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NOVES DADES D'HEMÍPTERS PER A CATALUNYA
I TERRITORIS LIMÍTROFS (HETEROPTERA)

E. Ribes & J. Ribes

ABSTRACT

New data on Hemiptera-fauna for Catalonia (Spain) and adjacent areas (Heteroptera).
Thirty seven species of the Heteroptera-fauna of the current Catalonia autonomous region
and neighbouring areas are discussed. These species are interesting according to different

reasons: new records for this country, even for Spain, rarity or singularity, helth interest, or
new data on ecology, biogeography, and chronological aspects. Pachyxyphus yelamosi n. sp.
from Seròs (Catalonia) and Granada (Andalusia) is also described and a key of species of the
genus Pachyxyphus is provided. To mention that more than a half of the studied material has
been given to us or borrowed by friends and colleagues, without whose collaboration this
study would have resulted in an important information shortage.
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RESUM

Es comenten 78 espècies d'heteröpters de l'actual administració autònoma de
Catalunya i Mees adjacents. L'interès de cada un d'aquests täxons és ben divers. Es
tracta sovint de novetats per a la fauna objecte d'estudi; d'altres cops se n'emfatitza la
seva suposada raresa o qualsevol aspecte remarcable; en certs casos se n'amplien els
coneixements ecològics, geogràfics i , fins i tot, cronològics; una sola vegada s'incideix
en un tema que voreja aspectes sanitaris. Es descriu Pachyxyphus yelamosi sp. ti., Miridae,
Phylinae, de Serós i de Granada i es denla una clau d'espècies del gènere Pachyxyphus.
Cal esmentar que una bona meitat d'aquest material ens ha estat cedit o deixat per diferents
amics i coLlegues, sense la col . laboració dels quals el present treball hauria quedat força
minvat.
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INTRODUCCIÓ

L'interès de les 37 espècies comentades aquí rau en aspectes ben diver-
sos. Es refereix sobretot a llur novetat per a l'àrea estudiada, que s'eixampla
considerablement mantes vegades i d'altres inclou conceptes o matisacions
inèdits. L'estigma de raresa és exposat més d'un cop, així com la incidència
de determinats coneixements geogràfics, ecològics i cronològics. Fins i tot hi
ha algun tema col-lateral una mica apartat del contingut d'aquesta nota. Tot
això, però, s'ha intentat dur a terme amb un protocol clàssic de tipus faunístic.
N'expliquem els detalls tot seguit.

Quan es tracta de les comunitats autònomes de Catalunya i d'Aragó, pel
que fa a les referències geogràfiques, es dóna la corresponent localitat segui-
da de la comarca entre parèntesis i del símbol de la provincia. Per Catalunya:
Lleida L; Girona = Gi; Barcelona = B; Tarragona = T; per l'Aragó: Osca/
Huesca = Hu. Seguidament la data, el col-lector i les dades de què es disposa.
Si no s'esmenta el col . lector cal entendre que és el segon coautor (JR), molt
sovint alhora amb Josefina Español de Ribes, i si no es menciona on són
dipositats els exemplars és que es troben a la col-lecció JR. En el cas que la
grafia catalana del topònim divergeixi gaire de la francesa o castellana s'adopta
la fórmula «català/no català». Per a la Val d'Aran s'empra exclusivament la
grafia occitana gascona. Per a l'estat andorrà s'indica la localitat, el comú
entre parèntesis, Andorra. Finalment, en territori francès, hi esmentem la
localitat, el municipi i, ja entre parèntesis, la comarca, el departament i el
nom sencer de l'estat. Es dóna sempre la distribució geogràfica actualitzada
i, si escau, la informació addicional que convingui, tot això amb una
bibliografia abundant. L'ordenació de les famílies és la de Schuh & Slater
(1995).

Es pren nota de les noves famílies de Lygaeoidea establertes per Henry
(1997), en un treball que considerem molt important, però no s'esmenten ací
perquè no disposem de prou elements d'avaluació.

LLISTA D'ESPÈCIES

Ceratocombidae

Ceratocombus (Ceratocombus) coleoptratus (Zetterstedt, 1819)

Olzinelles, Sant Celoni (Vallès Oriental, B), VII.1997, a la llum, A.
Viñolas leg. Element eurosiberiä (Vinokurov & Kanyukova, 1995; Kerzhner,
1995). Segona citació catalana; la primera és de Talarn (Pallars Jussà, L) (Ribes,
1986c). Melber & Köhler (1992) n'informen a bastament.
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Corixidae

Sigara (Halicorixa) selecta (Fieber, 1848)

Serós (Segrià, L), 17.VII.1996, T. Yélamos leg. Element euromediterrani
halòfil (Murillo, 1985; Nieser et al., 1994; Jansson, 1995), més freqüent a les
façanes litorals, ribes i zones deltaiques (Aukema, 1989; Ribes et al., 1997).
És indicat per Jansson (1986) d'unes guantes localitats ibèriques però de cap
de catalana, malgrat la citació del Prat de Llobregat (Baix Llobregat, B) de
Lagar (1982) recollida per Nieser & Montes (1984).

Sigara (Sigara) dorsalis (Leach, 1817)

Vilartolí, Sant Climent Sescebes (Alt Empordà, Gi), 30.V1.1996, a la llum,
T. Yélamos leg. És esmentat d'Escandinävia, illes Britàniques, Bèlgica, Franca,
Itàlia i nord de Grècia per Jansson (1986, 1995) que l'oblida de l'àrea ibèrica,
ja que no recull les citacions de Girona i Barcelona de Murillo (1985), les quals
sí que són recopilades per Nieser & Montes (1984) i Nieser et al. (1994). Sembla
tractar-se, doncs, d'una espècie ben establerta al nostre territori.

Observació
Macan (1956), Jansson (1986) i Nieser et al. (op. cit.) donen una bona

informació taxonòmica de totes dues espècies.

Reduviidae

Schidium palinuri Dioli, 1989

Viladecans (Baix Llobregat, B), 9.X.1993, 1 larva V. Es confirma
l'assentament i persistència de l'espècie al delta del riu Llobregat i voltants,
malgrat la pressió antropògena d'aquests terrenys, després dels últims exemplars
del Prat de Llobregat i Castelldefels publicats per Ribes (1961) amb el nom de
Metapterus linearis Costa. Per a informació addicional del que ara sembla un
element mediterrani occidental litoral ens remetem a Ribes & Sauleda (1979),
Dioli (1989, 1993) i Putshkov & Putshkov (1996a). Advertim, però, que Baena
(com. pers.) ha vist el tipus de Schidium tibbu (Villiers, 1960) i, contràriament
al que indica Dioli (1993), considera que tant els exemplars ibèrics com els
italians se li poden assimilar.

