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Els Dorcatominae de la península 
Ibèrica i de les illes Balears. 1a nota.
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1859, Calymmaderus Solier, 1849 
i Mizodorcatoma Hayashi, 1955 
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Resum

S’inicia la revisió de la subfamília Dorcatominae 
a la península Ibèrica i a les illes Balears. en 
l’àrea estudiada cinc gèneres estan presents i en 
aquesta nota es tracten els gèneres Caenocara C.g. 
thomson, 1859, amb tres espècies, Calymmaderus 
Solier, 1849 i Mizodorcatoma Hayasi, 1955, ca-
dascun dels quals amb un sol representant.
Es donen les claus genèriques i específiques, 
així com una representació gràfica del meso- i 
metastèrnum, de l’abdomen, de l’antena, de l’últim 
artell dels palps maxiŀlars, de l’edeagus en visió 
ventral, detalls morfològics i l’habitus de totes les 
espècies. Se’n comenta la seva biologia i es dóna 
l’àrea de distribució.

Paraules clau: Coleoptera, Ptinidae, Dorca to-
minae, Caenocara, Calymmaderus, Mizodorca
toma, revisió, península Ibèrica, illes Balears.

Abstract

The Dorcatominae of the Iberian Peninsula 
and the Balearic Islands. 1st note. The genera 
Caenocara C.G. Thomson, 1859, Calymmaderus 
Solier, 1849 and Mizodorcatoma Hayashi, 1955 
(Coleoptera: Ptinidae)

We review the Mesocoelopodinae from the Iberian 
Peninsula and Balearic Islands. five genus are 
represented in the studied area. In this paper, genus 
Caenocara C.g. thomson, 1859 with three species 
and Calymmaderus Solier, 1849 and Mizodorcatoma 
Hayasi, 1955, with only one species, are studied.
Keys of generic and specific level are given. A 
graphical representation of the meso- and metasternum, 
abdomen, antenna, last segment of maxillary palps, 
aedeagus in ventral view, morphological details and 
habitus of all species are also given. Biology and their 
area of distribution are discussed.

Key Words: Coleoptera, Ptinidae, Dorcatominae, 
Caenocara, Calymmaderus, Mizodorcatoma, re-
view, Iberian Peninsula, Balearic Islands.

* Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. laboratori 
de Natura. Passeig de Picasso, s/n. 08003 Barcelona. a/e: av.rodama@
gmail.com
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Resumen

Los Dorcatominae de la Península Ibérica e 
islas Baleares. 1ª nota. Los géneros Caenoca-
ra C.G. Thomson, 1859, Calymmaderus Solier, 
1849 y Mizodorcatoma Hayashi, 1955 (Coleop-
tera: Ptinidae)

Se inicia la revisión de la subfamilia Dorcatominae 
a la Península Ibérica e islas Baleares. Cinco son los 
géneros representados en el área estudiada. en la 
presente nota se tratan los géneros Caenocara C.g. 
thomson, 1859, con tres especies, Calymmaderus 
Solier, 1849 y Mizodorcatoma Hayasi, 1955, con 
sólo una especie cada uno.
Se dan claves genéricas y específicas, así como 
representación gráfica del meso- y meta esternón, 
del abdomen, de la antena, del último artejo 
de los palpos maxilares, del edeago en visión 
ventral, detalles morfológicos y hábitus de todas 
las especies. Se comenta su biología y su área de 
distribución.

Palabras clave: Coleoptera, Ptinidae, Dorcato-
minae, Caenocara, Calymmaderus, Mizodorca
toma, revisión, Península Ibérica, islas Baleares.

Introducció

S’inicia la revisió de la subfamília Dor-
catominae a la península Ibèrica i a les illes 
Balears, representada en l’àrea estudiada per 
cinc gèneres Caenocara C.g. thomson, 1859, 
Calymaderus Solier, 1849, Mizodorcatoma 
Hayashi, 1955, Dorcatoma Herbst, 1792 i Sta
getus Wollaston, 1861. Des de la fauna ibèrica 
d’español (1992), amb el mateix nombre de 
gèneres, se n’ha incrementat el contingut es-
pecífic amb 11 espècies, repartides en els gè-
neres Dorcatoma i Stagetus, tant per l’addició 
d’espè cies europees com per la descripció de 
nous tàxons, quatre en el gènere Stagetus.

en la revisió s’inclou una espècie del gène-
re Stagetus de la qual no s’ha pogut comprovar 
amb certesa la seva presència en l’àrea penin-
sular, i en estar citada per Silva et al. (2008) de 

Portugal, preferim donar totes les seves dades 
a l’espera de poder esbrinar la seva validesa 
presencial.

