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6.-:'l/cnYes foina (Schreber). No molt comu, Figarola, Cabra, nom vulgar
f01.1' lIr[l.

7.-Muste/a niualis Linne. Frequent en el terme de Pla de Cabra; nom
vulgar nrusfelcr.

8.-Gutettu genettcc (Linne). Comir en Pla de Cabra, Figarola i Cabra;
segons opinio dell naturals del pals ha coincidit I'abundor d'aquesta
especie aurb la disminucio de la foixina (,'t7artes foitur); Horn vulgar
gineta, gat ntPSgrrer.

9.-Scitu•us oulyuris ul^inrrs F. Cuvier. Comu, sobre tot la Ease roija en
els boscos de la regio, Cabra, Carol, Fonscaldetes; nom vulgar
esgrtirol.

10.-Eliom•ys yuercinus (Linne). No molt frequent; perm tampoc esc^s;
nom vulgar rata saiarda.

11.-Ruttus rattus frrrytua•rrs (Rafinesque). No escas, en els corrals i
horts, Pla de Cabra.

12.-Ruttus noruegicus (Erxleben). Molt comu en els corrals i ports de
tota la regio.

13.-Itlus ntrtscrrlrts breuirrostr•is (Waterhouse). Molt comu.
14.-Aruicola sapirlus Miller. Figarola, en eIs torrents; nom vulgar bufo.
15.-Lepus eru•opcreus pyrenaicrrs Hilzheimer. Molt Comir; en les rasses

i vinyes; nom vulgar IleLre.

16.-Oryctolagus cruticulus algirus (Locke). Comu en tots la regio; nom
vulgar couill.

Pla de Cabra, agost de 1922.

Contribuciti al coneixement dels coleopters
de les Balears

pal

Gma. JoKO.4

Anrb motiu de la publicaci8 de la Fauna Coleopterologica de Ies
llles Balears (Fauna Koleopterologiczna wyslr Balearskich, Srymon Te-
nenbaurn) per Simo TENEMBtioM, publicada en Varsovia (Pokmia), I`anv
1915, la qual es primordialment una recopilacio de tot to publirat fins
aleshores sobre coleopters bal<^ars, afegint-hi antra tart les formr^s troha-
des pal mateix actor, he cregut convenient trarnetre a la INS^'rTUab
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aquesta nota per fer Ii saber que d' aquestes formes citades en dita fauna,

i d'altres que no hi son i que assenyalo amh tin asterisc *, sera titil

donar-ne algunes referencies fines de la prbpia observacio, puix que de

quasi tots els coleopters de que parlo he estat jo el primer que els he

trobats.

* Earynebria contplrutata a. Kotschyi Redtb. -Es escasissim, tal volta

per lo dificil de cercar-lo, a causa de sa gran malesa de joncqueres i herbey

de que estan plenes les sequis de can Capdebou; Alcudia, a la tardO.

* Bennbidion decorant caraffcrc> Dev.- Torrent de Pollensa, desde el

pont non fins a can Serra; per devall ses pedres de molt prop de s'aigo.

Primavera i estiu.

Oodes mauritrmicus Luc.-Pollensa, I'Uyal; per entre ses pedres que

estan en remtill pero que surten de s'aigo.

Durant la primavera.

* Spefnncarius Jordai Reitt.-Cassat dins el matadero vei de Po-

llensa, Montision; 3 exemplars i 1 I'any segiient, juny i mars respecti-

vament.

Conn aquest insecte es bastant interessant , em sembla convenient

exposar an poc la seva historia:

Els tres primers exemplars Toren cassats remoguen an, gran taunt de

escombros que havien tingut tapada ties d'un any sa claveguera natural,

oberta dins sa roca viva , que engoleix les aigues de la teulada de I'iglesia,

en la que altres temps s'hi escolaven ses inmundicies de quatit aquell

recinte servia de matadero.
L'any segiient, o sia 1913, no plogue en tot s'hivern, i al cotnensar la

primavera vaig posar tin pot bait, (leis que s'usen per conserves, annb tin

caragol esclafat de dins, a la boca d'aquell avenc i a l'endema n'hi hague

un, o sia el quart exemplar que he capturat. A 1'altre dia plogue abundo-

sament, lo que va estorbar per algun temps les nneves operacions.

Qualsevol creuria que continuant la trampa del pot i caragols, havien

d'haber continuat tannbe caiguent-n'hi alguns, pero no fou aixi; durant els

7 anys que vaig seguir visquent en aquell pohl , per mes que en qualse-

vol temps de I'any i sobretot durant les primaveres i estius he seguit pro-

bant, no tan sots el pot i caragols, sine tannbe altres medis, no he tingut la

dich i d'aturar-ne altre Ines d'.,gnests tan desitjats insectes.

Pot ser molt be que aquests animals s'hagin retirat d'aquell Iloc,

internant - se dins les penyes i passant a altres parts, puix no gaire Iluny

d'all.: hi ha altres avencs semblants amb el que ens ocupa i os bastant

probable que interiorment es comuniquin.

Poc temps despros de la darrera cassada i plw,uda com tinc dit, tins

tres metros Iluny de la claveguera en giiestio, s'hi ehri tin portal i no

gaire Iluny del nnateix una cisterna a dins la roca viva a forga de pblvora

i dinannita; de nnanera que aquell especie de corral, abans quasi sempre
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desert i ai^andunat, ha quedat convertit actualment en un pasadi^ de

molta frequ^ncia.