Vibertiola cinerea (Horváth, 1907)

Bruguers, Gavà (Baix Llobregat, B), 31.111.1963, 2 larves V mantingudes
vives; una féu una muda imaginal defectuosa i morí amb la despulla a mig
eclosionar (30.V11.1963); l'altra esdevingué imago normalment (11.V111.1963);
Canyelles, Barcelona (Barcelonès, B), 20.1X.1997, 2 larves V, una de prepara-
da, l'altra aviada; íd., 4.X.1997, 1 larva V guardada viva que mudà a adult,
també en captivitat (12.V1.1998). Sempre s'ha trobat entre les fulles basals de
l'albellatge (Hyparrhenia hirta). Citat ja per Wagner (1960) i Ribes (1961) de
l'àrea de Barcelona, només es coneix d'aquesta zona, d'Algèria, d'Egipte, inclòs
el Sinaí, i del lernen (Putshkov & Putshkov, 1996a). És, doncs, un element
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erèmic ben establert al nostre territori, la conservació del qual només depèn de
la planta hoste i el seu entorn, ja que és un depredador polífag de tota mena
de preses vives que pugui dominar.

Microphysidae

Loricula ruficeps (Reuter, 1884)

Els Penitents, Barcelona (Barcelonès, B), 6.VII.1997, ER, 1 femella.
Aquest espècimen ha estat caçat espolsant una branca d'alzina (Quercus ilex
ilex) en un bosquet del Parc de Collserola, a tocar d'una zona urbana. L'hem
comparat amb material alemany cedit pel malaguanyat G. Seidenstücker i no hi
hem pogut trobar cap diferència morfològica. Tan sols la coloració del cap,
d'un vermell cinabri en els espècimens centreeuropeus, en el nostre esdevé
roja. L'àrea de repartició actual d'aquesta espècie forma una faixa que agafa
els següents països: sud de Suècia (Coulianos & Ossianilsson, 1976), Alemanya,
nord de França, Txèquia (Hoberlandt, 1977), Àustria, Hongria, Bulgària, Crimea
(Putshkov & Putshkov, 1996b) i Geòrgia (Péricart, 1972, 1996a). Melber (1993)
la captura també a Itàlia, als Apenins toscans. La nostra troballa amplia
considerablement els territoris de dispersió de l'insecte, amb una citació ibèrica
inèdita que palesa la precarietat dels coneixements actuals pel que fa a una
colla d'heteròpters, especialment els més petits, els de biologia poc coneguda
i els més críptics.

Loricula freyi (Lindberg, 1932)

Prades (Baix Camp, T), 22.VII.1989, ER, 1 femella. Exemplar entera-
nyinat, agafat amb la mànega en un sotabosc on l'estrat arbori correspon a
Quercus pyrenaica. Tot i ser una captura d'un espècimen ja mort està en relatiu
bon estat i és quasi igual al que Ribes (1988) va publicar de la Sierra de las
Nieves, Màlaga. La biometria és la següent: Long. = 1,6 mm; artells de les
antenes I-II-III-IV = 0,110-0,275-0,200-0,250 mm; II/diatone = 0,85 i índex
ocular = 2,5. Coloració de fons negra, amb els artells de las antenes II i III
parcialment clars, les tíbies uniformement clares i la part anterior dels monyons
hemelitrals també; aquests, així mateix, amb curvadures posteriors en forma
d'encenalls. D'altra banda concorda força bé amb la descripció i dibuixos de
Péricart (1972), especialment pel que fa a la separació amb L. elegantula
(Bärensprung, 1858). Per cert, L. elegantula fou publicada com a novetat ibèrica
per Ribes (1990), tot basant-se en dos mascles capturats el 26.VI.1989 en el
mateix biòtop de Prades de la femella ara comentada. Hem tornat a examinar
aquests mascles i creiem que s'han d'integrar a L. freyi per coherència geogràfica
i perquè ens sembla que s'hi ajusten més, atenent-nos al text de Péricart (op.cit.),
encara que aquest autor considera que L. freyi podria ser una simple subespècie
de L. elegantula. Això no fóra pas estrany tenint en compte la feblesa dels
caràcters de separació, especialment els dels mascles. Tot i així, de moment,
admetem la validesa d'ambdós täxons i amb les dades actuals i les reserves
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apuntades considerem que L. freyi és un element mediterrani occidental (Péricart,
1996a) i eliminem L. elegantula de la fauna ibèrica. Baena (in litt.) el troba a
la província de Còrdova/Córdoba.

Myrmedobia coleoptrata (Fallén, 1807)

Sant Llorenç del Munt, Matadepera (Vallès Occidental, B), 5.1X.1977,
Espuny leg., 1 femella, tamisant fullaraca. És un element distribuït pel Magrib
i la major part d'Europa, exceptuant les penínsules itàlica (Carapezza, 1995) i
balcànica (Péricart, 1972, 1996a). La present és la segona citació catalana. La
primera publicada correspon a una altra femella capturada a les illes Medes,
l'Estartit, Torroella de Montgrí (Baix Empordà, Gi) (Wagner & Ribes, 1964)
i recollida amb dubtes per Péricart (1972). Gessé et al. (1997) la citen d'Andorra
per primera vegada. Baena (in litt.) ens la comunica de- les províncies de
Còrdova i Cadis/Cádiz.

Myrmedobia exilis (Fallén, 1807) verisim. (Fig. 1-2)

Cervelló (Baix Llobregat, B), 23.111.1996, 1 larva V, capturada passant la
mànega en una era vella, ara un erm; muntada en preparació, X. Jeremias leg.
et coll. S'adiu bastant bé amb el dibuix de Seidenstücker (1950) i amb els
condicionaments ecològics apuntats per Péricart (1972). Element eurosiberiä
(Vinokurov & Kanyukova, 1995) ja citat d'Espanya (Péricart, 1996a), però
sense cap referència catalana explícita.

