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NOVES TROBALLES DE COLEOPTERS CATALANS

per

Francecs Español i Coll

Résumé

Nos connaissances sur les coléoptres de la Catalogne
ont beaucoup progressé au cours de ces dernibres années grA
ce h l'activité de divers entomologistes et spéléologistes -
collaborateurs du Musée de Zoologie de Barcelone qui ont
entrepris l'exploration méthodique des milieux épigés et hi-
pogés du versant sud de la chaine pyrénéenne.

Dans cet ordre de recherches la présente note a pour
but de faire connaitre un certain nombre d'acquisitions ré-
centes se rapportant au peuplement coléoptérologique de l'Es-
pagne, mais spécialement de la Catalogne.

Les terres catalanes han estat i segueixen essent objecte
de reiterades prospeccions per part de diferents entomblegs
vinculats al Museu de Zoologia de Barcelona que han aconse-
guit reunir nombroses dades sobre el poblement hipogeu i epi-
geu dels variats relleus que accidenten l'esmentada geografia.
Entre els grups més estudiats i que compta amb major nombre
d'aportacions cal assenyalar el dels colebpters, objecte aquests
últims anys d'especial atencid, aportacions que interessen
particularment al medi cavernícola, perb també altres bibtops
que si bé menys atesos no han deixat de facilitar-nos impor-
tant informaci6 sobre llurs pobladors. Com  a mostra dels re-
sultats assolits hom comenta seguidament algunes adquisicions
recents dignes de menci6 per llur novetat o per l'interbs
biogeogräfic de moltes d'elles.

Heliopathes littoralis Esp.,(Tenebrionidae).
Born sap que els Pirineus orientals constitueixen una porta
oberta al pas d'una sèrie d'elements ibèrics que des del li-
toral llevantí de la nostra Península avancen vers la fronte
ra francesa a la conquesta de nous territoris. Entre els pro;
tagonistes d'aquesta migració compta l'indicat tenebribnid,7
diferenciat en la meitat nord del llevant espanyol sense pro
gressi6 vers el sud, però que aprofitant les facilitats que
les dunes litorals catalanes ofereixen a les seves possibi-
litats migratòries ha aconseguit situar les seves avantguar-
des en la Catalunya francesa (Tempbre et Ardoin, 1.966).

Adelocera fasciata (L.), (Elateridae).
Estracta d'un dels molts elements europeus que pressionats,
en el curs del Pliocb, pel refredament gradual del clima
assoliren, en llur migraci6 cap a zones més temperades, els
relleus pirinencs, el vessant espanyol dels quals constitueix
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el límit actual de llur progressió vers el sud-oest. Viu
d'ordinari en els troncs morts i humits de coníferes, sota
l'escorça o a la fusta més o menys alterada.

El 1.932 el Sr. A. Codina en una comunicació verbal
l'assenyalà de Banys de Benasc (Alta Ribagorça) entre 1.600
í 1.700 m. d'altitud (F. Haas Leg.); citaci6 ampliada avui
amb tres de noves: una als voltants de l'Estany Llebreta,
Parc Nacional d'Aigües Tortes (Alta Ribagorça) i les altres
dues, Valle de Ordesa i Selva de Oza, en el pirineu arago-
nés. En aquestes tres ocasions l'insecte fou observat a
finals de juliol en troncs abatuts d'avet en avançat procés
de descomposici6.

Harminius undulatus (Deg.), (Elaterídae).
Element boreo- muntà, de dispersió holärtica i propi de les
grans formacions forestals. La larva, el desenvolupament de
la qual dura alguns anys, alterna el règim xilbfag amb el
zobfag, sempre sota l'escorça o dintre la fusta de diferents
arbres (coníferes i frondoses). L'adult viu poc temps, mostra
activitat crepuscular i acut sovint a la llum.

Una nimfa d'aquest interessant colebpter, transformada
poc després en adult, fou recollida als voltants de l'Estany
Llong, Parc Nacional d'Aigües Tortes (Alta Ribagorça) en un
tronc d'avet en avançat estat de descomposici6 (Español leg.).

Nou per a la fauna ibèrica.

