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Durant l’estudi de la col·lecció Bofill & Pichot ha estat localitzat un exemplar
femella de Stephanus serrator (Fabricius, 1798). Aquesta espècie distribuïda al
Paleàrtic occidental segons s’indica a Fauna Europaea (http://www.faunaeur.org/)
ha estat citada a Espanya a les províncies de Pontevedra i d’Astúries (Ceballos,
1926; Dusmet, 1935, 1944), tal com apareix al catàleg de Ceballos (1956). En una
ponència presentada per Daniel Ventura al 2003 (vegeu-ne el resum a Ventura
[2005]), aquest autor esmenta que té en el seu poder noves dades d’aquesta famí-
lia en l’àmbit peninsular, però malauradament aquestes mai no han estat publica-
des, malgrat la nostra insistència perquè ho fes, per la qual cosa hem decidit donar
a conèixer aquesta troballa de les col·leccions del Museu de Ciències Naturals de
Barcelona.

Aquesta rara família, podem trobar-la caracteritzada i l’espècie il·lustrada a
Ceballos (1941-1943) i Achterberg (2002). Els Stephanidae contemplen més de
300 espècies (Aguiar, 2004). De les tres espècies que inclou el gènere Stephanus
Jurine, 1807, a Europa només se’n troba una: S. serrator; les altres dues tenen una
distribució oriental. La biologia (Aguiar, 2004) està lligada a l’atac de larves de
coleòpters xilòfags, principalment Cerambycidae i Buprestidae, però hi ha regis-
tres d’estefànids atacant larves d’altres famílies de coleòpters i de Sirididae
(Hymenoptera). Stephanus serrator és parasitoït de coleòpters xilòfags de conífe-
res i d’arbres fruiters (Achterberg, 2002).

Orsis 24, 2009 169-170



Aquesta troballa, dipositada a la col·lecció Bofill i Pichot, representa la prime-
ra cita per a Catalunya. El material examinat (ara referenciat com: Ref. 87-7746
MZB) no presentava les dades de recol·lecció, tan sols dues etiquetes manuscrites:
«CC» i «31». No hi ha, però, cap dubte que aquesta espècie ha estat col·lectada a
Catalunya degut precisament al model d’etiquetatge en clau de l’exemplar exami-
nat, etiquetatge comú en molts exemplars de la col·lecció esmentada. Malauradament,
la llibreta de referències d’aquests codis d’etiquetatge de Bofill i Pichot està pre-
sumiblement perduda.

Agraïments

Agraïm molt sincerament a Sandra Valentín la seva amabilitat a trobar algunes de
les referències citades en aquest estudi.
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