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Sobre la presència del gènere Photinus Laporte, 1833 a Catalunya (Coleoptera: 
Lampyridae: Lampyrinae: Photinini)
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NOTA BREU

Al començament d’agost se’ns va comunicar que en els 
termes de Sant de Joan de Mollet i Flaçà (Gironès, provín-
cia de Girona) s’havien detectat unes colònies de  lampírids, 
amb milers d’exemplars que emetien llum de manera inter-
mitent, produint un gran efecte lluminós nocturn. S’han rea-
litzat diverses visites a la zona i localitats properes, recollint 

exemplars per al seu estudi específic. Pel que sembla i per 
indicacions de veïns de la zona, ja feia al menys dos anys que 
s’havia detectat la seva presència.

En estudiar els exemplars recoŀlectats es va poder obser-
var que no pertanyien a cap dels gèneres coneguts i presents 
en el continent europeu, sinó a un gènere americà i per tant es 

Figura 1. Photinus sp. mascle: a) dorsal; b) ventral. Escala = 4 mm.
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tractava d’una espècie introduïda. Pels caràcters del mascle 
(Fig. 1), els de la femella (Fig. 2) i amb l’estudi de l’òrgan 
copulador masculí es va poder situar l’espècie a la tribu Pho-
tinini i en concret al gènere Photinus Laporte, 1833. Aquest 
gènere està caracteritzat perquè, en general la femella és 
alada com el mascle i només se separen els dos sexes pels 
ulls més petits de la femella i per la diferent conformació de 
l’òrgan lluminós, situat en les dues o tres últimes esternites 
ventrals en el mascle i només present en el quart a la femella. 
En l’espècie estudiada l’òrgan lluminós en el mascle ocupa 
les tres últimes esternites i en la femella només la part central 
de la quarta esternita (Fig. 3).

El gènere Photinus té una àmplia distribució en el conti-
nent americà i es coneix del Canadà a l’Argentina i per tot el 
Carib. Hi ha nombroses espècies descrites, situant-se la major 
part en territori mexicà. Per a la seva determinació específica 
s’han seguit  al principi les claus de les espècies presents a la 
regió Neàrtica (per exemple Green, 1956; Luk et al., 2011), 
podent comprovar que no pertanyia cap de les conegudes, 
però si que semblava estar estretament relacionada amb les 
espècies centreamericanes, especialment de Mèxic. 

Com la bibliografia que fa referència a les espècies me-
xicanes és molt nombrosa, però no existeix com en el cas de 

les neàrtiques una revisió completa del gènere, ens vam po-
sar en contacte amb el Dr. Santiago Zaragoza de l‘Institut de 
Biologia, Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, especi-
alista i gran coneixedor del gènere (per exemple: Zaragoza-
Caballero,2005, 2007, 2015). Aquest ens va confirmar la de-
terminació genèrica de l’espècie i mitjançant l’estudi de les 
fotografies dels exemplars i de l’edeagus i ens va indicar que 
l’espècie no s’ajustava a cap dels 262 morfs que coneixia de 
Mèxic (85 descrits i 177 pendents d’estudi). Per tot l’exposat 
se li ha enviat un lot d’exemplars mascles i femelles perquè 
procedeixi a la seva determinació o descripció en el cas de 
que sigui una espècie no coneguda

L’espècie s’ha detectat, de moment, en els termes muni-
cipals de Sant Joan de Mollet, Flaçà, Bordils, Celrà, Juià i 
Cervià de Ter, tot ells a la comarca del Gironès, així com de 
Foixà (Baix Empordà). Seria convenient efectuar un segui-
ment de l’espècie, ja que és preveu que anirà augmentant 
progressivament la seva àrea de distribució. Es de destacar 
el seu ampli període de vol, ja que enguany està volant des 
del mes de juny. i a primers de setembre les seves colònies 
segueixen sent actives i nombroses.

S’ignora com ha arribat aquesta espècie a la zona. El trans-
port accidental a través de la importació de plantes ornamen-

Figura 2. Photinus sp. femella: a) dorsal; b) ventral. Escala = 4 mm.
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tals o la cria d’espècies del gènere Photinus per a l’obtenció 
de luciferasa, enzim utilitzat en laboratoris per a diversos 
usos biotecnològics, podrien ser algunes de les hipotètiques 
vies d’entrada a considerar.

Agraïments

Al Dr. Santiago Zaragoza Caballero, de la «Colección 
Nacional de Insectos, Departamento de Zoología, Instituto 
de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México», 
la seva amabilitat, ràpida resposta i facilitats donades per a 
l’estudi i determinació del Lampyridae. A Judit Vilà i Mont-
serrat Parnau per informar-nos de la presència de nombroses 
cuques de llum i atendre’ns amablement.
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Figura 3. Òrgan lluminós de Photinus sp.: a) mascle; b) femella.
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