Xestobium declive (Duf.),(Anobiidae).
Petit xilbfag d'hàbitat forestal, amb una marcada preferèn-
cia per l'avetar i estès pels pisos muntà i subalpf d'ambd6s
vessants dels Pirineus. De la part espanyola hom el coneix
línicament de l'Estany Llebreta, 10-VIII-58, 1.300 m. (Español
leg.), de l'Estany Llong, 21-VII-61, 2.000 m.(Espahol leg.),
ambdós en el Parc Nacional d'Aigües Tortes; i de Port del
Comte,Tossa Pelada, 20-VIII-70, 2.100 m.(Escolä leg.).

A propbsit de la seva pretesa raresa cal dir que aquesta
és més aparent que real i s'explica per la seva petita talla
i perfecta homocromia que el dissimulen en tal mesura sobre
l'escorça del seu arbre favorit que si no es tracta d'un re-
col-lector expert escapa a tota observació (Español, 1.964).

Hadrobregmus carpetanus (Heyd.),(Anobiidae).
Malgrat tractar-se d'un endemisme ibbric descrit d'El Esco-
rial i observat després del centre i del sud de la penínsu-
la, sembla mostrar, en el que va de segle, una marcada ten-
dència a desplaçar-se vers el nord com ho demostren captu-
res recents a la Serrania de Cuenca, Albarracin (Teruel),
ports de Tortosa (Montsià) i San Juan de la Peña (Huesca),
en aquesta intima localitat fou observat en l'albergueria
del Monestir atacant la fusta obrada de l'interior de les
habitacions (Español, 1.970).

De règim estrictament xilbfag sol atacar, al igual que
els seus congèneres europeus, la fusta obrada del'interior
de les cases, causant seriosos danys a l'economia domèstica.

Stagetus elongatus (Muls.,Rey), (Anobiidae).

Insecte mediterrani descrit de Saint-Raphatl (Departament
del Var, Franca) i àmpliament estès pel sud d'Europa i
nord d'Africa.
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En la moderna revisió dels Stagetus Woll. del Medi-
terrani occidental (Español, 1.969) el present insecte fou
assenyalat de Franca meridional, Cbrsega i Itália en el
Mediterrani europeu, i de Tunis, Algbria i Marroc, en el
nord africà; sense cap referència a la Península ibbrica
per falta de dades sobre la seva presbncia en terres espa-
nyoles i portugueses, pero dltimament en el curs d'una
campanya entomológico. al Massís de Sant Llorenç del Munt
el Sr. A. Espuny recollí als voltants de Matadepera (Vallès
occidental), amb data de 6 de setembre de 1.977, dos exem-
plars Cin dt d'aquesta espècie que s'ajusten del tot al tfpic
elongatus de Saint-Raphael.

Nou per a la Península ibèrica.

Caenocara bovistae (Roffm.), (Anobiidae).
Element euro -siberià conegut d'Europa mitja i septentrional,
Sibèria i Mongòlia, isolat morfolbgicament dels seus congb-
neres palebrtics, emparentat, en canvi, amb Caenocara scym-
noides Lec. i afins de la fauna neértica .'ìb els quals for-
ma un grup ben definit per la morfologia externa i genitä-
lia masculina (Español, 1.977).

Viu en els fongs licoperdacis en colònies de nombrosos
individus, particularitat a la qual al . ludeix el nom del
gènere.

Sense dades fins ara sobre la seva presbncia en terres
ibèriques, ja que la citació "Pirineus orientals (Xambeu)"
del catàleg De la Fuente (1.932) es refereix al vessant
francès de la serralada.

Així les coses, l'estudi de l'abundant material ingre-
ssat aquests iSltims anys en el Departament d'Entomologia
del Museu de Zoologia de Barcelona, no sols ha permès inclou-
re'l en la nostra fauna, sinó tamb6 comprovar la seva abun-
dància en el pis muntà del nord de Catalunya i del Sistema
Ibèric, tal com ho demostren les següents captures: La Costa
del Montseny i Font Martina, 680 i 900 m. (Massís del Mont-
seny), 14-X-78, nombroses larves i adults en els pets de
llop (Lycoperdon sp.) que es prodigaven en aquells indrets
(Español leg.); Saga, Ger (Baixa Cerdanya) 1.120 m.,"8-VIII-
77 (Petitpierre leg.); Rasos de Peguera (Berguedh) 1.900 m.,
7-VIII-75 (Español leg.); Puerto de Oncala (Soria) 1.454 m.,
7-VI-78 (Petitpierre leg.).

