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Resum

Es realitza la revisió dels representants de la subfamília Ptilininae presents a la península Ibèrica i illes Balears. En l’àrea d’estudi, la 
subfamília conté només dues espècies del gènere Ptilinus Geoffroy, 1762. Es donen claus dels mascles i de les femelles, els caràcters mor-
fològics de les dues espècies, una relació dels espècimens estudiats o revisats, la seva àrea de distribució, les referències bibliogràfiques de 
les cites conegudes i es comenta la seva biologia. Es figuren els habitus dels mascles i femelles de les dues espècies, les antenes dels dos 
sexes, edeagus, palps, etc.

Paraules clau: Coleoptera, Ptinidae, Ptilininae, revisió subfamília, península Ibèrica i illes Balears.

Abstract

The Ptilininae of the Iberian Peninsula and the Balearic Islands (Coleoptera: Ptinidae)

The review of the species of Ptilininae subfamily present in the Iberian Peninsula and the Balearic Islands is carried out. The subfamily 
is represented, in the studied area, only by two species of the genus Ptilinus Geoffroy, 1762. Male and female habitus, the morphologi-
cal characters of the two species, list of the specimens studied or reviewed, their area of distribution, bibliographic references of known 
 appointments are given, and their biology is commented. The habitus of the males and females of the two species, antennae of both sexes, 
aedeagus, palps, etc. are figured
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Introducció

Amb l’estudi de la subfamília Ptilininae es continua la re-
visió dels Ptinidae presents a la península Ibèrica i illes Ba-
lears, iniciada amb les subfamílies Dorcatominae, Mesoco-
elopodinae i Ernobiinae (Viñolas, 2013a, b, c, d; Viñolas & 
Recalde Irurzum, 2018), ampliant posteriorment el contingut 
específic dels gèneres Stagetus Wollaston, 1861 i Dorcatoma 
Herbst, 1792 amb la descripció de noves espècies o la localit-
zació a la Península d‘altres d‘europees (Viñolas, 2016).

La subfamília Ptilininae només està representada en l’àrea 
peninsular i balear pel gènere Ptilinus Shuckard, 1840 (Espa-
ñol, 1992) que té una nombrosa representació específica pels 
continents europeu, asiàtic, amèrica i nord de l’africà, i amb 
una de les espècies paleàrtiques introduïda en la regió Neàrti-
ca (White, 1982). En la zona d’estudi només es coneixen dos 
representants del gènere, ambdós àmpliament distribuïts per 
Europa i Àsia.

Toskina (1995) va realitzar la revisió de les espècies pale-
àrtiques, amb la descripció de nous taxons, obviant las espè-
cies del nord de l’Índia i Pakistan, i posteriorment ampliant el 
seu contingut específic (Toskina, 2013). A la vista del confús 

estat sistemàtic del gènere creiem que seria oportú efectuar 
una revisió del seu contingut específic en la regió paleàrtica 
(Viñolas, 2018). 

Es donen claus dels dos sexes degut a les grans diferen-
cies externes existents en la configuració del cos i apèndixs. 
De cada espècie es dona la descripció del dos sexes, es re-
ferencia el material estudiat o revisat, distribució i biologia 
conegudes, amb la representació gràfica de l’habitus dels dos 
sexes, edeagus i peces com les antenes, palps, abdomen, etc.

Material i metodologia

Per a la revisió de les espècies del gènere Ptilinus Mü-
ller, 1764 presents a la península Ibèrica i illes Balears s’ha 
estudiat el material dipositat a les coŀleccions del Museu de 
Ciències Naturals de Barcelona (MCNB), dels autors i d’al-
tres entomòlegs, així com el capturat en diferents projectes 
entomològics. També s’ha fet un seguiment de les cites bibli-
ogràfiques del gènere.

En una part dels exemplars recoŀlectats del gènere es va 
procedir a l’extracció de l’edeagus, el qual després de trac-
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tament de neteja, aclarit i extracció de l’aire es va muntar 
en preparació microscòpica sobre una làmina de poliestirè 
transparent, de la marca Evergreen®, amb líquid DMHF. En 
els exemplars procedents de les diferents coŀleccions, des-
prés del seu reblaniment, es va procedir de la mateixa manera 
que en els recoŀlectats. Tots els exemplars es van muntar en 
sec sobre cartolines entomològiques.

