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UNA POSADA AL DIA DELS GONOCEPHALUM CHEVR.
IBÈRICS (COL. TENEBRIONIDAE)•

F. ESPAÑOL i A. VIÑOLAS

Résumé

Les travaux réalisés par ESPAÑOL (1952 et 1862), et par ESPAÑOL-VIÑO
LAS (1983), on fait nécessaire la présente mise point des Conoceph:
lum ibériques. Elle contient des clés spécifiques, l'aire de-747777:---
tion des espáces et une représentation graphique de l'édéage de cel-

les-ci.

Després dels treballs d'ESPAÑOL (1952 i 1962)i d'ESPAÑOL-VIÑO
LAS (1983), es feia necessària la present actualització dels Conoce:
phalum ibárics, en la qual hom d6na una clau de separaci6 d'espácies,

la distribució geográfica de cada una d'aquestes i les figures dels

diferents edeagus com a complement gràfic de l'esmentada clau.

Clau d'espácies

1 -Protibies curtes i eixamplades en la seva extremitat, tant com la

suma dels quatre primers artells dels protarsos (fig. 1); protbrax

fortament estret vers enrera, amb la base més estreta que la vora

anterior i que la base dels álitres 	 setulosum (Fald.)
-Protibies llargues i poc eixamplades en l'extremitat, molt més es-

tretes en aquest punt que la suma dels quatre primers artells dels

protarsos (fig. 2); protárax amb la base tan ampla o quaside la ma
teixa ampladaque la dels álitres i més ampla que la seva vora an
tenor 	  2

2 -klitres amb les estries formades per punts grans i fortament impre

sos; intervals mal delimitats i una mica sortints; cerretes de la

part superior del cos curtes i poc visibles 	 pusillum (F.)

-klitres amb les estries formades per punts fins; intervals ben de-

limitats; cerretes de la part superior del cos llargues i visibles

	  3

3 -Protórax de costats regularment corbats,sense senyal de sinuositat
davant la base; part superior del cos sembrada de petits gränuls

molt sortints, brillants i provelts de cerretes, desenvolupats de

la mateixa manera en tota la superficie 	 perplexum (Luc.)
-Protárax de costats sinuats davant la base; granulació de la part
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superior del cos poc sortint, en forma de llima i menys desenvolu-

pada en els intervals elitrals que en el protòrax 	  4

4 -Oniqui dels protarsos del o amb un sortint lateral (fig. 3); vora
interna de les meso i metatibies de l'indicat sexe amb un sortint

dentiforme (fig. 5); intèrvals elitrals amb dues sèries longitudi-

nals de cerretes 	  5
-Sense difer'e.ncies sexuals en l'oniqui dels protarsos del c?' (fig.

4); ni en la vora interna de les meso i metatibies de l'indicat se
xe (fig. 6); intervals elitrals amb tres sèries longitudinalsde ce

rretes 	 rusticum (Oliv.)

5 -Edeagus amb els parämers prove/ts d'un lóbul molt manifest (figs.

15 i 16); oniqui dels protarsos del ore amb el sortint lateral se-

gons fig. 3a 	 obscurum (10Ist.)

-Edeagus amb els parämers prove/ts solament d'uns lleugers vestigis

de 1,11Dul (figs. 17 i 18); oniqui dels protarsos del c e amb el sor-

tint lateral segons fig. 3 	 yelamosi Espaíí. i Viñol.

Relació d'espècies

Sense entrar en la descripció de les espècies, ja conegudes per apor-

tacions precedents, s'ocupa de la seva distribució geogràfica.

Gonocephalum setulosum (Fald. 1837) Fn. Trauscauc.,2:60

Edeagus figs. 7 i 8.

Ämpliament estès per tot el nord d'Äfrica, part d'Äsia paleärtica,Grè

cia, Itàlia (GRIDELLI, 1940 i 1945) i illes Canàries (Fuerteventura)

(ESPAÑOL, 1959 i 1962).

Rar en la nostra Península, conegut solament de la zona llevantina d'

Alacant i Múrcia (ESPAÑOL, 1952).

Conocephalum pusillum (F. 1791) Ent. Syst.,1:91

meridionalis 10Ist. 1849 KUf. Eur.,16:57

Edeagus figs.9 i 10.

Insecte d'àmplia dispersió, ests per l'Europa central i meridional

l'U.R.S.S., tant europea com asiàtica, l'Orient mitjh fins el Turkes-

tan i nord d'Äfrica.

Molt comú en tota la península Ibrica i Balears, tant en el litoral,

com en l'interior.
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Gonocephalum perplexum (Luc. 1849) Expl. Alg.,29 (9):334

Edeagus figs. 11 i 12.

Estepicola, descrit d'Orä, difós per tot el nord d' 'Africa i pròxim

Orient.

Conegut en la Península solament dels voltants de Cartagena (ESPAÑOL,

1952).

Gonocephalum rusticum (Oliv. 1811) Encycl. méth.,8:498

Edeagus figs. 13 i 14.

Colonitza les illes Canàries (Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canària
i Tenerife, ESPAÑOL, 1959 i 1962), tota la regió mediterränia,fins el
Sàhara, gran part d'Africa paleärtica i d'Àsia central.
Molt comía tota la Península i Balears.

i 2	 4J
Figs. 1 - 6.- Tibia anterior: 1) G. setulosum (Fald.); 2) G. pusillum,
(F.). Oniqui dels protarsos del o : 3) G. yelamosi Espaí. i Viflol.;
3a) G. obscurum (Küst.); 4) G. rusticum (Oliv.). Metatibies del cr''
5) G. yelamosi Espafi. i Vihol.; 6)G. rusticum (Oliv.).

Gonocephalum obscurum (KUst. 1849) nf. Eur., 16:46

Edeagus figs. 15 i 16.

Descrit de l'illa de Sicilia i conegut de: La zona litoral africana

de la Mediterränia i mar Roig, des d'Algäria fins a la península Arä

biga (Representat en aquesta última, el Sudan i Somàlia per la forja'
inornatum Schust.), estacions anlades del Sàhara algerai marroquí,
illes de Pantelleria, Sicilia, Sardenya i sud d'Itàlia.

Rar en la Península, solament conegut de les rodalies de Barcelona

(Far del Llobregat, Vilassar de Dalt i Viladecans), i a les illesBa
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Figs. 7 — 12. Edeagus,visió ventral i dorsal: 7-8) Gonocephalum setu-
losum (Fald.); 9-10) Gonocephalum pusillum (F.); 11-12) Gonocephalum 
perplexum (Luc.).
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Figs. 13 — 18. Edeagus visió ventral i dorsal: 13-14) Gonocephalum rus-.

ticum (Oliv.); 15-16) Gonocephalum obscurum (nist.); 17-18) Gonocepha-
lum yelamosi Españ. i
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lears de Mallorca (ESPAÑOL-VIN-OLAS, 1983).

Gonocephalum yelamosi Espaîí. i Viñol. 1983 EOS, 59:37

Edeagus figs. 17 i 18.
Element bético-rifeny, descrit de Les Cases d'Alcanar (Montsià) i es-
tés a la península Ibèrica pel litoral mediterrani, des de les roda-
lies de Barcelona, fins a l'Estret de Gibraltar i per l'atlàntic fins
als voltants de Bel6m an Portugal; viu tamb6 al Marroc al nord de

l'Atlas.
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