Miridae

Calocoris affinis (Herrich-Schäffer, 1835)
Pontons (Alt Penedès, B), 6.V11.1996, 22.VI.1997, sobre sàlvia. Mírid de

dispersió euromediterränia (Stichel, 1955/62; Coulianos & Ossianilson, 1972;
Tamanini, 1982; Éhanno, 1983/87; Schuh, 1995; Putshkov & Putshkov, 1996b).
No sembla freqüent dins l'àrea ibèrica i esdevé nou per a la fauna catalana.

Brachycoleus decolor Reuter, 1887

Saltó/Sauto (Conflent, Pirineus Orientals, França), 23.V11.1995. Element
dispers d'àmplia distribució eurosiberiana (Stichel, 1955/62; Schuh, 1995;
Vinokurov & Kanyukova, 1995; Putshkov & Putshkov, 1996b), ja capturat a la
Baixa Cerdanya (Ribes, 1986a; Goula & Ribes, 1995). És conegut dels Pirineus
Orientals i de no gaires departaments més i Éhanno (1983/87) i Péricart (1991)
en remarquen explícitament sa raresa a França. Té una retirança a Hadrodemus
m-flavum (Goeze, 1778), aquí molt comí' i trobat alhora.

Dimorphocoris fuscus Joakimov, 1909 (= ribauti Wagner, 1954)
Coll de Pimorent/Col de Puymorens, Portè (Alta Cerdanya, Pirineus

Orientals, França), 26.V111.1994. Citat ja del mateix biótop per Éhanno (1997)
amb exemplars de JR només l'esmentem ací, amb noves captures, per tal de
confirmar la sinonímia acceptada per Schuh (1995) i Éhanno (op. cit.). Això fa
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Figures 1-2. Myrmedobia exilis (Fallén), verisim., larva V en preparació, vista per damunt
i per davall, respectivament. Fotos A. Viriolas.

que se n'ampliï considerablement geogràfica, que inclou cadenes
muntanyoses que s'estenen des de la Sibèria central i Mongòlia (Vinokurov &
Kanyukova, 1995) fins als Pirineus (Ribes, 1984; Éhanno & Ribes, 1994; Goula
& Ribes, 1995).



Laurinia fugax Reuter, 1884

Pontons (Alt Penedès, B), 9.VI.1996, 6.VII.1996, 3 femelles. És la segona
citació catalana molt a prop de la troballa precedent (Ribes, 1976; Goula &
Ribes, 1995). Aquests exemplars s'han capturat amb la mànega batent plantes
baixes i confirmen l'assentament de l'espècie més de vint anys més tard. Viu
al Magrib i península Ibèrica (Schuh, 1995).

Heterocordylus (Heterocordylus) italicus Kerzhner & Schuh, 1995 (=flavipes
Wagner, 1953)

Aquesta espècie, considerada erròniament endèmica d'Itàlia (Servadei,
1969; Wagner, 1970/75; Tamanini, 1982; Rizzotti Vlach, 1994; Schuh, 1995),
ha estat citada de Catalunya per Ribes (1978) sobre 1 mascle del Clot d'Espolla
(Pla de l'Estany, Gi) (Goula & Ribes, 1995). Ara n'aportem 1 femella del
Vola. de Santa Margarida, Olot (Garrotxa, Gi), 31.V.1997, F. Vallhonrat leg.
Aquest exemplar mesura 4,2 mm, el cos i l'artell I de les antenes són del tot
negres, l'artell II té forma de maça gruixuda, tal i com ho indica Wagner (op.
cit.) i és negre amb un ampli anell basal rogenc; els artells III i IV manquen;
els fèmurs són predominantment negrosos per sobre i rogencs per sota; les
tíbies negres amb un ampli anell preapical rogenc; proporció II/pronot = 0,86;
índex ocular = 2,2; pronot: amplada/Ilargada = 1,61.

Orthotylus (Orthotylus) verticatus Wagner, 1958

Seròs (Segrià, L), 25.V.1996, 1 mascle intacte i un altre de malmès. T.
Yélamos leg. Només s'ha citat de 3 localitats del Marroc (Wagner, 1958),
sense cap addició posterior (Wagner, 1970/75; Schuh, 1995), encara que M.
Baena (com. pers.) ens diu que també l'ha trobat a Andalusia. El nostre exemplar
en bon estat és més petit (long.: 4,1 mm) d'allò que indica la descripció (mascle
= 4,30-4,65 mm) i menys gràcil. La proporció cos/amplada del pronot és de
3,6 enfront de la publicada, de 4,0 (mascle). El cap és ben rivetejat; la proporció
artell I/diatone = 0,40; II/pronot = 1,09; II > III + IV; índex ocular = 2,2. Les
3 espícules bifurcades de la vesica del penis es representen aquí perquè són
una mica diferents de les dibuixades per l'autor (Fig. 3). Això no obstant
estem convençuts que els espècimens marroquins i els catalans pertanyen a la
mateixa espècie, ja que les discrepàncies exposades no ultrapassen les de dos
grups poblacionals d'espais ecològics diferents.

Laemocoris remanei Wagner, 1960

Pontons (Alt Penedès, B), 6.VI.1996, 13.VII.1996, 22.VI.1997, espolsant
plantes baixes, abundant, ensems amb Laurinia fugax; estany de Sigean (Aude,
França), 14.X.1977, G. Parodi leg. Sembla que només ha estat citat de la península
Ibèrica i dels departaments meridionals francesos dels Pirineus Orientals i Bowies
del Roine/Bouches-du-RhÖne (Éhanno; 1983/87). Dins l'àrea ibèrica deu ser força
estès, ja que en tenim exemplars de les províncies espanyoles de Zamora, Valla-
dolid, Burgos, Sòria, Guadalajara, Saragossa i Cadis, però no s'havia trobat mai
a Catalunya ni el coneixíem del departament francès esmentat.



2

Figura 3. Orthotylus verticatus Wagner: espfcules bifurcades de la vesica del penis,
numerades.

Oncotylus (Oncotylus) nigricornis Saunders, 1876

Alfés (Segrià, L), 4.VI.1995, 2 mascles caçats amb la mànega. Probable-
ment es tracta d'un element holomediterrani que arriba fins a l'Iraq (Servadei,
1967; Wagner, 1970/75; Ehanno, 1983/87; Linnavuori, 1994; Schuh, 1995).
Conegut de l'àrea ibérica, però nou per a Catalunya.