Les fotografies es van realitzar amb una càmera Canon® 
model EOS 760D, amb objectiu de microscòpia i pel mètode 
de capes, amb tractament de les imatges mitjançant el pro-
grama Zerene Stacker®. Els dibuixos es van realitzar amb 
el programa de Adobe® Ilustrator CS5, amb l’obtenció d’ar-
xius PostScript® 3 ™.

Subfamília Ptilininae Shuckard, 1840

Gènere Ptilinus Geoffroy, 1762
Ptilinus Geoffroy, 1762: 64
Espècie tipus: Bostrichus fuscus Geoffroy, 1785. Designada 
per R. Lucas, 1920.

Gènere caracteritzat pel cos allargat i cilíndric, cobert 
de curta i fina pubescència; cap hipognat, lliure, no excavat 
ventralment; antenes d’onze artells, sense maça terminal, 
flabeŀlades en el mascle (Figs. 1, 3) i fortament serrades en 
la femella (Fig. 2, 4); últim artell dels palps maxiŀlars allar-
gat amb l’àpex truncat (Fig. 5), el dels palps labials també 
allargat però més petit (Fig. 6); protòrax finament vorejat i 
convex; èlitres tan o casi tan amples com el protòrax, amb les 
sèries de punts més o menys irregularment disposades i con-
foses en l’àpex; coxes anteriors contigües, les intermèdies 
lleugerament separades; metastèrnum amb un solc longitu-
dinal mitjà en la meitat posterior; abdomen amb els segments 
lliures (Fig. 8); potes gràcils, protíbies amb un sortint espini-
forme horitzontal en l’angle apical extern, i amb la vora ex-
terna denticulada (Fig. 7); edeagus molt característic, amb la 
part basal molt curta i els paràmers molt llargs, diferenciables 
entre espècies només per la configuració de la part apical dels 
paràmers (Figs. 9-10).

La coloració del cos de les espècies del gènere és molt va-
riable a nivell d’una mateixa espècie. Presenten normalment 
el cos negrós amb els èlitres més o menys vermellosos, però 
la coloració dels èlitres pot ennegrir-se fins anivellar el color 
del protòrax. Per tant la coloració del cos no és un caràcter 
vàlid per a la separació específica de les espècies.

Clau específica dels mascles

1 Antenes amb els flabels del cinquè al dècim artells més 
curts que la suma dels artells quart al dècim (Fig. 1); 
cos, relativament, poc llarg, 2,88 vegades més llarg que 
ample; èlitres amb dues costelles poc indicades, però 
completes, i situades en el lloc del tercer i cinquè inter-
val (Fig. 11) ; edeagus amb la part apical dels paràmers 
segons figura 9 ...................................................P. fuscus

– Antenes amb els flabels del cinquè al dècim artells més 
llargs que la suma del artells quart al dècim (Fig. 3); cos 

més llarg, 3,21 vegades més llarg que ample; èlitres sen-
se presència de costelles (Fig. 13); edeagus amb la part 
apical dels paràmers segons figura 10 ....P. pectinicornis

Clau específica de les femelles

1 Antenes amb els artells del quart al vuitè dentats, el novè 
i dècim triangulars, tan o més llargs que amples (Fig. 2); 
protòrax tan o més ample que els èlitres, vora apical fesa 
en la part mitjana (Fig. 12); èlitres amb dues costelles 
poc indicades, però completes, i situades en el lloc del 
tercer i cinquè interval (Fig. 12)  .......................P. fuscus

– Antenes amb els artells del quart al dècim fortament den-
tats, tots molt més  amples que llargs (Fig. 4); protòrax 
no més ample que els èlitres, vora apical en corba con-
tinua, no fesa en la part mitjana (Fig. 14); èlitres sense 
presencia de costelles (Fig. 14)  ..............P. pectinicornis

Ptilinus fuscus (Geoffroy, 1785)
Bostrichus fuscus Geoffroy, 1785: 133
Ptilinus flabelicornis Le Peletier de Saint Fargeau & Audi-

net-Serville, 1825: 238
Ptilinus costatus Gyllenhal, 1827: 329
Dermestes flavescens Geoffroy: Laporte de Castelnau, 1840: 