en aquesta primera nota es revisen els gè-
neres Caenocara, Calymmaderus i Mizodor
catoma, amb tres espècies per al primer i una 
per a cadascum dels altres. les espècies del 
gènere Caenocara només es coneixen de l’ex-
trem nord-oriental peninsular; la del gènere 
Calymaderus, del litoral cantàbric i atlàntic, i 
la del gènere Mizodorcatoma, de l’àrea medi-
terrània.

els gèneres, Caenocara i Mizodorcatoma, 
tenen espècies d’hàbits micetòfags i la del gè-
nere Calymmaderus és xilòfaga, causant greus 
danys a la fusta obrada.

en la revisió de la subfamília es donen les 
claus dels gèneres, subgèneres i espècies. 
a més s’hi fa una descripció detallada de la 
subfamília, dels gèneres i de les espècies, tot 
acompanyant-la del complement gràfic de les 
antenes, l’últim artell dels palps maxiŀlars, 
l’edeagus en visió ventral, de vegades amb la 
visió lateral i detalls de les seves peces. l’habi-
tus de totes les espècies, el meso- metastèrnum 
i l’abdomen de cada gènere.

Pel que fa a la distribució geogràfica de 
cada espècie, les localitats marcades amb un 
asterisc corresponen a citacions bibliogràfi-
ques, exemplars que no han pogut ser revisats. 
La bibliografia esmentada en cada espècie està 
relacionada amb dades sobre la seva taxono-
mia, la biologia o citacions de localitats amb 
presència de l’espècie.

Sense la utilització de l’edeagus, es tracta 
d’un grup difícil de determinar per la unifor-
mitat específica dels gèneres i també per la va-
riabilitat del color del cos, la caducitat de la 
pubescència i perquè no hi ha diferències apre-
ciables entre sexes. en canvi, l’ús de l’edea-
gus, imprescindible per a una bona determi-
nació, dóna uns caràcters segurs per la seva 
fiabilitat taxonòmica.  
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Subfamília Dorcatominae C.g. thomson, 
1859

Dorcatomina C.g. thomson, 1859: 90
gènere tipus: Dorkatoma Herbst, 1792.

Subfamília definida per un cos amb un fort 
poder de retracció, el cap fortament flexionat, 
les antenes amb maça terminal de tres artells, 
el protòrax amb la cara ventral preparada per a 
la recepció del cap en estat de repòs, els èlitres 
amb una o diverses estries o sèries de punts, el 
metastèrnum amb o sense sortint lòbuliforme 
entre les coxes intermèdies, excavat per a la re-
cepció de les potes intermèdies en repòs, l’ab-
domen amb la primera esternita excavada per 
a la recepció de les potes posteriors en repòs 
i les coxes anteriors generalment separades, 
més rarament contigües. l’edeagus pot ser si-
mètric o no i de conformació molt variable.

amb una àmplia representació genèrica i 
específica mundial, a la península Ibèrica no-
més és present amb cinc gèneres.

Bibliografia
español (1968, 1979a, b, 1992)

Clau de gèneres

1 Procoxes contigües. antenes d’onze artells 
(Fig. 7). Metastèrnum segons la figura 5. 
Últim artell dels palps maxiŀlar segons la 
figura 14. Edeagus simètric (Fig. 26) ......... 
  .................................... Stagetus Wollaston

– Procoxes separades. antenes de nou a onze 
artells edeagus simètric o asimètric .........2

2 antenes amb els dos últims artells estre-
tament aplicats (fig. 18). Últim artell dels 
palps maxiŀlar segons la figura 11. Metas-
tèrnum amb el lòbul anterior bífid i més o 
menys escotat per davant (fig. 2). edeagus 
simètric (fig. 23).....Calymmaderus Solier

– antenes amb els dos últims artells ben dife-
renciats (figs. 6, 15-17, 19). Metastèrnum 
no escotat per davant (figs. 1, 3-4). edea-
gus asimètric (figs. 20-22, 24-25) ...........3

3 antenes de nou artells (figs. 15-17). Inci-
sió ocular llarga que sobrepassa la meitat de 
l’ull. làmina mitja del prostèrnum trunca-
da o escotada per darrere. Últim artell dels 
palps maxiŀlars segons les figures 8-10. Úl-
tima esternita abdominal tan llarga com la 
suma de les dues precedents i en fort declivi 
cap al darrere (fig. 1). Cos curt i subarrodo-
nit .....................Caenocara C.g. thomson

– antenes de nou a onze artells (figs. 6, 19). 
Incisió ocular curta que no sobrepassa la 
meitat de l’ull. làmina mitja del prostèr-
num prolongada cap al darrere en dos pro-
cessos llargs i gràcils. Última esternita ab-
dominal més curta que la suma de les dues 
precedents i en suau declivi cap al darrere 
(figs. 3, 6). Cos més allargat ....................4