Pachyxyphus yelamosi sp. n. (Fig. 4-12, descrit per J. Ribes & E. Ribes)

Seròs (Segrià, L), Catalunya, 3.V.1996, 3 mascles; íd., 25.IV.1998, 6
mascles + 11 femelles; tots sobre Cistus clusii (ER det.), envoltant-se amb
extrema rapidesa, Tomàs Yélamos, Pepita Pena i Oriol Yélamos leg.; Granada,
Andalusia, 3.V.1967, 2 mascles + 1 femella, sobre Cistus monspeliensis, Hans
Eckerlein leg. et det. sub Tinicephalus macchiae Lindberg.

Descripció

Longitud: 3,85-4,60 mm; amplada màxima: 2,05-2,30 mm. Häbitus, colora-
ció i pilositat semblants als de P. cisti Lindberg, 1934.

Cap poc convex, llis, vist frontalment molt més ample que alt (mascle =
1,52-1,64; femella = 1,45-1,62). Ulls rodons, separats. Índex ocular = 2,38-2,57
(mascle) i 2,69- 2,95 (femella). Arten de les antenes II / diatone = 0,96-1,11
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Figures 4-12. Pachyxyphus yelamosi sp. n. 4: cap del mascle, per davant, holotip; 5: cap de
la femella, íd., Granada; 6: parätner dret, holotip; 7: parämer esquerre, holotip , 8: hipbfisi
del parämer esquerre, inclòs en solució densa de Lompe, Granada; 9: teca, holotip; 10-11:
vesica en dues posicions i fragment de la vora emmerletada augmentat (fletxa), holotip; 12:
complex ginatrial amb ae = anell esclerificat, dp = doblec posterior, ec = estructura central,
gv = glàndula vermiforme; ol = oviducte lateral; rl = replec lateral, Granada.
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(mascle) i 0,89-0,96 (femella). Antenes I-II-III-IV = 0,35-0,12-0,8-0,4 mm (de
mitjana). Rostre atenyent les coxes posteriors.

Pronot trapezoïdal, llis, amb les callositats contornejades, 2,03-2,15 vegades
més ample que llarg. Escutella triangular, punxeguda, amb el lòbul anterior ben
delimitat, inclinat, llis; el lòbul posterior aplanat, proveït d'estries transversals
poc paleses.

Hemèlitres amb puntejat molt superficial, uniforme i atapeït.
Tibies amb punts espinígers negres ben marcats, més grossos a les tibies

posteriors.
Tars posterior = 0,58 mm (I = 0,20; II = 0,28; III = 0,28 mm); ungla = 0,09

mm (de mitjana). Conformació de les ungles com la de P. lineellus (Mulsant & Rey,
1852), robusta, molt corbada a l'àpex i amb un gran pseudoaroli (Wagner, 1970/75).

Lluent. Coloració: Mascle = Cap en gran part negre; només el vèrtex, la
vora interna dels ulls i el mig del tilus grocs (Fig. 4). Callositats del pronot
negres, generalment sense línia mediana clara de separació. Femella = Cap clar,
amb el dibuix típic comprenent 4 taques frontals negres, en arc, un engraellat al
mig i traços al voltant del tilus (Wagner, op. cit.) (Fig. 5). En certs individus
l'engraellat es pot difuminar o bé ennegrir. Callositats del pronot clares amb
traços negres de vegades desdibuixats.

Genitälia

Mascle: Pigófor en con allargat amb obertura petita, rodona. Parämer dret
en oval allargat i hipedisi curta i estreta (Fig. 6). Parämer esquerre amb la
hipäfisi llarga, prima, i el lòbul sensorial proveït d'una seta subapical
llarguíssima (Fig. 7-8). Tots dos parämers amb setes gruixudes i escampades.
Teca pediforme, amb l'àpex i la cara interna rectes (Fig. 9). Vesica massissa,
en forma de S, amb dues puntes terminals robustes, paralleles, afuades i
asimètriques; gonópor secundari gros, preapical; hi ha una membrana extensa,
ampla, doblegada sobre gran part de la seva meitat distal, parcialment amb
vores emmerletades i bastant ben delimitades i una altra de molt tènue, amorfa,
que l'allarga o eixampla en determinats sectors (Fig. 10-11).

Femella: Complex ginatrial (Schuh & Slater, 1995) (Fig. 12) amb extenses
àrees finament granuloses a la zona anterior, proveït d'un doblec posterior (dp)
semicircular; anells esclerificats (ae) uniformement gruixuts, aplanats al darrere,
tot just inclinats, simètrics; replecs laterals (rI) doblegats; oviductes laterals (ol)
acostats, tubulars, inclinats l'un amb l'altre; glàndula vermiforme (gv) llarga,
estrenyent-se vers l'àpex, envoltada d'unes estructures centrals (ec) esclerificades
característiques (Fig. 12).

Holotip

1 mascle de Seròs; 22 paratips: la resta d'exemplars. Tots dipositats a la
coll. J. Ribes. Presumim material addicional a la collecció Eckerlein, actualment
al Museu de Zoologia de Ginebra/Genève.

Etimologia

Dedicat al nostre amic Tomàs Yélamos, especialista en histèrids.
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Figures 13-21. Pachyxyphus caesareus Reuter, 13, 14, 19: vesica en dues posicions i teca,
respectivament, Puerto de Sancho Leza (La Rioja); P. lineelhls (Mulsant & Rey), 15, 16, 20:
íd., Fontmartina, el Montseny (Catalunya); P. cisti (Lindberg), 17, 18, 21: íd., Serra da
Estréla (Portugal).
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Discussió

P. yelamosi sp. n. se separa de totes les altres 4 espècies per la relació artell
de les antenes II! diatone = 0,89-1,11; pels teguments més lluents; per les callositats
del pronot completament negres (mascle); pels anells esclerificats del complex
ginatrial uniformement gruixuts i els replecs laterals doblegats (femella). Se separa
de P. caesareus Reuter, 1879 per la talla força més petita 3,85-4,60 mm, enfront
dels 5,6-6,3 mm d'aquell i pel rostre més curt. De P. lineellus pel cap quasi tot
negre (mascle) i el rostre més curt. P. halimii Wagner, 1970 té la coloració del cap
i del pronot d'un groc verdós, mai així en la nova especie (el pigófor, el parämer
dret i la vesica manquen en el paratip de P. halimii estudiat). Es diferencia finalment
de P. cisti pel rostre més curt, pels punts espinígers negres de les tíbies i per la
mediana del tilus sempre clara.