295 (non Geoffroy, 1785)
Ptilinus aspericollis Mulsant & Rey, 1853: 5 (non Ménétries, 

1832)
Ptilinus asperulus Gemminger, 1870: 121
Ptilinus mulsanti Marseul, 1886: 296

Longitud de 3,1 a 5,4 mm.
Mascle (Fig. 11)

Cos cilíndric, de contorn paraŀlel, 2,88 vegades més llarg 
que ample. Cap amb la superfície coberta d’una fina i densa 
granulació; ulls ben desenvolupats i sortints; antenes amb 
els artells quart a dècim flabeŀlats, els flabels del cinquè al 
dècim artells més curts que la suma dels artells quart al dè-
cim (Fig. 1). Protòrax no transvers, 1,12 vegades més llarg 
que ample, amb la màxima amplada prop de la base; mar-
ges laterals finament carenats, poc o gens visibles per sobre; 
marges apical i basal arrodonits, el primer lleugerament ele-
vat, els laterals en corba entrant des de la base a l’àpex; an-
gles anteriors subrectes, ben marcats, els posteriors en corba 
molt oberta i pràcticament esborrats; superfície coberta de 
granulació forta, irregularment disposada i més densa cap 
als marges i l’àpex, amb una petita placa vertical, brillant 
i situada en la part mitjana de la base. Escutel rectangular, 
amb l’àpex arrodonit. Èlitres de contorn paraŀlel, amb l’àpex 
arrodonit, 1,85 vegades més llargs que amples presos con-
juntament; húmers arrodonits, gens sortints; amb dues cos-
telles poc indicades, però completes, i situades en el lloc del 
tercer i cinquè intervals; superfície amb fort puntejat amb 
tendència a la formació de línies, el puntejat més fort i mes 
indicat junt als marges laterals, amb una curta i molt mar-
cada estria subhumeral. Edeagus segons model del gènere 
(Fig. 9), caracteritzat per la conformació de la part apical 
dels paràmers.



97

Butlletí ICHN 83, 2019

GEA, FLORA ET FAUNA

ELS PTILININAE DE LA PENÍNSULA IBÈRICA I ILLES BALEARS (COLEOPTERA: PTINIDAE)

Femella (Fig. 12)
Es diferencia del mascle per la conformació de les antenes 

amb els artells del quart al vuitè dentats, el novè i dècim tri-
angulars, tan o més llargs que amples (Fig. 2); pel protòrax 
tan o més ample que els èlitres, amb el marge anterior lleuge-
rament esplanat i la vora apical fesa en la part mitjana.

Material estudiat
10 ♂ i 5 ♀, etiquetats: 10 ♂ i 4 ♀ «00-00-1963, Castellterçol, 
Barcelona, Fargas Verdier leg.» «MZB | 87-8316, 87-8319, 
87-8320, 87-8321»; 1 ♀ «7-V-81, Sèros riu, Pollancre, Llei-
da, T. Yélamos leg.» «MZB | 87-8346» Dipositats a la coŀlec-
ció del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MZB).

Figures 1-10. Antenes de Ptilinus fuscus: 1) mascle; 2) femella. P. pectinicornis: 3) antena mascle; 4) antena femella; 5) últim artell del palp maxiŀ-
lar; 6) últim artell del palp labial; 7) protíbia; 8) abdomen. Edeagus en visió ventral de: 9) P. fuscus; 10) P. pectinicornis.
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Distribució
Espècie amb una àmplia distribució paleàrtica, citada de: 

Afganistan, Alemanya, Algèria, Àustria, Bèlgica, Bulgària, 
Bielorússia, Eslovàquia, Espanya, Estònia, Finlàndia, Fran-
ça, Gran Bretanya, Grècia, Holanda, Hongria, Itàlia, Iran, 
Japó, Kazakhstan, Macedonià, Noruega, Polònia, República 
Txeca, República Popular de la Xina, Romania, Rússia (eu-
ropea i asiàtica), Suècia, Suïssa, Tadjikistan, Turkmenistan, 
Turquia, Ucraïna i Uzbekistan (Viñolas & Ghahari, 2017). 
De la Península Ibèrica només es coneix d’unes poques loca-
litats del nord-est espanyol i amb una cita ambigua d’«Espa-
nya» d’Horion (Español, 1992).