4 antenes de nou o deu artells (fig. 6), el 
quart sobresurt més que el cinquè. Últim 
artell dels palps maxiŀlars segons el model 
de la figura 13. Metastèrnum i abdomen se-
gons el model de la figura 6. Edeagus se-
gons el model de la figura 25 ..................... 
  ..................................... Dorcatoma Herbst

– antenes d’onze artells (fig. 19), el cinquè 
sobresurt més que el quart. Últim artell 
dels palps maxiŀlars segons el model de la 
figura 12. Metastèrnum i abdomen segons 
el model de la figura 3. Edeagus segons el 
model de la figura 24 .................................. 
  ........................... Mizodorcatoma Hayashi

gènere Caenocara C.g. thomson, 1859
Caenocara C.g. thomson, 1859: 90
Tylistus leConte, 1861. Smiths. Misc. Coll., 3 

(1): 203
Enneatoma Mulsant & rey, 1864: 367 (non 

agassiz, 1846)
Coenocara leConte, 1865: 242 (variació or-

togràfica)
espècie tipus: Dorcatoma bovistae J.J. Hoff-

mann, 1803, designació original i monotípic.
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Figures 1-14. Meso-, metastèrnum i abdomen de: 1. Caenocara; 2. Calymmaderus; 3. Mizodorcatoma; 4. Dorcatoma; 5. 
Stagetus. antena de: 6. Dorcatoma; 7. Stagetus. Últim artell del palp maxiŀlar de: 8. Caenocara affine; 9. C. bovistae; 10. C. 
subglobosum; 11. Calymmaderus solidus; 12. Mizodorcatoma dommeri; 13. Dorcatoma; 14. Stagetus.
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Cos molt convex, curt i de contorn arrodo-
nit. antenes de nou artells, amb maça terminal 
de tres, el setè dels quals està molt desenvolu-
pat lateralment (figs. 15-17); la suma dels ar-
tells de la maça és molt més gran que la suma 
de la resta. ulls molt desenvolupats i sortints, 
quasi dividits per la inserció del primer artell 
de les antenes. Èlitres amb dues o tres estries 
marginals curtes. Coxes anteriors i intermè dies 
separades. Prostèrnum amb la làmina mitjana 
truncada o escotada per darrere. Metastèrnum 
molt transvers però sempre més llarg que la 
primera esternita abdominal (fig. 1). abdo-
men amb el sortint intercoxal petit, la cinque-
na esternita amb fort declivi i gairebé tan gran 
com la suma de la tercera i quarta esternites 
(fig. 1). edeagus asimètric (figs. 20-22), que 
en nombrosos casos presenta la inversió dels 
paràmers i lòbuls.

gènere amb una gran presència en la regió 
holàrtica, sent molt més escassa en altres re-
gions.

Bibliografia
español (1977, 1979a, b)

Clau d’espècies

1 Últim artell dels palps maxiŀlars quasi tan 
ample com llarg (fig. 8); edeagus segons la 
figura 20 .............................. affine (Sturm)

– Últim artell dels palps maxiŀlars llarg, més 
de dues vegades més llarg que ample (fig. 
9-10); edeagus segons les figures 21-22 ....2

2 Èlitres amb les estries laterals fines i els in-
tervals plans; superfície amb la pubescèn-
cia curta, asseguda i densa, el puntejat dens 
i irregularment dispòs; edeagus segons la 
figura 21  ............ bovistae (J.J. Hoffmann)

– Èlitres amb les estries laterals molt mar-
cades i els intervals convexos; superfície 
amb la pubescència més llarga i aixecada, 
disposada en diferents direccions, amb el 
puntejat menys dens i amb tendència a la 

alineació; edeagus segons la figura 22 ....... 
 ..................subglobosum (Mulsant & rey)

Caenocara affine (Sturm, 1837)
Dorcatoma affine Sturm, 1837: 15
Enneatoma affinis (Sturm): Mulsant & rey, 

