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Resum
S’aporten noves dades teratològiques observades
en coleòpters dinàstids ibèrics (Coleoptera: Scarabaeoidea: Dynastidae), concretament en les espècies Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1746), Callicnemis latreillei (Laporte de Castelnau, 1832) i
Phyllognathus excavatus (Forster, 1771). Es descriu
la plicatura elitral com una forma teratològica dels
èlitres, aïllada o associada a altres defectes estructurals com braquielitria i alteracions del pronot. Es
comenta l’impacte de diversos contaminants del
medi i les alteracions morfològiques en els insectes
com a bioindicadors de l’estrès mediambiental.

MOTS CLAU: plicatura elitral, teratologia, malformació, èlitres, Oryctes nasicornis, Callicnemis
latreillei, Phyllognathus excavatus, estrès
mediambiental, contaminants.

We present new data on teratology in dynastid
beetles (Coleoptera, Scarabaeoidea) from the Iberian Peninsula, specifically in Oryctes nasicornis
(Linnaeus, 1746), Callignemis latreillei (Laporte
de Castelnau, 1832) and Phyllognathus excavatus
(Forster, 1771). The «elitral plicature» described
is a new elytral teratology, found isolated or associated with other structural malformations such as
brachyelytria and changes in the pronotum. The
effect of various environmental contaminants
and the morphological changes in the insects
as bioindicators of environmental stress are discussed.

KEY WORDS: elytral plicature, teratology,
malformations, elytra, Oryctes nasicornis, Phyllognathus excavatus, Callicnemis latreillei,
environmental stress, contamination.

Resumen
Abstract
New data on elytral teratology in Iberian
dynastid beetles (Coleoptera, Scarabaeoidea)

* Museu de Zoologia. Passeig Picasso, s/n. 08003 Barcelona.

Nuevas aportaciones al conocimiento de la
teratología elitral en coleópteros dinástidos
ibéricos (Coleoptera, Scarabaeoidea)
Se aportan nuevos datos teratológicos observados
en coleópteros dinástidos ibéricos (Coleoptera:
Scarabaeoidea: Dynastidae), concretamente en las
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especies Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1746),
Callignemis latreillei (Laporte de Castelnau,
1832) y Phyllognathus excavatus (Forster, 1771).
Se describe la plicatura elitral como una forma
teratológica elitral, aislada o asociada a otros defectos estructurales como braquielitria y alteraciones del pronoto. Se comenta el impacto de diversos contaminantes del medio y las alteraciones
morfológicas en los insectos como bioindicadores
de estrés medioambiental.

PALABRAS CLAVE: plicatura elitral, teratología,
malformación, élitros, Oryctes nasicornis,
Callignemis latreillei, Phyllognathus excavatus,
estrés medioambiental, contaminantes.

Introducció
Les alteracions teratològiques dels èlitres
en coleòpters han motivat sempre interès per
al seu estudi i han generat abundants referències bibliogràfiques. En aquest treball s’aporten noves dades observades sobre dinàstids
ibèrics (Dynastidae) de les espècies Oryctes
nasicornis Linnaeus, Phyllognathus excavatus Forster i Callignemis latreillei Laporte de
Castelnau, i es descriu la plicatura elitral com
una forma teratològica elitral, la qual s’ha
observat de forma aïllada o associada a braquielitria, així com a altres anomalies morfològiques.
Es comenten altres alteracions teratògenes
en insectes, principalment en els seus estadis
larvals, valorant-les com a bons bioindicadors d’estrès mediambiental, així com l’impacte i les repercussions que tenen diversos
contaminants en el medi.

Material i mètodes
Cent setanta-vuit exemplars d’O. nasicornis, noranta-set de P. excavatus i disset de
C. latreillei, procedents de diverses localitats
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de Catalunya i pertanyents a les col·leccions
del Museu de Zoologia de Barcelona (MZB),
de Xavier Sistach Leal i de l’autor, foren examinats, i s’hi van trobar alteracions morfològiques suficients i repetibles per a sostenir
l’existència d’una nova malformació dels èlitres en els Dynastidae ibèrics, no pròpia d’un
únic gènere i fins ara no esmentada en la bibliografia consultada per nosaltres.
Es van separar per al seu posterior estudi
quatre mascles i una femella d’O. nasicornis
amb aquesta aberració, un de P. excavatus i
un altre exemplar aberrant de C. latreillei. Els
exemplars van ser fotografiats i mesurats amb
micròmetre per a l’estudi morfològic. Per a la
interpretació i classificació de les malformacions estudiades es va seguir la terminologia
proposada per Balazuc (1958).
Paral·lelament es van observar altres alteracions en els èlitres i es van trobar associacions
de dues o més aberracions, com braquielitria i
alteracions en l’estructura del pronot que més
endavant es comenten (figures 1-7).