Hem estudiat una sèrie de ♂ i ♀ de Barcelona (Castellter-
çol) i una ♀, de Lleida (Seròs). També s’ha citat de Girona 
(Olot), Lleida (vall d’Aran), Navarra (Tudela) i Saragos-
sa (Galacho de Juslibol) (Español, 1992; López-Colón & 
Agoiz-Bustamante, 2003; Murria Beltrán et al., 2003), cites 
a comprovar ja que algunes d’elles s’han realitzat amb només 
una ♀.

Biologia
Ataca la fusta tova de frondoses, encara que també s’ha 

observat en la fusta obrada. Els exemplars de Castellterçol es 
van coŀlectar per emergència de bigues Español, 1992) i el de 
Seròs també per emergència de fusta de Populus sp.

 
Ptilinus pectinicornis (Linnaeus, 1758)
Dermestes pectinicornis Linnaeus, 1758: 355
Ptinus pectinicornis (Linnaeus): Linnaeus, 1767: 565
Ptilinus cylindricus O. F. Müller, 1776: 81
Bostrichus pectinatus Laicharting, 1781: 68
Ptinus serraticornis Marsham, 1802 : 82 
Ptilinus aspericollis Ménétriés, 1832: 166
Xyletinus discolor Faldermann, 1839: 5
Ptilinus impressifrons Küster, 1847: 42

Longitud de 3,2 a 5,5 mm.
Mascle (Fig. 13)

Cos cilíndric, de contorn paraŀlel, 3,21 vegades més llarg 
que ample. Cap amb la superfície coberta de fina i densa gra-
nulació; ulls ben desenvolupats i sortints; antenes amb els ar-
tells quart a dècim flabeŀlats, els flabels del cinquè al dècim 
artells més llargs que la suma dels artells quart al dècim (Fig. 
3). Protòrax no o lleugerament transvers, 1,08 vegades més 
ample que llarg, amb la màxima amplada prop de la base; 
marges laterals finament carenats, poc o gens visibles per so-
bre; marge apical i basal arrodonits, el primer lleugerament 
elevat, els laterals en corba entrant des de la base a l’àpex; 
angles anteriors subrectes, ben marcats, els posteriors en cor-
ba molt oberta i pràcticament esborrats; superfície coberta 
de granulació no molt densa, irregularment disposada i més 
densa cap als marges i l’àpex, amb una petita placa vertical 
situada en la part mitjana de la base, poc indicada i normal-
ment envaïda per la granulació de fons. Escutel rectangular, 
am l’àpex arrodonit. Èlitres de contorn paraŀlel, amb l’àpex 
arrodonit, 2,81 vegades més llargs que amples presos con-

Figura 11. Habitus del ♂ de Ptilinus fuscus (Geoffroy, 1785). Escala = 
2 mm.

Figura 12. Habitus de la ♀ de Ptilinus fuscus (Geoffroy, 1785). Escala 
= 2 mm.

A. VIÑOLAS & J. MUÑOZ-BATET
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juntament; húmers arrodonits, gens sortints; sense traces de 
costelles en el lloc del tercer i cinquè intervals; superfície 
amb fort puntejat amb tendència a la formació de línies, el 
puntejat més fort i mes indicat junt als marges laterals, amb 
una curta i molt marcada estria subhumeral. Edeagus segons 
model del gènere (Fig. 10), caracteritzat per la conformació 
de la part apical dels paràmers.

Femella (Fig. 14)
Es diferencia del mascle per la conformació de les antenes 

amb els artells del quart al dècim dentats, més amples que 
llargs (Fig. 4); pel protòrax tan ample com els èlitres, amb el 
marge anterior gens esplanat i la vora apical completa, sense 
fenedura en la part mitjana.