1864: 374
Caenocara affinis (Sturm): Kiesenvetter, 

1877: 165

longitud de 2,0-2,5 mm. Cos molt convex, 
de contorn arrodonit i d’un negre poc brillant 
(fig. 28); palps testacis, antenes i tarsos d’un 
to rogenc fosc, potes del mateix color que el 
cos; superfície amb la pubescència llarga, 
erecta i poc densa, d’un color groguenc, dirigi-
da en diferents sentits. antenes de nou artells 
(fig. 15); amb maça molt desenvolupada de 
tres artells, el setè fortament transvers, l’octau 
i el novè més llargs que amples, la suma dels 
artells del funicle més llarga que la longitud 
del setè. Últim artell dels palps maxiŀlars curt, 
quasi tan ample com llarg (fig. 8). Protòrax 
molt transvers, 2,43 vegades més ample que 
llarg, amb la màxima amplària a la base; cos-
tats fortament entrants en línia cap a l’àpex; 
els angles ben indicats, els anteriors molt aguts 
i els posteriors obtusos; lòbul mitjà de la base 
més sortint cap al darrere que els angles poste-
riors; superfície amb el puntejat fi i dens, més 
gran i dens en la zona basal. escutel pentago-
nal. Èlitres molt curts, de contorn arrodonit i 
més amples que el protòrax, 1,03 vegades més 
llargs que amples presos conjuntament; caŀlus 
humeral ben indicat; amb dues estries margi-
nals completes i una de subhumeral curta, no-
més indicada en el terç basal, intervals plans; 
superfície amb el puntejat gros i amb tendència 
a alinear-se. Metastèrnum segons el model del 
gènere. abdomen amb totes les sutures de les 
esternites bisinuades i molt indicades; superfí-
cie amb el puntejat poc dens però ben indicat i 
la pubescència igual a la part superior del cos. 
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Edeagus asimètric segons la figura 20.
femella sense diferències apreciables amb 

el mascle; només un menor desenvolupament 
del setè artell de les antenes.

Distribució
espècie d’àmplia distribució europea citada de: 

alemanya, Àustria, Bèlgica, Bielorússia, Bòsnia, 
Bulgària, Croàcia, espanya, eslovàquia, frança, 
geòrgia, Hongria, Itàlia, letònia, lituània, Països 
Baixos, Polònia, regne unit, república txeca, 
romania, rússia, Sèrbia, Suïssa, ucraïna i també 
de la rússia asiàtica (Zahradník, 2007).

a la península Ibèrica només s’ha localitzat 
en l’àrea catalana. fuente (1932) la cita dels 
Pirineus orientals francesos.
esPanya: Barcelona (alella, Barcelona ciutat 

(Montjuïc), Collserola), girona (arbúcies, 

riells i Viabrea, Viladrau), lleida (les).

Biologia
Com la resta de les espècies ibèriques es de-

senvolupa en bolets licoperdals (lycoperdace-
ae). l’exemplar d’alella per emergència d’un 
Lycorperdon sp. d’una gran mida. un dels 
exemplars del Parc Natural del Montseny tam-
bé es va obtenir per emergència d’un Lycoper
don perlatum Pers. recoŀlectat en una roureda. 
el de Montjuïc amb berlese in situ que estava 
situat al peu d’un Quercus i en el que s’havian 
desenvolupat fongs. la resta van ser capturats 
amb paranys d’intercepció de vol situats en 
àrees amb dominància de Quercus.

Bibliografia
español (1992); Viñolas (2011); Zahradník 

(2007).

1918171615

Figures 15-19. antena de: 15. Caenocara affine; 16. C. bovistae; 17. C. subglobosum; 18. Calymmaderus solidus; 19. Mizo
dorcatoma dommeri.
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Figures 20-22. edeagus en visió ventral de: 20. Caenocara affine; 21. C. bovistae; 22. C. subglobosum.

Caenocara bovistae (J.J. Hoffmann, 1803)
Dorcatoma bovistae J.J. Hoffmann, 1803: 100
Dorcatoma subalpina Bonelli, 1812: 162
Dorcatoma meridionale laporte de Castelnau, 

1840: 294
Caenocara bovistae (Hoffmann): C.g. thom-

son, 1859: 90
Caenocara bovistae var. castaneae gredler, 

1863: 263
Enneatoma subalpina (Bonelli): Mulsant & 

rey, 1864: 371
Caenocara bovistae var. bicolor Halbherr, 

1894: 14

longitud d’1,5-2,5 mm. Cos molt convex, 
de contorn arrodonit i d’un negre poc brillant 

