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Assistint-hi els membres senyors AGUILAR-AMAT, BATALLER, BOFILL

I PICHOT, BOFILL i POCH, BOTEY, CANALS, CODINA, FARRIOLS, FAURA,

MARCET ( J.), MAS DF XAXARS, MASSUTI, SAGARRA (I.), SAN MIGUEL,

VAZQUEZ, i ZARIQUIEY i ALVAREZ (Secretari), el Sr. President obra ]a

sessi6 a les 18'45.

Son admesos el seguents membres proposats en ]a sessi6 anterior:

En Salvador CUIXART i PANELLA, Farmaceutic, Are del Teatre, 21,

Barcelona , qu'es dedica a Bothnica;

En Josep QUATRECASES i ARUMI, Farmaceutic, Camprod6n (Girona)

dedicat tamb6 a la Botdnica, abd6s presentats pets Srs. FONT, CODINA i

BOTEY;

La ESCOLA SUPERIOR D'AGRICULTURA, Urgell, 187, presentada pets

Srs. BOFILL I PICHOT, CODINA i FERRER i VERT;

I el Germ6 Joan JORDA i PERELLO, Col•legi de S.t Anions M' de Ligori,

General Barcel6, Palma de Mallorca , 8s dedica a Coledpters, presentat

pets Srs . GARCIAS, FERRER I VERT, CODINA.

Son propossats quatre nous membres.

El Dr. SAN MIGUEL manifests la seva satisfacci6 i agrahiment pet

nomenament de membre i s'ofer6ix a t6ts ades en el terreny cientific,

adios en el particular, disposat a ajudar en to que pugui a l'INSTITUCIO.

El Sr. de SAGARRA ( I.), presenta les papellones noctues objecte de ]a

seva comunicaci6 verbal.

El Sr. CODINA dona compte de les excursions fetes per Catalunya

acompanyant at Professor SILVESTRI i enumera els g8neres d'Apterigots

capturats i quin detail anira en l'Anuari d 'enguany del Museu de Ci6ncies

Naturals de Barcelona.

Es llegeix la segtuent comunicaci6 endresada at Sr. CODINA:
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Rennes-22-1-23.

Cher Monsieur,

Je viens de recevoir les Bulletins et le bel ouvrage: Travaux de

l'INSTITUCIO CATALANA D'HISTORIA NATURAL. J'al In toils ces

Memoires avec le plus vif inter @ t et surtout celui qui concerne la

Zoologie du Dr. Agustf Ma GIBERT ,Crustaces de la Catalogne).

Tons mes complements et mes bien sinceres remerciements.

Dr. L. BORDAS

Docteur es Sciences, Docteur en Medecine,

Professeur de Zoologie a la Faculte des Sciences

Directeur de In Statione Entomologique de Bretagne.

Trameten publicacions de quines son autors els senyors FAURA, CA-

RANDELL; KNOCHE el II tomo de Flora Balearica; FALLOT alguns mapes

geolbgics de les Balears. El membre A. de ZULUETA tramet per I'arxiu

tin antic Ilibre de caixa de la INSTITUCI6 junt anib tres llibrets que hi

havia dins.

COMUNICACIONS VERBALS:

Palmipedas del Nord d ' Europa. -El Sr. FERRER i VERT comunica

que a mitjos del passat desembre fou cassat a l'illa de Buda en les

goles del Ebre, un exemplar mascle de Harelda glacialis L., anec que viu

habitualment en les costes de Noruega durant la major part de l'any i

que emigra al hivern a les costes dels paisos baltics. L'esmentat exem-

plar que ha sigut naturalitzat per el membre Sr. SOLER i PUJOL, figura

actualment en la col-lecci6 de la Reial Associacib de Cassadors de

Barcelona.

Tambe comunica que el 18 de gener d'enguany ha sigut cassat prop

del mateix riu Ebre un Larus ridibundus L. portant en una de les potes

una anella d'alumini amb la segflent inscripci6 nMuseum Leiden 33327*.

Adicib a la fauna lepidopterolbgica Catalana . -El membre senyor

SAGARRA (I.) mostra als assist6nts alguns Lepid6pters noes per a Cata-

lunya i quasi tots desconeguts encara a la peninsula iberica. Procedeixen

de Salardti (Vail d'Aran); foren cassats als darrers dies de juliol i primers

d'agost de l'any 1922, pel Recol-lector del Departament de Zoologia del

Museu de Ciencies Naturals de Barcelona, En S. NOVELLAS. Actualment

formen part de la coleccib entomol6gica del Museu. Les especies que

s'exhibeixen son: Lycaena eurrtedon Esp., Rhyaeia brunnea Schff.,

Rhyacia multangula Hbn., Eurois pr'asina F., Aplecta nebulosa Hfngl.,

Polia glauca Kleem., Harntodia caesia nigrescens Stgr., Oligia literosa

subrosea Warr., Parastichtis rurea ochrea Tutt., Cerastis sobrina gruneri

Guen., Gucullia absinthii L., Cucullia lactucae Esp., Phylometra chryson
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Esp., Phytornetra iota L., Phytonietra rnoclesta Hb., Acidalia imntorata

L., Scotosia rhanulata Schff., Itanie fulvaria Vill.

Nou mixomicet per a la flora catalana.-El Sr. BOTEY assabenta

que examinant alguns bolets procedcnts d'una recol•lecciO feta al Mont-

negre pel octubre darrer, ha tingut la sort de trobar, sobre tin tronc

d'alzina, la Arcyria punicea Pers., el segOn mixomicet trobat a Catalunya

Won cols se'n coneixia un (la Trichia varia) citat recentment pel

Dr. FONT QUER.

Es presenta formant petits grups d'aparells esporifers de color vermell

de cinabri. L'aparell esporifer consta d'un esporangi ovoide de proxima-

ment un millimetre de llargada, sostingut per un prim pedicel, que pot
Osser quasi nul o assolir igual longitud que 1'esporangi. Aquest s'obra
circularment al trav6s quedant, la part inferior de ses primes parets,
damunt del pedicel en forma de copa, de la qual sobressurt en gran

manera el capilici al desplegarse. Dit capilici recta mes o menys adherit

a la part interna de 1'esmentada copa, Os tambe vermell i esta format per
filaments ramificats de 3 micres d'espessor i recoberts de crestes o dents
que'ls abracan en forma de semianells. Les espores son llises i de 6'5 a 7'5
micres de diametre.

Esta ja citat del nord d'Espanya.

TREBALLS ORIGINALS: Rev. P. J. SOLA, Sch. P. FormaciO Geologica

de I'Ubach.-Dr. J. M.' BOPILL i PICHOT, Dr. P. FONT i QUER, Dr. R. ZARI-

QUIEY i ALVAREZ. Notes Bibliografiques.

Exaurits els assumptes el President aixeca la sessiO a les 20'30.

NOTES MASTOLOGIQUES

IV

Formes catalanes del gaere Sciurus Linne

per

J. B.' d'AGUILAR-AMAT

No tots els esquirols qu'alegran i animan amb la vivacitat del movi-

ment Ilur els boscos de Catalunya presentan , a primera vista, el mateix