Material estudiat
215 ♂♀, etiquetats: 1 ♂ «00-00-0000, Artà, Mallorca, 

García leg.» «MZB 87-8206»; 1 ♂ «00-00-0000, Estany de 
Llebreta, Bohi, Lleida, F. Español leg.» «MZB 87-8233»; 
2 ♂ i 2 ♀ «29-VI-1942, Sant Segimon, Montseny, Girona, 
F. Español leg.» «MZB 28-8283»; 8 ♂ i 3 ♀ «00-VII-1946, 
Montseny, Girona, Muntada leg.» «MZB 87-8268, 87-8269, 

87-8270, 76-6199»; 24 ♂ i 1 ♀ «17-VII-1948, Sant Segi-
mon, Montseny, Girona, F. Español leg.» «MZB 87-8201, 
87-8203, 87-8204, 87-8205, 87-8214, 87-8304»; 1 ♂ «24-
VI-1949, Sant Segimon, Montseny, Girona, F. Español leg.» 
«MZB 28-8284»; 3 ♂ «01-VIII-1963, Jaca, Huesca, F. Es-
pañol leg.» «MZB 87-8286»; 2 ♂ «00-VII-1969, San Juan de 
la Peña, Huesca, F. Español leg.» «MZB 76-5243, 76-5244»; 
3♀ «02-VII-1982, Montseny, Barcelona-Girona, T, Yélamos 
leg.» «MZB 87-8292»; 1 ♂ «Montseny, faig, 2-VII-1982, T. 
Yélamos leg.» (AV); 1 ♂ «Lareo, 750 m., Fraxinus excel-
sior, Enirio (Aralar Parke Nat.), Gipuzcoa 30TWN72-59, 
16-06-2005, S. Pagola Carte leg.» (AV); 2 ♀ «21-VI/09-VII-
2006, Oieleku, Oiartzu, P. Nat. Aiako Harria, Guipuzkoa, S. 
Pagola leg.» «MZB 2007-0120»; 6 ♂ «Oieleku (pagadia/
beech frorest), 500-650m, Oiartzum (Aiako Harria), Gipuz-
coa 30TWN9589/9689, 21-VI/09-VII-2006, S. Pagola Carte 
leg.» «Kaila Trap (water), Fomes fomentarius, en Fagus syl-
vatica, Oieleku: K2V1/UR» (AV); 9 ♂ i 16 ♀ «L’Albera La 
Jonquera, Girona Catalunya, 400 m. 27-IV-2007, J. Muñoz 
leg.» (AV); 23 ♂ i 7 ♀ «Oieleku (Fagus sylvatica frorest), 
Oiartzum Gipuzcoa 500 m,  Aiako Harria P.N. 30TWN9689, 

Figura 13. Habitus del ♂ de Ptilinus pectinicornis (Linnaeus, 1758). 
Esca la = 2 mm.

Figura 14. Habitus del ♀ de Ptilinus pectinicornis (Linnaeus, 1758). 
Esca la = 2 mm.
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Kaila trap, 05-2007, S. Pagola Carte leg.» (AV); 4 ♂ i 7 ♀ 
«Añarbe (Fagus sylvatica frorest), Erenteria Gipuzcoa 400 
m, Aiako Harria P.N. 30TWN8987, Multifunnel trap, 6-06 to 
19-06-2007, S. Pagola Carte leg.» (AV); 1 ♀ «Martinet, Cadí-
Moixeró 2008, -5-7-2010, A. Viñolas & J. Bentanachs leg.» 
(AV); 8 ex. «30-VI-2018, Sot del Grèvol, Fogars de Mont-
clús, Barcelona, polytrap, E. Feliubadaló leg.» (JM, EP); 
26 ex. «13-VII-2018, Sot del Grèvol, Fogars de Montclús, 
Barcelona, polytrap, E. Feliubadaló leg.» (JM); 49 ex. «01-
VIII-2018, Sot del Grèvol, Fogars de Montclús, Barcelona, 
polytrap, E. Feliubadaló leg.» (JM); 4 ex. «13-VIII-2018, Sot 
del Grèvol, Fogars de Montclús, Barcelona, polytrap, E. Fe-
liubadaló leg.» (JM). Dipositats en les coŀleccions del Museu 
de Ciències Naturals de Barcelona (MZB), de Josep Muñoz 
(JM) i d’Amador Viñolas (AV).