Nou per a la fauna ibèrica.

Caenocara affinis (Sturm.), (Anobiidae).
únic representant europeu d'un segon grup d'espèciee que
compta,a1 costat d'affinis amb un representant a l'Asia
oriental, C. rufitarsis Reitt.,i amb alguns altres, C. ova-
lis Fall., C. oculata (Say), etc., propis de la fauna nord-
americana, compartint tots ells importants particularitats_
morfolbgiques que els separen netament de les altres Caeno-
cara (Español, 1.977).

Coincideix, tan pel règim com Del comportament, amb
bovistae, si bé mostra un caràcter més meridional i habita,
almenys a Catalunya, a les terres baixes on bovistae sembla
faltar, com és el cas de Torroella de Montgrí (Baix Empordà),
4-VIII-77 (Petitpierre leg.), de Tiana (Barcelonés), 18-XI-
78 (Español leg.) i d'Alella (Maresma), XI-78; noves loca-
litzacions catalanes d'aquest insecte.

Una tercera espècie, Caenocara subglobosa (Muls. 1._ Rey),
d'àmplia dispersió euro -asiàtica i ben diferenciada de les
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precedents per l'original conformació de l'edeagus, comple-
ta la representació catalana del génere, i ha estat assenya-
lada per Codina de Balenyà (Osona) i per Español de Sant
Cugat (Vallés occidental).

Niptus hololeucus (Fald.), (Ptinidae).
Insecte que omple una gran àrea geogràfica amb una marcada
tendència al cosmopolitisme, excepci6 feta de les regions
tropicals i subtropicals en les quals sembla faltar. En els
països centreuropeus hom el sol observar amb relativa fre-
quéncia a l'interior de les cases, cellers, magatzems, etc.,
on ataca tota mena de substàncies orgàniques, de preferència
seques i d'origen vegetal (cereals, farines, cacau en pols,
rizomes i fins i tot la fusta), però on els seus atacs re-
vesteixen més gravetat 4s en els estocs de seda artificial,
llana i cot6 atret, no precisament pels esmentats teixits,
sine més aviat pels productes hidrocarbonats amb els quals
les dites substàncies solen estar impregnades.

Quant a la Península Ibérica cal dir que no figura en
el catàleg De la Fuente (1.932), com tampoc no se n'ha pogut
trobar cap referència espanyola o portuguesa en l'extensa
bibliografia consultada. No obstant això se'n recollí una
bona mostra en una casa de Puigcerdà (Cerdanya) abandonada
pels seus inquilins empaitats per milers d'aquests colebp-
ters que pul . lulaven arreu, mostra ingressada al Museu de
Zoologia de Barcelona pel Dr. Oriol Bolbs amb sol.licitud
d'informaci6.

Per tractar-se d'un coleòpter antropbfil de fàcil
transport i en vies d'expansió, res no t6 d'estrany la seva
presència en el vessant meridional del pirineu,deguda, amb
tota probabilitat, a una introducció accidental seguida de
multiplicació massiva, una i altra freqüents en aquest i en
molts altres enemics de l'economia doméstica.

Nou per a la fauna peninsular.

Amorphocephala coronata (Germ.), (Brenthidae).
Insecte mirmecbfil assenyalat de diferents punts de la sub-
regió mediterrània, però conegut sobretot del Mediterrani
occidental (Espanya, Franca meridional, Itàlia, Algèria i
Marroc), en el qual crida l'atenci6 la molt curiosa confor-
mació del cap, com també la seva etologia que planteja pro-
blemes de laboriosa soluci6.

Es tracta d'un dels pocs bréntids que habiten la regló
Paleärtica, insectes molt ben representats, en canvi, en
les regions Etiòpica, Oriental i Australiana (Boffmann,1945).

HOM el sol observar en els nius de Camponotus, sigui
en els tronos dels arbres morts i d'ordinari abatuts, sigui
sota les pedres; mostra activitat crepuscular i nocturna
essent, a vegades, atret per la llum.