Material teratogènic estudiat
Exemplar 1: Oryctes nasicornis, {, Cervelló
(Barcelona), 2-VI-2001.
Exemplar 2: Oryctes nasicornis, {, Cervelló
(Barcelona), 23-VI-1977.
Exemplar 3: Oryctes nasocornis, }, Cervelló
(Barcelona), 9-VI-1975.
Exemplar 4: Oryctes nasicornis, {, Cervelló
(Barcelona), 20-VI-1974.
Exemplar 5: Oryctes nasicornis, {, Cervelló
(Barcelona), 12-VI-1974.
Exemplar 6: Phyllognahtus excavatus, {,
Pina d’Ebre (Saragossa), 14-VIII-2000.
Exemplar 7: Callignemis letreillei, {, Deltebre (Tarragona), 16-III-1991
La majoria dels exemplars examinats es
troben dipositats en la col·lecció del MZB.

Comentari
La teratologia comprèn l’estudi de les malformacions, definint-se com a teratològic
l’«exemplar d’una espècie determinada que
presenta una o diverses particularitats anatòmiques excepcionals, incompatibles amb les
característiques del gènere o d’un agrupament supragenèric».
Les primeres observacions sobre teratogènies en insectes s’inicien amb Swammerdam
(1738) i Germar (1817), entre molts d’altres.
Qui més va aportar al coneixement d’aquestes
alteracions va ser el francès Balazuc (1948),
el qual va descriure amb detall múltiples casos teratològics en coleòpters i va agrupar tots
aquests coneixements en les Memoires du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris.
Des de llavors no són rares les aportacions
que apareixen en la literatura, ja que va elaborar una intel·ligent sistemàtica per al seu
agrupament, nomenclatura i estudi (taula 1).
Actualment hi ha una abundant bibliografia sobre anomalies morfològiques en els insectes i especialment en els coleòpters, tant la
recopilada per Balazuc en diversos treballs de
fauna centreeuropea i exòtica (1948, 1952,
1955 i 1958) com la recopilada dels coleòpters ibèrics per autors espanyols com Mateu

(1957), Compte (1989), Hernández et al.
(1999), Huerta (1995), Ortuño et al. (1993 i
1998), Osuna (1992) i Verdugo (1998).
Les descripcions de malformacions en
aquest grup d’insectes aporten una base d’estudi molt interessant, tant en el camp de l’anatomia comparada com en l’aspecte purament
descriptiu o en les investigacions de tipus genètic i somàtic.
Les anomalies elitrals formen un subgrup
de les anomalies dels apèndixs i s’han agrupat
en polielitries, braquielitries, anelitries, cistelitries, trematoelitries, xagrinament elitral unilateral, així com anomalies en les estries.
En el dinàstid O. nasicornis la trematoelitria unilateral ha estat referida per Huerta
(2001), però no és rara la seva observació en
altres espècies de coleòpters (Balazuc, 1948 i
1969; Ortuño et al., 1993).
Revisant una àmplia sèrie d’exemplars
d’aquesta espècie, hem observat en ells una
alteració elitral consistent en un coarrugament de la sutura, a la qual hem denominat
plicatura elitral. Aquesta anomalia presenta
un cert grau d’asimetria en funció de la seva
distribució alternant en els èlitres, amb una
disposició irregular al llarg de la sutura.
La plicatura elitral es pot definir com una
malformació consistent en un arrugament asi-

T AULA 1. Manifestacions teratològiques.

Anomalies generals

Anomalies locals

Malformacions dobles
Gegantisme i nanisme
Asimetria
Heterogeneïtat
Mosaicisme
Ginandromorfisme
Intersexualitat
Heterocromia
Displàsia

De la segmentació:
Polimeria
Helicomeria
Simfisomelia
Dels apèndix:
Polimeria
Meiomelia
Ectòpia
Heteromorfosi
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F IGURA 1. Oryctes nasicornis L., {, exemplar 1. Plicatura elitral associada a braquielitria i alteracions del
pronot.

