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ABSTRACT

	

In the present communication the first record of the specie	 Gibbiut aequinottiale	 Boieldieu

(Coleoptera, Ptinidae) in the llenan Peninsula is reparted. Some living specimens weme collected

at Alicante in Spring of 1986 fron sacks containing scaled grease for alimentary uses which neme packed

in Barcelona. Its presence in that urea is probahly due to a recent importaban und the possibilitis of in

digenation are uncertain.

D'acord amb les revisions mg s recents (SELLES, 1985a; SELLES
I HALSTEAD, 1985), el gg nere Gibbium estä compost per tres espè-
cies. G. psylloides (Czenpinski), paleärtica però predominant
clarament a l'ärea mediterränia; G. aequinoctiale Boieldieu, de
distribució präcticament cosmopolita; i G. boteldieui Levrat, tí-
pica del sud—oest asiätic.

Gibbium boieldieui es reconeix amb relativa facilitat per
l'absència de solc longitudinals als costats de la cápsula cefä-
lica i por presentar els parämers de l'edeagus molt amples. En
canvi, les altres dues espécies són més dificils de diferenciar i
han aparegut sovint confoses a la literatura entomológica, parti-
cularment en els treballs de caire aplicat (cf. BELLES, 1985b).

En una nota dedicada específicament a l'estudi de G. psylloi-
des i de G. aequtnoctiale (SELLES I HALSTEAD, 1985) varem aportar
alguns caracters diferencials i una actualizaci6 de la distribu-
ci6 geográfica d'ambdues espécies. De G. aequinoctiale foren
estudiats molts exemplars de proced g ncies molt diverses, tot
configurant una distribució präcticament cosmopolita. La seva
presència a la Penlnsula Ibérica, peró, no fou constatada.
Recentment he pogut estudiar alguns exemplars ib g rics d'aquesta
espgcie, els quals donen peu a aquesta comunicació.

ELS GIBBlUM IBÈRICS
L'espécie Gibbium psyllotdea havia estat citada de la Penln-

sula ja des d'antic. Al catàleg de la FUENTE (1932) apareix
esmentada de les provIncies de Badajoz, Barcelona, Ciutat Real,
Conca, Sevilla i València. La seva pres gncia a Catalunya fou
confirmada posteriorment (BELLES,	 1978) i en el treball de YUS
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(1978) queda considerada com l'énica espècie ibérica del género.
Es tracta d'una espècie freqüentment sinäntropa que sovinteja

els hábitats urbans foscos i no gaire nets (golfes, magatzems,
caves, etc.), per bé que s'ha trobat també en ambients de camp,
per exemple en cavitats subterránies o sota les escorces dels
arbres (BELLES, 1985b). Morfolégicament es caracteritza per pre-
sentar les carenes preorbitals clarament sobresortints, tot
perllongant-se anteriorment i formant un angle agut amb la vora
posterior de les fosetes antenäries. L'edeagus és també prou
caracteristic ja que mostra la carena dorsal de la base del lòbul
mig molt Ilarga, estreta i afuada envers la part distal.

GibbIum aeguInoctiale mostra també tendéncies antropéfiles
clares i, com en el cas de G. psylloides, pot arribar a causar
problemes als poductes emmagatzemats (BELLES, 1985b). Es
diferencia d'aquest darrer congénere per tenir les carenes
pit. eorbitals molt atenuades, sense perllongar-se anteriorment i
formant un angle recte amb la vora posterior de les fosetes ante-
näries. Altrament, la carena dorsal de la base del lòbul mig de
l'edeagus és més curta, més ampla i amb l'Apex distal rom. Hom
pot trobar aquestes estructures figurades per al cas d'ambdues
espècies en les dues revisions esmentades (BELLES, 1985a; BELES I
HALSTEAD, 1985).

Malgrat que es coneixen algunes citacions de l'Europa occ
dental (Illes Britániques i Franca, en aquest darrer cas com a
resultat d'una importació fortuita), la major part de les locali-
tats es reparteixen per les regions cälides del món (cf. BELLES,
1985a). La primera cita ibérica de G. aequinoctiale es refereix a
la troballa d'una série d'exemplars vivents detectats a Alacant
la primavera de 1986 en uns sacs que -contenien escates de greix
per a és alimentari i que procedien d'una fábrica de Barcelona.
Independentment de l'origen concret de la població que donA llop
a aquesta troballa sobre productes manufacturats, el fet més
significatiu és que els exemplars foren capturaps vivents. Això
suggereix que aquesta espécie es troba efectivament a la Penlnsu-
la encara que probablement es tracti d'un cas d'importació
recent, amb posibilitats incertes d'indigenaci6.
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