Quant a les relacions entre Amorphocephala i els seus
hostes, Le Masne i Torossian (1.965) han pogut comprovar,
utilitzant nius experimentals, que després de la introduc-
ció del bréntid les dites relacions passen per una succe-
asió de fases d'hostilitat per part de les formigues, dur
rant les quals s'observen intents de transport dels mirme_
cbfils per les obreres atenellant fortament el cos de l'in
trús amb llurs mandíbules; acoló dificil de precisar si
respon a un intent d'agressió o de transport dintre del niu.
Poc a poc l'actitud agressiva de les formigues es va atenuant
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fins a desaparèixer del tot. S'obre aleshores una etapa ae
convivència que els dits autors anomenen d'adopci6. Com a
tret més característic d'aquest nou estat de coses cal as-
senyalar l'inici de la trofai . laxi amb perfecte reciproci-
tat entre ambd6s insectes, comportament únic, no observat
en cap altre mirmecbfil.

Observacions recents de Ponel (1.981) han permès co-
nèixer el comportament d'aquest interessant brntid en con-
dicions bastant particulars: Durant una cacera nocturna
l'autor va descobrir una	 gegantina d'Amorphocephala soli-
dament atenallada per les mandíbules d'una obrera que es
desplaçava sobre un tronc mort d'alzina surera en el qual
les formigues havien escollit llur domicili. Ara bé, se-
gons opinió del referit autor és molt dubtés que el trans-
port obeís a una manifestaci6 hostil, ja que tingué lloc
fora del niu i és ben sabut que els Camponotus arborícoles
deixen caure els materials que obstrueixen les galeries a
partir del mateix orifici de sortida, mai transportant-lo
al llarg del tronc, essent molt probable que farien el ma-
teix amb un comensal que consideressin indesitjable. Més
aviat cal pensar que la formiga s'apressava atraslladar al
niu una Amorphocephala trobada a l'exterior, i potser tam-
bé es tractava d'un simple canvi de lloc dintre del mateix
niu. Sigui el que sigui, l'interès que presenta la biologia
d'aquest insecte justifica nous intents de cria per tal de
resoldre els diferents problemes que ens planteja la seva
etologia.

Molt rar a Catalunya a jutjar per l'escàs material
reunit en el Museu de Zoologia de Barcelona, procedent tot
ell, com anem a veure, de la part oriental del Principat:
Montnegre (Vallès oriental), VIII-15 (Zariquiey leg.); Sant
Llorenç de la Muga (Alt Empordà), IX-46, un 0'1 sota l'es-
corça d'un tronc d'alzina surera caigut i envait de formi-
gues del gbnere Camponotus (Español leg.); Agullana (Alt
Empordà), X-56, restes de dos exemplars a la vora d'un niu
de Camponotus (Muntada leg.); Bomanyä de la Selva (Baix
Empordà), 7-VIII-80, una ? atreta per la llum ( Pérez de
Gregorio).

Dendrophagus crenatus (Payk.), (Cucujidae).
Conegut sobretot d'Europa central i septentrional amb pro-
fundes infiltracions nord-asiàtiques fins el Mar d'Okhotsk,
esporàdic i relegat als pisos muntà i subalpi en els relleus
meridionals europeus. Mostra d'ordinari habituds depredado-
res i sol localitzar-se sota l'escorça de coníferes, més
rarament de frondoses, perseguint larves i adults d'altres
corticicoles que constitueixen les seves preses habituals.

Molt rar a Catalunya i observat solament en els Piri-
neus centrals i velas relleus del Pallars Sobirà: Voltants
de l'Estany Llong, 2.000 m., Parc Nacional d'Aigties Tortes
(Alta Ribagorça), 18-VII-68, un exemplar sobre un tronc de
pi negré (Español leg.); Serra del Bou Mort, 1.600 m. (pa-
llars Sobirà), un segon exemplar (Muntada leg.).Sense al-
tres dades peninsulars.

Cucujus cinnaberinus (Scop.), (Cucujidae).
Vistós coleòpter, tot ell vestit d'un roig molt viu i asso-
lint, com el seu congènere C. haematodes Er., ambd6s euro-
peus, una talla gegantina dintre de la familia sense pari6
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entre la resta de representants d'aquesta i que pot arri-
bar als 17 mm.. Viu a les grans formacions forestals de les
regions centrals i septentrionals del Continent, localitzat
sota les escorces de diferents arbres on, sobretot les lar-
ves dotades de gran voracitat, ataquen les capes mortes i
plenes de floridura del liber, com també a diferents insec-
tes que comparteixen l'esmentat bibtop.