(fig. 29); palps testacis, antenes i potes d’un 
to rogenc negrós; superfície amb el puntejat 
petit, ben indicat i irregularment disposat, pu-
bescència curta, aplicada i densa, d’un color 
groguenc, dirigida des de la base a l’àpex del 
protòrax i dels èlitres respectivament. antenes 
de nou artells (fig. 16); amb maça molt de-
senvolupada de tres artells, el setè fortament 
transvers, l’octau i el novè més llargs que am-
ples, la suma dels artells del funicle més curta 
que la longitud del setè. Últim artell dels palps 
maxiŀlars allargat, unes dues vegades més 
llarg que ample (fig. 9). Protòrax molt trans-
vers, 2,29 vegades més ample que llarg, amb 
la màxima amplària a la base; costats forta-
ment entrants en línia cap a l’àpex; angles ben 
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indicats, els anteriors molt aguts i els posteri-
ors obtusos; lòbul mitjà de la base més sortint 
cap al darrere que els angles posteriors. escu-
tel pentagonal. Èlitres molt curts, de contorn 
arrodonit i més amples que el protòrax, 1,02 
vegades més llargs que amples presos conjun-
tament; caŀlus humeral ben indicat; amb dues 
estries marginals completes i una subhumeral 
curta, només indicada en el terç basal, inter-
vals plans. Metastèrnum segons el model del 
gènere. abdomen amb totes les sutures de les 
esternites bisinuades i molt indicades; superfí-
cie amb el puntejat poc dens però ben indicat i 
la pubescència igual a la part superior del cos. 
Edeagus asimètric segons la figura 21.

femella sense diferències apreciables amb 
el mascle; només un menor desenvolupament 
del setè artell de les antenes.

Distribució
espècie coneguda d’una gran part d’europa 

i de Sibèria i Mongòlia, citada de: alemanya, 
Àustria, Bèlgica, Dinamarca, eslovàquia, es-
lovènia, espanya, finlàndia, frança, Hongria, 
Itàlia, letònia, lituània, Noruega, Països Bai-
xos, Polònia, regne unit, república txeca, 
romania, rùssia, Suècia, Suïssa, ucraïna 
(Zahradník, 2007).

a la península Ibèrica només es coneix de 
tres localitats molt disperses, la qual cosa fa 
suposar la seva localització en altres àrees pe-
ninsulars. fuente (1932) la cita dels Pirineus 
orientals francesos.
esPanya: Barcelona (Mosqueroles), girona 

(Saga) i Sòria (Port d’oncala).

Biologia
Com l’espècie anterior es desenvolupa en 

bolets licoperdals (lycoperdaceae). S’ignoren 
els detalls de captura dels exemplars estudiats.

Bibliografia
español (1992); Viñolas (2011); Zahradník 

(2007).

Caenocara subglobosum (Mulsant & rey, 
1864)

Enneatoma subglobosum Mulsant & rey, 
1864: 377

Caenocara subglobosa (Mulsant & rey): Kie-
senwetter, 1877: 165

Caenocara subglobosa var. atrata Schilsky, 
1899: 67

longitud d’1,5-2,0 mm. Cos molt convex, 
de contorn arrodonit i d’un color rogenc ne-
grós poc brillant o bé totalment negrós (fig. 
30); antenes i palps testacis rogencs, potes del 
mateix color que el cos; superfície amb el pun-
tejat petit, ben indicat i irregularment disposat; 
pubescència llarga, dreta i densa, d’un color 
groguenc, dirigida en diferents sentits. ante-
nes de nou artells (fig. 17); amb maça molt 
desenvolupada de tres artells, el setè fortament 
transvers, l’octau i el novè més llargs que am-
ples, la suma dels artells del funicle igual a la 
longitud del setè. Últim artell dels palps ma-
xiŀlars allargat, unes dues vegades més llarg 
que ample (fig. 10). Protòrax fortament trans-
vers, 2,04 vegades més ample que llarg, amb 
la màxima amplària a la base; costats forta-
ment entrants en línia cap a l’àpex; angles ben 
indicats, els anteriors molt aguts i els posteri-
ors obtusos; lòbul mitjà de la base més sortint 
cap al darrere que els angles posteriors. escu-
tel pentagonal. Èlitres molt curts, de contorn 
arrodonit i més amples que el protòrax, 1,16 
vegades més llargs que amples presos conjun-
tament; caŀlus humeral ben indicat; amb dues 
estries marginals completes i una de subhume-
ral curta, només indicada en el terç basal, in-
tervals convexos. Metastèrnum segons el mo-
del del gènere. abdomen amb totes les sutures 
de les esternites bisinuades i molt indicades; 
superfície amb el puntejat poc dens però ben 
indicat i la pubescència igual a la part superior 
del cos. Edeagus asimètric segons la figura 22.

femella sense difèrencies apreciables amb 
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el mascle, només un menor desenvolupament 
del setè artell de les antenes.

español (1992) indica que el cos és de color 
castany molt fosc i molt rarament negre (var. 
atrata Schilsky). tots els exemplars ibèrics es-
tudiats són negres.