Quant a la genitälia del mascle cal assenyalar que ambdós parämers són
semblants a totes les especies, amb l'agreujant que, de vegades, poden sofrir
deformacions, especialment la hipbfisi del parämer esquerre, segons s'estudiï en sec,
glicerina, lactofenol o inclusions en solucions com ara DMHF o Lompe, depenent
de llur densitat (Fig. 7-8). La teca ens pot ser relativament útil en algun cas (Fig.
19-20) i la vesica només permet una separació ràpida sense dubtes entre P. cisti i
la resta d'espècies (Fig. 10, 13, 15-17). La genitälia de la femella, en canvi, és molt
més interessant i, així, el complex ginatrial esdevé característic per a cada una de les
4 espècies estudiades (no hem vist cap femella de P. halimii) (Figs. 12, 22-24).

Exposem en el quadre següent un compendi de pautes biomètriques de les
5 especies amb dades pròpies, no pas extretes de les obres de conjunt (Stichel,
1955/62; Wagner, 1970/75) ni tampoc de les descripcions dels autors més recents
(Lindberg, 1934; Wagner, 1970). Als antics no hi constaven.

mascle yelamosi yelamosi linee/tus halimii caesareus cisti
Seròs Granada

Longitud (mm) 4,15-4,55 4,40-4,50 4,00-4,60 4,35 5,60-6,30 3,95-4,70
Índex ocular 2,38-2,55 2,40-2,57 2,00-2,14 2,08 2,10-2,37 1,85-2,00
Cap:diatone/alçada 1,52-1,58 1,60-1,64 1,23-1,31 1,25 1,35-1,44 1,26-1,30
Artell ant.II/diatone 0,96-1,11 1,08-1,10 1,20-1,30 1,18 1,25-1,36 1,26-1,36

femella yelamosi yelamosi lineellus halimii caesareus cisti
Serós Granada

Longitud (mm) 3,85-4,60 4,50 3,60-4,90 5,75-6,05 4,10-4,18
Índex ocular 2,69-2,95 2,70 2,04-2,28 2,25-2,49 2,14-2,29
Cap:diatone/alçada 1,45-1,62 1,48 1,23-1,29 1,38-1,41 1,20-1,25
Artell ant.II/diatone 0,89-0,96 0,92 1,16-1,27 1,21-1,29 1,17-1,20

CLAU DE LES ESPECIES DE PACHYXYPHUS

1 Tíbies sense punts espinígers negres. Mascle: Les dues puntes terminals de la
vesica divergents; gonópor secundari damunt una superfície ampla; membra-
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na sense vores emmerletades (Fig. 17-18). Tilus del tot negre. Femella:
Complex ginatrial sense doblec posterior visible; anells esclerificats molt
inclinats (Fig. 24) 	 P. cisti
Tíbies amb punts espinígers negres ben marcats. Mascle: Les dues puntes
terminals de la vesica paralleles; gonäpor secundari damunt una superfície
estreta; una part de la membrana amb vores emmerletades (Fig. 10-11, 13-
14, 15-16) (no hem vist la vesica de P. halimii). Tilus mai del tot negre,
almenys la mediana groga. Femella: Complex ginatrial amb doblec poste-
rior visible; anells esclerificats tot just inclinats (no hem vist femelles de
P. halimii) (Fig. 12, 22, 23) 	 2

2 Mascle: Índex ocular = 2,38-2,57. Cap: diatone / alçada = 1,52-1,64. Artell
de les antenes II! diatone = 0,96-1,11. Femella: Índex ocular = 2,69-2,95.
Cap: diatone / alçada =1,45-1,62. Artell de les antenes II / diatone = 0,89-
0,96. Anells esclerificats del complex ginatrial uniformement gruixuts;
replecs laterals doblegats (Fig. 12) 	 P. yelamosi sp. n

Mascle: Índex ocular = 2,00-2,37. Cap: diatone / alçada = 1,23-1,44. Artell
de les antenes II! diatone = 1,18-1,36. Femella: Índex ocular = 2,04-2,49.
Cap: diatone / alçada = 1,23-1,41. Artell de les antenes II / diatone: 1,16-
1,29. Anells esclerificats del complex ginatrial prims, almenys llur part
anterior; replecs laterals no doblegats (Fig. 22, 23) 	 3

3 Long.: 5,6-6,3 mm. Cap: diatone / alçada = 1,35-1,44. Mascle: Teca massissa
amb l'àpex recte (Fig. 19). Femella: Part posterior dels anells esclerificats
gruixuda (Fig. 22 ) 	 P. caesareus
Long.: 3,6-4,9 mm. Cap: diatone / alçada 	 1,23-1,31. Mascle: Teca esvelta
amb l'àpex corbat enfora (Fig. 20). Femella: Anells esclerificats uniforme-
ment prims (no hem vist femelles de P. halirnii) (Fig. 23) 	 4

4 Cos ample. Rostre ultrapassant les coxes posteriors. Cap, pronot i escutella
de coloració no gens uniforme, més o menys vermellosa i, almenys al cap,
amb algun traç negre. Mascle: setes del parämer esquerre normals 	
	 P. lineellus

Cos estret. Rostre atenyent les coxes posteriors. Cap, pronot i escutella de
coloració bastant uniforme groc-verdosa, sense traços negres aparents.
Mascle: Setes del parämer esquerre molt robustes 	 P. halimii

SHORTENED DESCRIPTION

Pachyxyphus yelamosi n. sp. (Fig. 4-12, described by J. Ribes & E. Ribes)

Long.: 3,85-4,60 mm. Relatively shiny. Habitus, coloration and vestiture
like in P. cisti. Surface of head mainly black (male) or with similar drawings like
in P. lineellus, also partially black (female); in frontal view strongly wider than
high (male = 1,52-1,64; female = 1,45-1,62). Ocular index: male = 2,38-2,57;
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female = 2,69-2,95. Antennal segment II / diatone: male = 0,96-1,11; female =
0,89-0,96. Rostrum reaching the metacoxae. Pronotum with calli completely black
(male), or only with black traits, perhaps unclair (female). Tibiae with well
impressed spinigerous punctures. Male genitalia: All the morphology is relatively
similar to the other species of the genus, excepting the morphology of the vesica
of P. cisti. Female genitalia: Gynatrial complex (Fig. 12) with sclerotized rings
(ae) wide, lateral folds (rl) tucked, posterior flap (dp) semicircular, lateral oviducts
(ol) tubular, and vermiform gland (gv) margined of characteristic central structures
(ec). The gynatrial complex is a very useful character to distinguish all the females
of the four studied species. Holotype: 1 male from Seròs (Catalonia, Spain); 22
paratypes: 8 males and 11 females from Seròs (Catalonia, Spain) + 2 males and
1 female from Granada (Andalusia, Spain) in JR collection.