F IGURA 2. Oryctes nasicornis L., {, exemplar 2. Plicatura elitral simple.

mètric anormal, just en la vora de la sutura
elitral i situada a nivell del terç mitjà i distal
d’aquesta.
Aquest fenomen es presenta a manera de
diminuts microsolcs en disposició perpendicular a l’eix de l’estriament dels èlitres, d’un
a tres mil·límetres de longitud i distribuïts
bilateralment al llarg de la sutura elitral, però
no enfrontats de forma especular entre ambdós
èlitres, alternant-se en la seva distribució en

grups entre un i l’oposat (exemplars 1 i 2, figures 1 i 2 respectivament).
Aquesta malformació no l’hem vist aïllada, sinó que també l’hem observat associada a
altres alteracions morfològiques estructurals
ja conegudes com la braquielitria i la trematoelitria. En aquest casos, l’hem denominat
plicatura elitral associada (exemplar 3).
En l’exemplar 1 d’O. nasicornis coexistien al
costat de la braquielitria anomalies en l’estruc-
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F IGURA 4. Detall de la plicatura elitral de l’exemplar 1.

F IGURA 3. Oryctes nasicornis L., {, exemplar 4. Alteracions del pronot.

tura del pronot, que presentava un afonament i
uns sortints irregulars en la zona llisa central
més dorsal i en la posterior.
En altres dos exemplars mascles de la mateixa espècie només es van apreciar depressions
puntiformes grans, profundes i ben destacades,
d’un a tres elements respectivament.
En P. excavatus (exemplar 6) i en C. latreillei (exemplar 7) no s’evidencien aquestes
anomalies en el pronot, encara que sí un cert

grau de braquielitria associada al plegament
de la sutura (plicatura elitral) descrita anteriorment en l’exemplar 1, si bé amb una menor
profunditat en les línies perpendiculars a
aquesta, que són molt més breus.
Les braquielitries observades en O. nasicornis foren molt manifestes, mostrant, a més
de l’escurçament d’un dels èlitres, una escotadura en la zona apical de la sutura elitral de
diversos mil·límetres que posava al descobert
bona part del pigidi.
Encara que Huerta (2001) va descriure un
nou cas de trematoelitria unilateral en la meitat
de l’èlitre dret en un exemplar femella d’O.
nasicornis, nosaltres no hem trobat aquesta
alteració en cap dels exemplars examinats.
Els Dynastidae, per la seva gran mida,
constitueixen un bon model de treball per a la
investigació de malformacions anatòmiques i
43

GEA, FLORA ET FAUNA

F I G U R A 5. Detall de la plicatura elitral simple de
l’exemplar 2.

F IGURA 6. Detall de les alteracions del pronot de
l’exemplar 1.

estructurals; les espècies representades en la
península Ibèrica són poques i molt diferenciades, cosa que facilita molt el seu estudi.
O. nasicornis està representat en la península Ibèrica per la subespècie grypus (Illiger,
1803) i es diferencia de les altres subespècies
europees pel clipi netament eixamplat per davant i profundament escotat (Baraud, 1992),
així com per altres petites diferències.
En aquest treball hem estudiat les tres espècies ibèriques de Dynastidae, en les que s’ha
pogut comprovar que la mateixa malformació
es presentava en diversos exemplars procedents d’una mateixa localitat (exemplars 1 al
5) i en d’altres procedents de localitats diferents (exemplars 6 i 7).
La morfologia d’aquesta alteració és prou
regular en tots els exemplars teratogènics estudiats; no obstant això, és en O. nasicornis

on presenta un patró més clar i ben definit,
per això l’hem elegit com a model tipus (figures 1 i 2).
Si bé desconeixem els desencadenants teratogènics inductors en els sis exemplars aportats, en la taula 2 enumerem algunes de les etiologies i els desencadenants de malformacions
estructurals coneguts. Els factors inductors són
múltiples i de molt diversa mena: físics, biològics, genètics o del propi medi.
S’ha calculat que la freqüència estimada de
teratogènia en els insectes és d’1 per 17.000
individus d’una mateixa espècie (Perty); no
obstant això, Dallas va estimar que la proporció d’aparició d’una formació doble o triple
és d’1 per cada 50.000 individus. Nosaltres
creiem que aquestes xifres estan molt per damunt de la realitat i que no poden generalitzarse a tots els ordres d’insectes.
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Crida l’atenció el fet que apareguin diversos
exemplars teratològics d’una mateixa espècie, pertanyents a una mateixa localitat, i que
la mateixa alteració es presenti en espècies diferents, encara que filogenèticament pròximes, de diferents localitats (exemplars 6 i 7).