Distribució
amb una distribució europea i asiàtica si-

milar a les espècies anteriors, ha estat citada 
de: alemania, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Cro-
àcia, rùssia, república txeca, frança, geòr-
gia, grècia, Itàlia, Països Baixos, Polònia, ro-
mania, eslovàquia, espanya, Suïssa, ucraïna 
i Mongòlia. Curiosament el catàleg paleàrtic 
la cita també de Corea del Sud (Zahradník, 
2007).

a la Península només s’ha localitzat en els 
parcs naturals de Collserola, Sant llorenç del 
Munt i Serra d’obac i del Montseny.
espanya: Barcelona (Collserola, la floresta, 

Matadepera, Montseny, Sant Cugat), girona 
(Viladrau), Catalunya (sense indicació*).

Biologia
amb la mateixa biologia que les espècies 

anteriors. tots els exemplars estudiats s’han 
capturat amb paranys d’intercepció de vol,

Bibliografia
español (1992); Martorell i Peña (1879); 

Viñolas (2011); Zahradník (2007).

gènere Calymmaderus Solier, 1849
Calymmaderus Solier, 1849: 472
Calymmoderus gemminer & Harol, 1869: 

1785 (variació ortogràfica)
Phoberus Kirsch, 1874: 400
Eutheca Kiesenwetter, 1877: 155
Thaptor gorham, 1883: 205
Calymaderus Pic, 1923: 7 (variació ortogràfica)
Colymmaderus Van Dyke, 1936: 178 (variació 

ortogràfica)

Byrrhocerus Brèthes, 1919: 26
espècie tipus: Calymmaderus capucinus Solier, 

1849, designat per Pic, 1914.

De cos convex i allargat, més del doble de 
llarg que ample; antenes d’onze artells, amb 
maça antenal de tres molt llarga i amb l’onzè 
més petit i estretament aplicat al dècim (fig. 
18), del quart a l’octau artells del funicle petits 
i lleugerament serrats. Últim artell dels palps 
maxiŀlars triangular o rectangular (Fig. 11). 
Protòrax, d’ordinari, amb una estria marginal 
profundament marcada. Èlitres amb una o va-
ries estries marginals, més o menys llargues 
però sense abasta mai la base. Metastèrnum 
amb el lòbul anterior bifurcat (fig. 2). abdo-
men amb la sutura de les esternites tercera i 
quarta dobles, i la quinta no modificada (Fig. 
2). edeagus simètric, amb els paràmers prove-
ïts de petits lòbuls pubescents, sac intern del 
lòbul mitjà proveït d’una armadura ben dife-
renciada (fig.23).

l’espècie ibèrica pertany al subgènere Ca
lymmaderus (español, 1987).

Bibliografia
español (1965, 1979a, b, 1987)

Calymmaderus solidus (Kiesenwetter, 1877)
Eutheca solida Kiesenwetter, 1877: 155
Calymmaderus solidus (Kiesenwetter): Pic, 

1912: 65

longitud de 3,5-5,5 mm. Cos convex, de 
contorn subparaŀlel, d’un color castany ro-
genc no gaire fosc (fig. 31), extremitats del 
mateix color que el cos; pubescència mol 
densa, no gaire llarga i d’un color groguenc, 
aplicada sobre la superfície. Cap amb els ulls 
molt desenvolupats i sortints del contorn, no 
excavat per sota i cobert en part pel protòrax; 
antenes d’onze artells (fig. 18), amb maça an-
tenal de tres artells, el novè molt més llarg que 
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ample, el dècim molt més curt i l’onzè molt 
curt i fortament aplicat sobre el dècim, la suma 
dels artells de la maça més llarga que la dels 
artells del funicle, del quart a l’octau petits i 
dentats; últim artell dels palps maxiŀlars rec-
tangular amb l’àpex acuminat (fig. 11). Pro-
tòrax transvers, 1,66 vegades més ample que 
llarg, amb la màxima amplària a la base i de 
costats estretits cap al davant, amb una estria 
marginal molt marcada i l’àpex arrodonit; an-
gles anteriors aguts i ben marcats, els poste-
riors àmpliament arrodonits i poc indicats; la 
base bisinuada amb el lòbul mitjà més sortint 
que els angles posteriors. escutel pentagonal. 
Èlitres de contorn subparaŀlel en els tres quarts 
basals i acuminats en l’apical, 1,62 vegades 
més llargs que amples presos conjuntament; 
húmers poc indicats; vora epipleural al costat 
dels húmers sortint lateralment i excavada per 
sota per a la recepció de les potes en repòs; 
amb només una estria marginal més o menys 
curta sense abasta la base i amb unes sèries de 
punts poc indicats. Metastèrnum amb les pla-
ques metafemorals amb el puntejat gros, molt 
marcat i bastant dens; superfície brillant, amb 
la pubescència igual que la de la part superi-
or del cos, però menys densa. abdomen amb 
la segona esternita més gran que la tercera i 
la quarta, però més curta que la suma de to-
tes dues; superfície amb el puntejat dens i poc 
marcat, la pubescència igual que la del me-
tastèrnum. Edeagus simètric segons la figura 
23; sac intern amb dues peces mitjanes i tres 
espines grosses a la part basal; les dues peces 
mitjanes poden presentar una, dues (fig. 27) o 
tres (español, 1987, 1992) espines laterals i, a 
més, poden ser asimètriques.

femella sense diferencies externes aprecia-
bles amb el mascle.