KEY TO THE SPECIES OF PACHYXYPHUS

1 Tibiae without spinigerous black punctures. Male: Vesica with two divergent
apical processes; secundary gonopore on a wide surface; membrane without
battlemented hems (Fig. 17-18). Tylus completely black. Female: gynatrial
complex without distinct posterior flap; sclerotized rings strongly sloped
(Fig. 24) 	 P cisti

Tibiae with well impressed black spinigerous punctures. Male: Vesica with
two parallel apical processes; secundary gonopore on a narrow surface; a
part of the membrane with battlemented hems (Fig.10-11, 13-14, 15-16)
(we have not seen the vesica of P. halimii). Tylus never completely black,
at least the median une ligh (Fig. 4). Female: gynatrial complex with distinct
posterior flap; sclerotized rings slightly sloped (we have not studied females
of P. halimii) (Fig. 12, 22, 23) 	 2

2 Male: Ocular index = 2,38-2,57. Head: diatone / high = 1,52-1,64. Antennal
segment II / diatone = 0,96-1,11. Female: Ocular index = 2,69-2,95. Head:
diatone / high = 1,45-1,62. Antennal segment II / diatone = 0,89-0,96.
Sclerotized rings of the gynatrial complex regularly wide; lareral folds tucked
(Fig. 12) 	 P. yelamosi n. sp.

Male: Ocular index = 2,00-2,37. Head: diatone / high = 1,23-1,44. Antennal
segment II / diatone = 1,18-1,36. Female: Ocular index = 2,04-2,49. Head:
diatone / high = 1,23-1,41. Antennal segment II / diatone = 1,16-1,29.
Sclerotized rings of the gynatrial complex narrow, at least anteriorly; late-
ral folds not tucked (Fig. 22, 23) 	 3

3 Long.: 5,6-6,3 mm. Head: diatone / high = 1,35-1,44. Male: theca massive,
apicaly right (Fig. 19). Female: posterior part of the sclerotized rings wide
(Fig. 22) 	 P. caesareus

Long.: 3,6-4,9 mm. Head: diatone / high = 1,23-1,31. Male: theca slender
with apex curved outwards (Fig. 20). Female: sclerotized rings regularly
narrow (we have not studied females of P. halimii) (Fig. 23) 	 4
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Figures 22-24. Pachyxyphus caesareus Reuter, 22: complex ginatrial, Poblet (Catalunya); P.
lineellus (Mulsant & Rey), 23: íd., Valldoreix (Catalunya); P. cisti (Lindberg), 24: íd., Cas-
tro Caldelas (Galicia).

4 Body wide. Rostrum surpassing the metacoxae. Head, pronotum and
scutellum not regularly coloured, reddish, and at least on head with some
black traits. Male: setae of the left paramere normal 	 P. lineellus
Body narrow. Rostrum reaching the metacoxae. Head, pronotum and
scutellum regularly coloured, yellow-greenish, without distinct black traits.
Male: setae of the left paramere stout 	 P. halimii
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Tingidae

Lasiacantha histricula (Puton, 1878)

Colldarnat, La Vansa i Fórnols (Alt Urgell, L), 29.VIII.1995; Poblet,
Vimbodí (Conca de Barberà, T), 19.V.1991; Mola de Colldejou, Colldejou
(Baix Camp, T), 26.111.1959. Espècie coneguda només del sud de França i
d'Espanya (Péricart & Golub, 1996) que viu sota les matetes de Thymus,
especialment de la farigola (T. vulgaris) (Péricart, 1983). Nou per a Catalunya.

Anthocoridae

Elatophilus (Elatophilus) nigricornis (Zetterstedt, 1838)

Els Penitents, Barcelona (Barcelonès, B), 22.111.1998, 1 mascle de tons
foscos sobre una branca de pi blanc (Pinus halepensis). Element europeu
(Josifov, 1986; Péricart, 1996b), d'origen boreal, hoste dels pins (Péricart,
1972), conegut de 1'M-ea ibèrica (Ribes, 1986a) però no pas de Catalunya.

Cimicidae

Cimex lectularius Linnaeus, 1758

Barcelona ciutat, Gràcia (Barcelonès, B), 10.IX.1997, D. Ruiz leg., Museu
de Zoologia de Barcelona. Els darrers exemplars dels quals tenim referències
de Catalunya provenen també del nucli urbà de Barcelona: 15.X.1960. Citem
els espècimens agafats ara en un immoble del barri esmentat perquè crèiem
que aquest ectoparäsit cosmopolita (Péricart, 1996c) s'havia eradicat del nostre
entorn ciutadà en el lapse indicat de 37 anys. Dioli (1991) diu una cosa semblant
pel que fa a Itàlia, on assenyala que el DDT en delmä l'espècie als voltants del

1950 i només hi ha hagut esporàdiques captures posteriors. Péricart (1972)
però, indica l'aparició de soques resistents als insecticides que en limiten els
controls. Esperem que els presents exemplars siguin purament anecdòtics.

Aradidae

Aradus somcheticus Kiritshenko, 1913

Fageda de les Salines, Els Banys d'Arles/Amélie-les-Bains (Vallespir,
Pirineus Orientals, França), als límits de la frontera franco-espanyola, 1.300
m, 18.V.1986, 1 mascle, J.J. Pérez De-Gregorio leg. Tenim un altre mascle de

Valporquero (Lleó/León), 10.V1.1983, P. Oromí leg. La determinad() d'aquests
exemplars ens ha estat confirmada per E. Heiss. Insecte descrit de Geòrgia
s'ha citat també de diferents regions de Rússia (Kiritshenko, 1951) i d'Ucraïna
(V.G. Putshkov, 1974; Putshkov & Putshkov, 1996b), de Bulgària (Josifov,
1986) i d'Itàlia (Tamanini, 1974; Rizzotti Vlach, 1987). E. Heiss (in litt.) ens
el comunica, a més a més, d'Espanya, l'ex- Iugoslàvia, Romania i Turquia i
considera que les citacions del centre i nord d'Europa pertanyen a A. truncatus
Fieber, 1860. A. Matocq (in litt.) coneix molt bé els heterópters francesos i ens
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diu que no en té cap notícia, ni publicada ni inèdita. És nou, doncs, per a
Franca. Sembla ser un hoste dels oms (Ulmus).