D'aquest curids colebpter existeixen dos exemplars
espanyols en el Museu de Zoologia de Barcelona procedents:
Un de Monte Muniellos, Oviedo (Cobos leg.), l'altre de la
Vall d'Aran, Pirineus centrals (M.Ferrer leg.); localitza-
cions certament sorprenents no sols per ser les primeres
espanyoles conegudes per l'autor, sind també per tracter-se
d'un insecte propi més aviat d'Europa oriental, no assenya-
lat de França en el cataleg de Sainte Claire Deville (1937)
com tampoc en la fauna de colebpters centreuropeus d'Horion
(1.960) i essent dubtosa, segons aquest dltim autor, la del
sud d'Itälia de la fauna italiana de Porta; motius pels
quals no s'haurien tingut en compte les dites citacions espa
nyoles, de no deure's una d'elles al Dr. A. Cobos mereixa-
dor de tot el crbdit (Español, 1.963).

Lathrops sepicola (Müll.), (Cucujidae).
Diminut coleòpter de poc més d'un mm. de longitud, ests
per una gran part d'Europa, generalment a poca altitud i
fins fa poc sense referències espanyoles; viu no obstant
a Catalunya d'on es coneixen les dues següents localitza-
cions: La Conreria, Badalona (Barcelonbs), IX-71 (Español
leg.), i Sant Cebrià de Vallalta (Maresme), X-78 Español
leg.); en un i altre indret l'insecte fou observat sota
l'escorça de roures en companyia de Scobicia pustulata (F.)
i d'altres petits xilbfags amb els quals sembla estar bio-
lbgicament lligat (Español, 1.971).

Tragosoma depsarium (L.), (Cerambycydae).
Poc freqüent però molt ests pels avetars i pinedes euro-
peus; rar en els PirIneus, almenys en el vessant espanyol,
on sol habitar cotes que sobrepassen els 1.800 m., accen-
tuant la seva raresa el fet d'ésser els seus habits estric-
tament nocturns.

Segons dades reunides en el Museu de Zoologia de Barce-
lona, en el vessant sud de la dita serralada se li coneixen
les següents localitzacions catalanes: Estany Llong, Parc
Nacional d'Aigües Tortes (Alta Ribagorça), Estany de Sant
Maurici, Espot (Pallars Sobira) i Sant Joan de l'Erm, Cas-
tellbb (Alt Urgell).

Necrodes littoralis (L.), (Silphidae).
Un dels grans necròfags euro -asiàtics amb poques referèn-
cies catalanes, Serra del Bou Mort (Pallars Subir) i Mar-
ga, Falset (Priorat) que devem a la Dra. M. Blas (1.978).
Hom creuria doncs que es tracta d'un insecte rar a casa
nostra; cal dir no obstant, que aquesta pretesa raresa és
més aparent que real, car tenint en compte la marcada pre-
ferència d'aquest necrbfag pels cadàvers dels grans mami-
fers (cabres, ovelles, etc.) res té d'estrany que hagi esca-
pat, per la repugnancia que inspiren tals despulles, a l'ob-
servació de la major part de recollectors.

Afortunadament en el curs d'aquests dltims anys els
companys lepidopterblegs han descobert un mètode cbmode i
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eficient de captura que aprofita l'activitat nocturna d'a-
quest insecte i l'atracció de qub és objecte per part de
les trampes de llum utilitzades per a la recolecci6 de le-
pidbpters per a aconseguir , al mateix temps, ampliar la
migrada colecci6 del Museu amb diferents exemplars de les
següents procedbncies: Susqueda (La Selva), 281 m.,IX-80
(Pérez de Gregorio leg.); Llorä, Sant Martí de Llémena (Gi-
ronbs), 225 m., X-80 (Peréz de Gregorio leg.); Puigsacalm
(La Garrotxa), 1500 m., VII-80 (Soc. Cat. Lepid.); Queralbs
(Ripollès), 1.236 m., VIII-80 (Josa leg.); Ndria (Ripollbs),
1.985 m., VIII-80 (Josa leg.).
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