Distribució
espècie neàrtica introduïda a la península 

Ibèrica i distribuïda pel nord-oest (galícia, as-
túries, Cantàbria, País Basc, nord de Portugal 

i Pirineus occidentals francesos). Zahradník 
(2007) ignora la citació d’español (1992) de 
frança (Bidart), però n’indica la presència a 
Madeira.
espanya: a Coruña (a Coruña, laxe), astúri-

es (Cangas de onís, gijón, llanes, Sames), 
Cantàbria (Comillas espinama, Puente 
Viesgo, ramales, Santander, Valmaseda, 
Villacarriedo), gipuzkoa (legazpia, ren-
tería), Bizkaia (Bilbao*, Bermeo, orduña, 
Valmaseda), Vigo (Corujo, embassament 
Castiñeira, gondomar, la guardia, Ponte-
vedra, Vigo).

Portugal: (sense indicació*).

Biologia
ataca la fusta obrada i produeix els matei-

xos danys que l’Oligomerus ptilinoides (Wo-
llaston, 1854) en l’àrea mediterrània.

Bibliografia
español (1965, 1992); fuente (1932); ló-

pez-Colón (2001); Seabra (1943); Zahradník 
(2007).

gènere Mizodorcatoma Hayashi, 1955
Mizodorcatoma Hayashi, 1955: 21
espècie tipus: Mizodorcatoma pinicolae Ha-

yashi, 1955, designació original i monotí-
pic.

Cos molt convex i de contorn fortament 
oval; cap molt flexionat, no excavat per sota 
i totalment cobert pel protòrax en estat de re-
pòs; ulls excavats per a la recepció del primer 
artell de les antenes; aquestes d’onze artells 
amb maça terminal de tres i funicle de sis, el 
tercer dels quals sortint cap a fora (fig. 19); úl-
tim artell dels palps maxiŀlars triangular (Fig. 
12); èlitres amb dues o tres estries marginals 
i una de sutural, formada només per punts, 
a vegades poc visible o absent; làmina mitja 
del prostèrnum prolongada posteriorment en 
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Figures 23-26. edeagus en visió ventral de: 23. Calymmaderus solidus; 24. Mizodorcatoma dommeri; 25. Dorcatoma (Piloso
dorcatoma) agenjoi; 26. Stagetus micoae. 27. Peça del sac intern amb dues dents de Calymmaderus solidus.
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Figures 28-30. Habitus de: 28. Caenocara affine; 29. C. bovistae; 30. C. subglobosum. escala = 0,5 mm.
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dos processos allargats i gràcils; mesostèrnum 
amb un solc mitjà per a la recepció de les an-
tenes; metastèrnum amb el marge anterior ex-
cavat per a la recepció de les potes intermèdies 
i proveït d’un sortint lobuliforme (fig. 3); ab-
domen amb la primera esternita excavada per 
a la recepció de les potes posteriors, i amb les 
sutures de les esternites lleugerament sinuoses 
(fig. 3); potes poc gràcils; edeagus asimètric 
(fig. 24).

gènere molt proper a Dorcatoma i Caeno
cara dels quals es diferencia, no obstant això, 
pel cos molt curt i de contorn fortament oval, 
per les antenes d’onze artells, per l’últim artell 
dels palps maxiŀlars molt transvers i per dife-

rents detalls en la conformació de l’òrgan co-
pulador masculí.

Bibliografia
español (1977, 1979a, b, 1992); Sakai 

(1996)

Mizodorcatoma dommeri (rosenhauer, 1856)
Dorcatoma dommeri rosenhauer, 1856: 171, 

nota
Dorcatoma dichroa Boieldieu, 1859: 471
Dorcatoma dommeri var. obscuricolor Pic, 

1927: 9
Mizodorcatoma dommeri (rosenhauer): es-

pañol, 1978: 82

Figures 31-32. Habitus de: 31. Calymmaderus solidus; 32. Mizodorcatoma dommeri. escala = 0,5 mm.