Aradus bimaculatus Reuter, 1872

Llorts, Ordino (Andorra), 1400 m, 19.111.1988, 2 mascles, 2 femelles, J.
Dantart leg., E. Heiss det. Espècie coneguda de Suècia, Finlàndia (Coulianos
& Ossianilsson, 1976), Polònia (Gulde, 1938), Ucraïna, Rússia (Kiritshenko,
1951; V.G. Putshkov, 1974: Putshkov & Putshkov, 1996b) i Txèquia (Hober-
landt, 1977). Wagner (1961) també l'esmenta de Bèlgica i Franca, citacions
que no hem vist recollides posteriorment (Günther & Schuster, 1990). E. Heiss
n'ha controlat, així mateix, material d'Austria i d'Hongria. És nou, sens dubte,
no sols per a Andorra sitió també per a la fauna ibèrica (Ribes, 1968; Montes
Nieto, 1982). Segons V.G. Putshkov (op.cit.) viu sobre Picea excelsa. Wagner
(op.cit.) l'assenyala de Tilia, Acer i Abies. Kerzhner & Jaczewski (1964) de
Populus tremula, P.nigra, Quercus sp., etc.

Observació
La distribució d'una bona part d'espècies europees del gènere Aradus,

considerades rares o de localització casual, és forca mal coneguda. Per això
llurs àrees geogràfiques es van ampliant o modificant contínuament, com és el
cas de les comentades ací. De la mateixa manera, el coneixement que tenim de
la seva biologia és molt deficient. A més a més la identificació de determinades
espècies no resulta tampoc gens fàcil, per la qual cosa cal recórrer sovint a les
claus dels diversos autors citats on aquestes hi consten, així com també a la de
Gyllensvärd (1964).

Cydnidae

Canthophorus impressus (Horváth, 1881)
Benasc/Benasque (Alta Ribagorça, Hu), 7.X.1953, Guerin leg., 1 mascle;

Espitau de Vielha, Vielha (Val d'Aran, L), 2.V.1964, 1 femella. Hi afegim
dues noves localitats nord-ibèriques: Sierra Tendefiera, Barranco del Infierno
(Osca/Huesca), 2,400 m, 11.1X.1982, J. Comas leg., 1 mascle, 2 femelles i Foz
(Lugo), V.1964, J.Vives leg., 1 mascle. Element eurosiberiä boreoalpf (Tamani-
ni, 1982; Josifov, 1986; Vinokurov & Kanyukova, 1995) ja citat dels Pirineus
(Adlbauer & Heiss, 1980). Nosaltres, però, no el coneixem del vessant meri-
dional d'aquesta serralada malgrat tenir esment de citacions ibèriques concre-
tes, per exemple les de la prov. de Salamanca (González Vicente, 1977).

Canthophorus minus Asanova, 1964

Maials (Segrià, L),7.V1.1980, T.Yélamos, 1 mascle. Conegut primerament
des del litoral de la mar Negra fins a les estepes del Kazakhstan i Sibèria
(Vinokurov & Kanyukova, 1995), s'ha trobat també a Ucraïna (Putshkov &
Putshkov, 1996b) i l'Europa central (Adlbauer & Heiss, 1980; Aukema, 1990).
L'estudi de les espícules de la vesica del penis és determinant (Günther &
Rieger, 1980), perquè aquest és un caràcter segur que el permet separar de C.
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melanopterus melanopterus (Herrich-Schäffer, 1835), element holomediterrani
expansiu amb el qual conviu en certes àrees geogràfiques, com és la nostra.
Novetat ibèrica.

Observació
Hem d'assenyalar que la fig. 630, p. 675, del quart volum de Stichel

(1955/62) és errònia. L'autor es va equivocar en copiar la fig. 20 en lloc de la
fig. 23 de Wagner (1956). Es tracta de l'espícula de C. niveimarginatus (Scott,
1874), semblant a la de C. mixtus, no pas a la de C. melanopterus contrarius
Wagner, 1956, com s'indica.

Crocistethus basalis (Fieber, 1861)

Seròs, (Segrià, L), 21.VI.1981, T. Yélamos leg., 1 mascle. Element
mediterrani meridional, conegut del Magrib, Sicília (Vidal, 1949; Servadei,
1967), Grècia (Josifov, 1986), Israel (Linnavuori, 1960) i sud-est d'Espanya
(Cartagena) (de la Fuente, 1972). Baena (in litt.) el captura a la província de
Cadis. La present troballa, doncs, esdevé nova per a la fauna catalana.
L'exemplar ha estat comparat amb material del Marroc i hom no hi ha detectat
cap diferència. Remarquem la proximitat de Seròs amb Fraga, on s'ha capturat
C. waltlianus (Fieber, 1837) (Ribes, 1990), una espècie propera. Són dues
localitats, ä més, amb condicionaments geogràfics i ecològics semblants i una
hemipterofauna superposable. Assenyalem que tots dos Crocistethus conviuen
al Marroc.

Pentatomidae

Sciocoris (Sciocoris) galiberti Ribaut, 1926

Sant Joan de l'Erm, Castellbò (Alt Urgell, L), 19.VI11.1989, ER, 1 parella.
Sembla ser un element nordmediterrani restringit (Servadei, 1967; Josifov,
1986). A l'àrea ibèrica es coneixia de Galícia i l'Aragó (Ribes, 1986a). Hi
afegim una nova localitat inèdita: Belagua (Navarra), 11.VIII.1996, ER, 1
mascle. Novetat per a Catalunya.

Aelia klugii Hahn, 1833

Eina/Eyne (Alta Cerdanya, Pirineus Orientals, França), 29.VI11.1984; Coll
de Pimorent, Portè (íd.), 31.V111.1993 i 26.V111.1994, no rar espolsant gramínies;
el Serrat, Ordino (Andorra), 19.VIII.1989, ER . Paleärtic (Vinokurov &
Kanyukova, 1995). N'assenyalem aquestes captures perquè Matocq (1993) diu
que a França acostuma a ser poc freqüent i, a més a més, esdevé una novetat
andorrana.