Discussió

F I G U R A 7. Detall de les alteracions del pronot de
l’exemplar 4.
T AULA 2. Inductors teratogènics.

Desencadenants teratogènics
Mutacions en cèl·lules germinals.
Mutacions en cèl·lules somàtiques.
Formació d’ous compostos.
Agents mecànics, físics o químics que intervenen durant el desenvolupament larvari.
Accions per paràsits inductors.

Almenys, en el model proposat i estudiat
per nosaltres en els dinàstids ibèrics, la freqüència de l’aberració descrita va oscil·lar
entre el vint-i-quatre per mil, i es desconeix
de moment si altres factors mediambientals
com alteracions en la temperatura mitjana, la
radiació UV i la humitat van contribuir -hi.

La presència de la mateixa alteració repetida en diversos individus d’una mateixa espècie i d’una mateixa localitat la considerem
com a anormal donat l’elevat nombre de casos, i encara que no podem descartar l’acció
de paràsits inductors, la nostra opinió és que
probablement algun factor mediambiental sigui el responsable d’aquesta alteració, o bé
que siguin simples processos genètics directes, encara que sorprendria que aquestes anomalies foren meres fenocòpies.
Per això, i compartint en part l’opinió de
Compte (1989), creiem que en alguns grups
taxonòmics hi ha una freqüència de certes
anomalies molt superior a la normal. En
aquest context, una situació semblant va se
observada per Torres i Ramos (2000) estudiant
els Apoidea ibèrics.
D’altra banda, és acceptat que la humitat
anormalment constant en un medi influeix en
la presentació de malformacions per una expansió insuficient dels apèndixs, així com la
presència i influència de contaminants ambientals. La temperatura també influeix en la
morfologia dels organismes Margalef (1955).
En el medi aquàtic, el Chironomus sp. (Diptera: Chironomidae) ha ofert una de les principals fonts d’informació sobre l’impacte que
produeixen diversos productes químics i contaminants alliberats en el medi i les seves repercussions sobre la morfologia i teratogènia
dels estadis larvals. De fet, l’avaluació de deformitats en macroinvertebrats és un indicador
vàlid d’alteració mediambiental.
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La presència de diversos agents químics
lliures en el medi pot associar-se a l’observació de freqüents malformacions (Servia,
2002). Així doncs, intoxicacions endògenes
per àcids orgànics generen apterisme i nanisme. Els vapors de naftes sobre pupes durant la
metamorfosi poden donar lloc a atròfies alars
en els lepidòpters. Els vapors d’etilquinona
produeixen alteracions de la pigmentació i
atròfies apendiculars. El mercuri, el cadmi, el
plom i altres metalls influeixen directament
sobre la mutagenicitat dels insectes i poden
actuar com a possibles causes de deformitats
en aquests. També ho poden fer molts altres
productes com pesticides, hidrocarburs aromàtics policíclics, dissolvents orgànics (xilè i
toluè) al costat de molts altres subproductes
residuals de la contaminació industrial, agrícola i urbana (Hamilton & Saether, 1971;
Cushman, 1984; Warwick, 1985; Kosalwat &
Knight, 1987; Madden et al., 1992; Janssens
de Bisthoven et al., 1995 i 1997; Dickman &
Rygiel, 1996; Servia, 1999).
Els residus clorats generen deformitats
branquials en larves de plecòpters, els baixos
nivells d’oxigen i alts de DBO les produeixen
en efimeròpters. D’altra banda, és sabut que
l’acidificació del medi aquàtic és capaç de
generar alteracions de les papil·les anals i de
les brànquies en tricòpters com Ceratopsyche
nevae (Vuori, 1995) i en Hydropsyche sp. les
desencadenen les acumulacions d’alumini,
crom i clor (Camargo, 1991; Vuori, 1996;
Leslie et al., 1999). En altres tricòpters s’han
observat alteracions estructurals en brànquies
per cadmi, malatio i 2,4-diclorofenol (Tesier
et al., 2000a, 2000b i 2000c).
Tot això ens porta a suposar que cada vegada serà més freqüent l’observació de diverses
alteracions morfològiques en els insectes,
principalment per l’impacte cada vegada més
gran de la contaminació dels sediments i del
sòl, que condiciona el que avui es denomina
estrès ambiental.
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Finalment cal indicar que les variacions
fisicoquímiques del medi, així com la presència d’inductors estressants, poden donar lloc a
l’aparició de deformitats larvàries i d’imagos,
que constitueixen en si mateixes nous bioindicadors del patiment mediambiental.
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