Material revisat
349 ex., etiquetats: 1 ex. «V-2007, Arbaztegi, del Señorío 

de Bertiz, Navarra, I. Recalde leg.» (Paranys d’intercepció de 
vol i multi embut en faig i roura); 6 ex. «VI-2007, Plazazelai, 
del Señorío de Bertiz, Navarra, J. I. Recalde leg.» (Paranys 
d’intercepció de vol i multi embut en roure); 39 ex. «VI-VII-
2007, Pista de la Paja, P.N. del Señorío de Bertiz, Navarra, J. 
I. Recalde leg.» (Paranys d’intercepció de vol i multi embut 
en faig); 12 ex. «1-VI/30-VII-2008, Lesundegi, Olazti, Na-
varra, J. I. Recalde leg.» (Paranys d’intercepció de vol i multi 
embut en un bosc mixt de faig i roura); 53 ex. «15-VI/30-VIII-
2008, Zaborrate, sierra de Andía, Navarra, J. I. Recalde leg.» 
(Paranys d’intercepció de vol i multi embut en F. sylvatica); 
7 ex. «1/30-VII-2008, Soraluze, sierra de Andía, Navarra, J. 
I. Recalde leg.» (Paranys d’intercepció de vol i multi embut 
en F. sylvatica); 4 ex. «1/30-VII-2008, Altzania, Olazti, Na-
varra, J. I. Recalde leg.» (Paranys d’intercepció de vol i multi 
embut en una fageda); 1 ex. «15/30-VII-2008, Kalesoro, Ola-
zti, Navarra, J. I. Recalde leg.» (Paranys d’intercepció de vol 
i multi embut en una roureda); 38 ex. «15-VII/30-VIII-2008, 
Zaiola, sierra de Andía, Navarra, J. I. Recalde leg.» (Paranys 
d’intercepció de vol i multi embut en F. sylvatica); 100 ex. 
«1-VI/15-VIII-2009, Suarbe, Valle de Ultzama, Navarra, J. I. 
Recalde leg.» (Paranys d’intercepció de vol i multi embut en 
faig); 12 ex. «1/30-VI-2009, Iraizotz, Valle de Ultzama, Na-
varra, J. I. Recalde leg.» (Paranys d’intercepció de vol i multi 
embut en faig); 17 ex. «15-VI/30-VIII-2009, Artikutza, Na-
varra, J. I. Recalde leg.» (Paranys d’intercepció de vol i multi 
embut en roures i faig); 3 ex, «VI-2010, Arrizabal-Aizbide, 
Oroz-Betelu/Olaldea, Navarra, J. I. Recalde leg.» (Paranys 
d’intercepció de vol i multi embut en Quercus petraea i faig); 
34 ex. «VI/VII-2010, Araden-Saioki, Oroz-Betelu/Olaldea, 
Navarra, J. I. Recalde leg.» (Paranys d’intercepció de vol i 
multi embut en Quercus petraea i faig); 3 ex. «VI/VII-2010, 
Zamariain, Oroz-Betelu/Olaldea, Navarra, J. I. Recalde leg.» 
(Paranys d’intercepció de vol i multi embut en Quercus pe-
traea i faig); 13 ex. «VI/VIII-2010, Larretxut, Oroz-Betelu/
Olaldea, Navarra, J. I. Recalde leg.» (Paranys d’intercepció 
de vol i multi embut en Quercus petraea i faig); 2 ex. «VII-
2010, Berrueta, Oroz-Betelu/Olaldea, Navarra, J. I. Recalde 
leg.» (Paranys d’intercepció de vol i multi embut en Quer-
cus petraea i faig); 1 ex. «VII-2010, Lapizea, Oroz-Betelu/

Olaldea, Navarra, J. I. Recalde leg.» (Paranys d’intercepció 
de vol i multi embut en Quercus petraea i faig); 1 ex. «VII-
2011, Irañeta, Navarra, J. I. Recalde leg.» (Paranys d’inter-
cepció de vol i multi embut en Quercus humilis i faig); 2 ex. 
«15/30-VII-2013, Garde, Navarra, J. I. Recalde leg. (Paranys 
d’intercepció de vol i multi embut en avet). Dipositats en la 
coŀlecció de J. I. Recalde.