3231
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longitud d’1,5 a 2,6 mm. Cos molt convex, 
de contorn fortament oval, d’un color negre 
lleugerament brillant i amb el protòrax rogenc 
(forma típica) o bé totalment rogenc o negrós, 
depenent del grau d’esclerotització (fig. 32), 
antenes i potes del mateix color que el cos, 
palps testacis; pubescència curta, semi-erecta i 
d’un color daurat, dirigida cap endavant en el 
protòrax i amb diferents sentits en els èlitres; 
superfície amb el puntejat irregular, ben indi-
cat i bastant dens. Cap i ulls proporcionalment 
grans; antenes d’onze artells (fig. 19), amb 
l’onzè allargat, el dècim triangular més llarg 
que ample i el novè tan ample com llarg, fu-
nicle de sis artells amb el tercer més sortint; 
últim artell dels palps maxiŀlars triangular, tan 
ample com llarg (fig. 12). Protòrax transvers, 
1,84 vegades més ample que llarg, amb la mà-
xima amplària a la base, i de costats fortament 
estretits cap al davant; angles anteriors i poste-
riors ben marcats, els primers aguts i els segons 
lleugerament obtusos, vores marginals, l’apical 
i la basal finament vorejades. Escutel pentago-
nal. Èlitres de contorn oval, quasi tan amples 
com llargs, només 1,05 vegades més llargs que 
amples presos conjuntament; caŀlus humeral 
ben indicat; base finament vorejada, amb un 
nombre reduït de petits tubèrculs al costat dels 
angles humerals; amb dues estries marginals, 
la primera completa fins a l’àpex i la segona es-
borrada a la part apical; intervals plans, sense 
indicis de l’estria presutural. Metastèrnum amb 
la zona mitjana llisa, només lleugerament de-
primida. abdomen amb les esternites segona 
a quarta de la mateixa longitud, les sutures de 
la primera a la tercera lleugerament sinuades; 
pubescència més llarga que la de la part supe-
rior del cos i superfície amb el puntejat doble i 
dens. edeagus asimètric (fig. 24).

femella amb el cos més convex i de contorn 
més arrodonit i amb la maça antenal més gràcil.

Distribució
espècie coneguda de la Mediterrània occi-

dental, citada d’espanya, frança meridional, 

tot Itàlia, Sardenya, Sicília, tunísia, algèria, 
Marroc i gibraltar. Curiosament en la penínsu-
la Ibèrica només es coneix de Catalunya, Na-
varra i l’estret de gibraltar.
esPanya: Barcelona (Barcelona ciutat, Collse-

rola, Montnegre), girona (Cadaqués, la Jon-
quera), lleida (Barradós), Navarra (Irañe-
ta*), tarragona (Constantí).

gibraltar: (sense indicació).

Biologia
Molts dels exemplars s’han capturat amb 

paranys d’intercepció de vol i de llum ultra-
violada, desconeixent la seva biologia. S’ha 
obtingut una nombrosa sèrie de Constantí per 
emergència d’un Polyporaceae del gènere Fo
mes, hoste de Vitis vinifera l.; els de Barradós 
també procedeixen d’un Fomes, però se n’ig-
nora el seu hoste. al Japó, una altra espècie del 
gènere, s’ha capturat per emergència d’un ga-
nodermataceae, Ganoderma neojaponicum 
Imazeki.

Bibliografia
español (1978, 1992, 1994); goNHS 

(2011); Sakai (1996); Viñolas (2002); recalde 
Irurzun & San Martín Moreno (2012); Zahrad-
ník (2007).

Agraïments

a g. Masó i B. Caballero s’agraeix les faci-
litats ofertes en la consulta i l’estudi de la col-
lecció de Ptinidae del Consorci del Museu de 
Ciències Naturals de Barcelona, laboratori de 
Natura; a S. Valentin, de la mateixa institució, 
per l’ajuda en la cerca bibliogràfica. A E. Micó 
del CIBIo (universitat d’alacant), a a. Ver-
dugo, de Cadis; a X. Pagola de gipuzkoa; a J. 
Muñoz i J. Soler, de girona, i a J. Mederos de 
Barcelona la cessió per a l’estudi dels Ptinidae 
re coŀlectats en els seus diferents projectes de 
conservació i biodiversitat de coleòpters.



131

a r. Martínez, del Parc Natural del Cadí-Moi-
xeró, a N. Vicens i D. guinart, del Parc Natural 
del Montseny, i a f. llimona, del Parc Natural de 
Collserola, per les facilitats a l’hora d’estudiar la 
biodiversitat dels coleòpters i l’estat de conser-
vació dels boscos en les seves respectives àrees.

I a un gran nombre d’entomòlegs, professi-
onals i aficionats, que han tingut a bé cedir per 
a l’estudi les seves captures de Ptinidae.
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