Neottiglossa flavomarginata (Lucas, 1849)

Vallirana (Baix Llobregat, B), 29.VI.1941, F. Español leg., Museu de
Zoologia de Barcelona; Adraén, Fórnols del Cadí (Alt Urgell, L), 28.VIII.1990.
Holomediterrani restringit (Vidal, 1949; Stichel, 1955/62; Josifov, 1986) del
qual no coneixem cap citació catalana.
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Holcostethus albipes (Fabricius, 1781)

Can Tunis, Barcelona (Barcelonès,B), 16.VI.1997, O. Escolà, X. Jeremias
i del Pino leg., 1 mascle, Museu de Zoologia de Barcelona. Espècie de dispersió
mediterrània discontínua (Vidal, 1949; Stichel, 1955/62; Josifov, 1986), confosa
sovint amb H. sphacelatus (Fabricius, 1794). Només coneixem citacions
espanyoles de les províncies de Terol/Teruel i Granada (Baena, in litt.) i creiem
que la present esdevé nova per a la fauna catalana. En destaquem la minsa
quitinització dels components de la genitälia interna del mascle i l'acabament
en bec de pardal de l'espícula de la conjuntiva (Ribes, 1986b).

Brachynema germarii (Kolenati, 1846)

Seròs (Segrià, L), 18.V111.1996, en nombre, a la llum, T. Yélamos leg.
Element mediterrani d'afinitats meridionals, estès cap a l'Àsia central (Vidal,
1949; Servadei, 1967). Espècie ben coneguda de Catalunya (Ribes & Schmitz,
1992), que s'esmenta ací per l'abundància de material ramassat, ja que les
troballes catalanes efectuades fins ara han estat esporàdiques i migrades.

Scutelleridae

Solenosthedium bilunatum (Lefèbvre, 1827)

Aiguafreda (Vallès Oriental, B), sense data, A. Mas() leg., Centre de Re-
cursos de Biologia Animal de la Divisió III de la Universitat de Barcelona;
Torredembarra (Tarragonès, T), 20.V.1976, J. Bosch leg., íd.; els Guiamets
(Priorat, T), 21.V.1995, L. Llaurador leg. Holomediterrani restringit (Vidal,
1949; Stichel, 1955/62; Servadei, 1967; Josifov, 1986). Ben conegut del sud
ibèric i bastant freqüent a les illes Balears no es tenia esment de cap citació
del nord peninsular d'aquest vistós insecte. És una novetat catalana indubtable.

Lygacidae

lcus angularis Fieber, 1861

Llobera (Solsonès, L), 29.IX.1996, 1 mascle, corrent sota una mateta de
sajolida de bosc (Satureja montana). És un individu melanitzat, amb membra-
na recluida sense venacions aparents. El seu braquipterisme es fa palès per
l'escurçament de l'amplada del lòbul posterior del pronot que ací és quasi
igual a la del lòbul anterior. Péricart (in litt.) ens adverteix de la variabilitat
d'aquesta espècie. Es tracta d'un element holomediterrani conegut ja de l'àrea
ibèrica (Stichel, 1955/62; Slater, 1964), del qual, però, en desconeixem regis-
tres puntuals per a Catalunya.

Megalonotus chiragra (Fabricius, 1794)

Els Penitents, Barcelona (Barcelonès, B), 4.1.1998, sota Brachypodium
retusum, 1 mascle. Citem aquest exemplar d'una espècie eurosiberiana aquí
molt freqüent pel fet que mesura tan sols 4,3 mm, per la qual cosa caldrà
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eliminar la longitud del cos dels caràcters de separació amb M. sabulicola
(Thomson, 1870) (Wagner, 1966). La robustesa i longitud dels parämers, la
coloració negra dels artells de les antenes I i III i la groga, no pas rogenca, de
les tibies en permeten una bona distinció (Vinokurov & Kanyukova, 1995).

Tempereocoris cerdanicus Péricart, 1995

Estavar (Alta Cerdanya, Pirineus Orientals, França), 23.V11.1995, en un
pendent xerófil deforestat, corrent lleuger sota matetes de Plantago recurvata
(Péricart, in litt.), A.Matocq, J.Péricart, P.V.Putshkov i JR leg.; espècimens a
les colleccions de tots quatre. De moment només es coneix d'un parell de
localitats cerdanes franceses a tocar de l'enclavat espanyol de Llívia (Péricart,
1995). És, per tant, un dels heterópters epigeus endèmics europeus d'àrea més
recluida de què es té relació. Cal cercar-lo a la Baixa Cerdanya.

Rhopalidae

Maccevethus caucasicus (Kolenati, 1845) (= lineola F, 1787)

Pontons (Alt Penedès, B) , 9.V1.1996, 1 mascle; Can Crusat, Torrelles de
Foix (íd.), 17.IV.1996, À. Lagar leg. et coll, 1 mascle.. Moulet (1995) el co-
menta de mitja dotzena de localitats ibèriques però de cap de Catalunya i
assigna una distribució mediterrània septentrional discontinua. De fet totes les
citacions no verificades de qualsevol espècie de Maccevethus Dallas, 1852
anteriors al treball bàsic de Josifov (1966) resten sense cap valor. Aquest és el
cas de la troballa de Montgat (Maresme, B) de de la Torre Bueno (1911)
recollida per Vázquez (1985) amb dubtes, que es pot referir a tres de les quatre
espècies admeses per Josifov (op. cit.). Moulet (op.cit.) en treu una i, així,
n'admet tres i V. G. Putshkov (1986) i Kerzhner (1998) només n'accepten
dues, ja que les altres dues de Josifov (op. cit.) les davallen a subespècies.
Considerant que la separació de les 2, 3 o 4 espècies del gènere ara només es
pot fer amb la valoració de la forma dels parämers, l'estudi del nostre mate-
rial, comprenent-hi el de Ribes et al. (1997), s'adiu més aviat amb el parer de
Moulet (op. cit.), però creiem que aquesta opció és provisòria i que caldrà
trobar caràcters addicionals, potser a la genitälia de la femella, per tal
d'estabilitzar d'una vegada aquest ball d'espècies.

Stenocephalidae

Dicranocephalus setulosus (Ferrari, 1874)

Canyelles, Barcelona (Barcelonès, B), 4.X.1997 i 11.1.1998, on no és
infreqüent, ER; Sarroca (Segrià, L), 9.IV.1966. Holomediterrani estès fins a
Ucraïna (Putshkov & Putshkov, 1996b), força rar (Rizzotti Vlach, 1994), citat
esporàdicament de l'àrea ibèrica, però no pas explícitament de cap localitat
catalana concreta, per la qual cosa l'afegim a la seva fauna (Lansbury, 1965;
Moulet, 1995).
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