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 Biology - It presents a life cycle closely linked to grasses.  In the phase  

 Larva, which lasts between one and two years, feeds on its roots.  In the autumn it starts  

 Metamorphosis, closing in a pupa, in which it spends the whole winter.  In the spring imerge  

 As an adult insect, being able to be found, in the months of May to August, in more open zones,  

 Exposed to the sun.  Unlike the larvae, the adult insect is almost  

 Average life expectancy, between one and two months.  

 It is a species with a high number of predators, constituting an important source  

 Different taxa of vertebrates and invertebrates, such as reptiles, birds, mammals and  

 Other arthropods.  

 Distribution - Species endemic to Portugal, occurring only in the Serra da Estrela.  There are  

 Records of individuals in the Buçaco mountain range, but these are old and lack confirmation.  

 Habitat - The populations of Iberodorcadion are, in general, associated with  

 Mountainous areas.  I. Brannani colonizes the mountainous enclaves of the Serra da Estrela, in  

 Abundance of grasses, such as streams and exposed plateaus.  

 Source: Interpretation Center of the Serra da Estrela - BN CISE Nº 19 Summer 2007  



 Http://www.cise-seia.org.pt/backoffice/download.php?img_name=images_670   

 

 Iberodorcadion brannani (Schaufuss, 1870)  

 

 This species is endemic to the central massif of the Serra da Estrela where it only occurs above the 1200m 

altitude.  It is a small terrestrial beetle found under rocks and walking in the stony meadows between the 

junipers and the bugs.  Something difficult to photograph because of its black color, is an important component 

that is worth preserving, given that its reduced world distribution area and threats (climate change, 

destruction of habitat, etc.) is at risk.  

 Source: http://eduardomarabutonature.blogspot.com/2009/01/iberodorcadion-brannani.html  

 5. The insects of the Serra da Estrela  

 A considerable number of insects are endemic to the region, such as the decopid orthopter Ctenodecticus  

 Iberodorcadion brannani, the carabid Zabrus estrellanus, the  

 Melolonid Monotropus lusitanicus, characteristic of mountain meadows, and the Tenebrionidae Asida  

 Pseudoreticulata pseudoreticulata.  

 Source: Inventory and characterization of natural forest areas of the municipality of Seia  

 - bases for the creation of a network of micro - reserves - Insects  

 Http://www.eb23-dr-reis-leitao.rcts.pt/Documentos/Clube%20do%20Ambiente/insectos.pdf   
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Biologia - Apresenta um ciclo de vida estreitamente ligado às gramíneas. Na fase 

larvar, que dura entre um a dois anos, alimenta-se das suas raízes. No Outono inicia a 

metamorfose, fechando-se numa pupa, na qual passa todo o Inverno. Na Primavera imerge 

como insecto adulto, podendo encontrar-se, nos meses de Maio a Agosto, em zonas mais abertas, 

expostos ao sol. Ao contrário das larvas, o insecto adulto quase não se alimenta e tem uma 

duração média de vida bastante curta, entre um e dois meses. 

É uma espécie com um número elevado de predadores, constituindo uma importante fonte 

de alimento para diversos taxa de vertebrados e invertebrados, como répteis, aves, mamíferos e 

outros artrópodes.  

   

Distribuição - Espécie endémica de Portugal, ocorrendo apenas na serra da Estrela. Existem 

registos de indivíduos na serra do Buçaco, mas estes são antigos e carecem de confirmação.  

  

Habitat - As populações de Iberodorcadion estão, de uma forma geral, associadas a zonas 

montanhosas. I. brannani coloniza os enclaves montanhosos da serra da Estrela, em zonas de 

abundância de gramíneas, como ribeiras e planaltos expostos.  



   

Source:   Centro de Interpretação da Serra da Estrela  - B.N. CISE   Nº 19 Verão 2007  

http://www.cise-seia.org.pt/backoffice/download.php?img_name=images_670   

     

 

   

Iberodorcadion brannani (Schaufuss, 1870) 

  

Esta espécie é endémica do maciço central da Serra da Estrela onde apenas ocorre acima dos 1200m de 

altitude. É um pequeno escaravelho terrestre encontrado debaixo de pedras e caminhando nos prados 

pedregosos entre os zimbros e os piornos. Algo dificil de fotografar pela sua cor negra, é uma componente 

importante que interessa preservar, dado que pela sua reduzida área de distribuição mundial e  ameaças 

(alterações climáticas, destruição de habitat, etc) se encontra em risco. 

Source:   http://eduardomarabutonature.blogspot.com/2009/01/iberodorcadion-brannani.html   

     

5. Os insectos da serra da Estrela  

Um número considerável de insectos é endémico da região, como o ortóptero decticídeo Ctenodecticus 

lusitanicus, o coleóptero cerambicídeo Iberodorcadion brannani, o carabídeo Zabrus estrellanus, o 

melolontídeo Monotropus lusitanicus, característico dos prados de montanha, e o tenebrionídeo Asida 

pseudoreticulata pseudoreticulata.  

Source:  Inventariação e caracterização de áreas florestais naturais do concelho de Seia 

              – bases para a criação de uma rede de microrreservas   -         Insectos  

http://www.eb23-dr-reis-leitao.rcts.pt/Documentos/Clube%20do%20Ambiente/insectos.pdf   

 