Distribució
Com l’espècie anterior te una àmplia distribució paleàrtica, 

introduïda en la regió Neàrtica i citada de: Alemanya, Armè-
nia, Azerbaijan, Àustria, Bòsnia, Bulgària, Bielorússia, Croà-
cia, Dinamarca, Eslovàquia, Espanya, França, Gran Bretanya, 
Geòrgia, Holanda, Hongria, Índia, Iran, Irlanda, Itàlia, Letò-
nia, Lituània, Arxipèlag de Madeira, Marroc, Noruega, Polò-
nia, República Txeca, República Popular de la Xina, Romania, 
Rússia (europea i asiàtica), Sèrbia, Síria, Suècia, Suïssa, Turk-
menistan, Turquia i Ucraïna (Viñolas & Ghahari, 2017). Amb 
una àmplia distribució per l’àrea septentrional ibèrica, conegu-
da també de les illes Balears (Bahillo de la Puebla & Román, 
2018; Español, 1963, 1970, 1992, 1995; Español & Viñolas, 
1992; Grosso-Silva & Diamantino, 2009; Murria Beltrán et 
al, 2003; Pérez Moreno & Moreno Grijalba, 2009; Recalde 
Irurzun & San Martín Moreno, 2015, 2016, 2017; Rosa et al., 
2005; Viñolas & Muñoz-Batet, 2016; Viñolas et al., 2015.) i  
de la que hem estudiat espècimens o s’ha citat de:
Espanya continental: Barcelona (Collbató, Fogars de Mont-

clús, Gresolet, Montseny, Sant Segismon), Girona (la 
Jonquera, Requesens, Riells i Viabrea), Bizkaia (Sintxita-
Goikoa), Gipuzkoa (Enirio-Aralar, Errenteria, Oiartzun), 
La Rioja (Lumbreras, Villoslada de Cameros), Lleida (Ai-
güestortes, Bohi, Montellà, Saldes), Navarra (Artikutza, 
Garde, Irañeta, Isaba, Olazti, Oroz-Betelu, Parque Natural 
del Señorio de Bertiz, Sierra de Andía, Valle de Ultzama), 
Osca (Jaca, San Juan de la Peña, Sierra de Guara, Sierra de 
la Corona, Valle de Ordesa), Segovia (Riofrío de Riaza) i 
Tarragona (la Sènia, Roquetes).

Portugal: Aveiro (Mealhada).
Illes Baleares: Mallorca (Artà).

Biologia
Ataca les frondoses, amb preferència a Fagus sylvatica L., 

també s’ha citat d’Acer L., Alnus Mill., Carpinus L., Ficus 
L., Platanus × hispanica Mill. ex Münchh., Populus L. i de 
diferents Quercus L. (Español, 1963, 1992).

L’atracció sexual, la construcció de les galeries de cria, 
la posta i danys ocasionats per aquest xilòfag han estat àm-
pliament estudiats (Español, 1963, 1992). Les femelles de 
l’espècie tenen un comportament similar a les del Bostrichi-
dae Xyloperthella picea (Olivier, 1790), que per protegir les 
seves cries dels possibles depredadors, obturen amb el seu 
cos, cap per avall, el forat on han realitzat la posta (Español, 
1963). Aquest comportament fa que les captures de femelles 
amb paranys d’intercepció de vol o de llum UV sigui molt 
inferior a la dels mascles.

L’espècie pel que s’indica té una clara preferència pel cli-
ma temperat, defugint les zones molt fredes o molt caloro-
ses.

A. VIÑOLAS & J. MUÑOZ-BATET
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Agraïments

A Glòria Masó i Berta Caballero, del Museu de Ciències 
Naturals de Barcelona, l’haver-nos permès estudiar els exem-
plars del gènere Ptilinus dipositats a la coŀlecció del centre. 
A José Ignacio Recalde, de Villava-Atarrabia (Navarra), el 
haver-nos permès consultar els exemplars, del gènere, per 
ell recoŀlectats en les seves campanyes pel territori navarrès, 
així com la desinteressada donació de totes les dades de les 
esmentades captures, necessàries per a completar la distribu-
ció de les espècies estudiades.
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