Els trons i trepitacions dels barrobins i sobretot I'olor de la pi^lvora,

pot esser molt be que hags sigut la causa principal de que aquests anima-

lets hagin aban^lo^at la seva antiga morada, avon pacificament vivien

i a-a scin nwlestats.

* Ol^Rio«ea Oliuieri Buyuet.-Pollensa, L'Uyal, vans exemplars per

davall les pedres, Pero els nibs, agafan manedets de bova sense tallar-la
i tombant-la fins estar en rennill i els bitxos surten nadant per dann:nt

1'aigo i hasta yualque vegada pujen per sa ma. D'ayuesta tnanera en

vaig agafar 10 0 12 exemplars en diferentes vegades.

L'he trobat a ultims de s'hivern, durant la primavert i sobretot a
s'estiu.

* Dryptcr rlistiuctrr ufricart« Bohen.-Pollensa, 1'Uyal; devall les

pedres, 2 exemplars en diferents anys, a ultims de s'hivern i primavera.

* BirtPSS«.ti mirurtissinrus yurrrlrigrrtatrts La Fuente.Es troba bas-

tant abundant entre els seas congeneres durant s'estiu, dins les bases del

torrent de can Guillo (Pollensa).

* Rirle.5srrs ntin«tissintrrs nigrol^terrrs La Fuente.-En el mateix lloc

i com 1'anterior.

* CutoNs Ferreri Reitt.-Es troba bastant abundant, dins dels animals

moms desprAs de passada la primes corrupcio, yuant ja son quasi secs.

Tardor i hivern. Palma.

* La^ntohltloetts Perrisi Grouv.-Es troba entre inrlividuus de se seva

i altres espi^.•ies del mateix genere, a prop de I'aigo i per entre les pedres

banyades del torrent de can Guillu; a ultims de primavera i estiu. Es molt

e5cas.

S^«culipt« Jor•clui Reitt.-Palur+, Son Espanyolet, danwnt les rely de

les gal^landes Lrtu«rul«lu rle«t«hr, a uns 6 0 7 centimetres de profnuditat

durant s'estiu, a la primavera tambc es troba a flor de terra entre la fullaca

de la mateixa planta.

Xarrt/rochroiu« Au^erti AB.-Pollensa. Can Salas; dins els rebasots de

pi po^lrits, sins I'he vist un poc. abundant mi any, tots els denies bastant

escas. Juny i juliol.

* Meloe arrtu«rualis hienxrlis Gred.-Pollensa, Sant Vicens, prop des

you del mateix no n, i per la torrentera, can Pont i Llenaire.

Octubre i novembre.

* fir/pophloeus rttfithora.r Pic.-Pollensa, per dins les closyues de

pins secs, bastant escas, durant I'hivern i primavera.

* Irosirrnr tonrnntosrun Luc.-Dins els Palos de sivina que Bolen dux

d'Eivissa per anuantar els altres joves. Envant de sa primavera i estiu.

* Clyt«utlr«s gl«brontucul«tus Guillemots Desbr. Es troba just en

lox seas cong^neres dins la Ilenya corcada d'arbres fruitals, taronger, pru-
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nera i sobretot ausina. Tambe es troba espolsant aquests mateixos arbres

amb so paraigo. Pollensa, Palma, juny i juliol.

* Crioceris nmcilenta Jorclat La Fuente.-Descobert a Capdepera

l'any 1908; junt en sos de la seva especie, es troba demunt ses esparre-

gueres ( astellanes i d'ombra, rares vegades damunt ses de gat; I he trobat

bastant escas a Pollensa i encara mes escas a Palnia. Primavera. L'any

passat el vaig cercar amb molta diligencia i sols 2 exemplars, tin de cada

varietat, en vaig poder cassar; enguany li he dedicats alguns decapvespres

en tota preferencia durant se primavera i a pesar de tot ni tin sol exem-

plar n 'he pogut haver, lo que confirma que per aqui es escasissim.

* Crioceris ntacilcntct bintaculata La Fuente.-Com 1'anterior.

* Coptocephala floralis humeralis La Fuente. -Espolsant les olivar-

des quart creixen tendres abans de estar en flor. Pollensa, primavera.

* Cryptocephaltts mu/oricensis La Fuente.-Es troba espolsant les

mates amb so paraigo, a Ternelles i can Salas, Pollensa; durant se pri-

mavera i a principis d'estiu. Per les garrigues de prop de Palma no l'he

pogut trobar, el Sr. de la FUENTE el cita enviat pel P. Tou , cassat per

s'arenal de Son Sunye.

* Chrysoniela quacirigentina incligena WS.-Pollensa, can Salas;

espolsant sa herbasana horda, unic exemplar. Primavera.

* Longitarsus pectoralis Four. -Nou per Espanya. Pollensa, can

Guilld; pegant en la rnaniga o gambaneret, per damunt s-s herbes baixes

de sa sequia que condueix les aigos pluvials en lo torrent. Primavera.

Perifeltts inviriclis Pic. -Descobert a Capdepera, espolsant les herbes

baixes de per les vores.

Tambe l'ha trobat a Arti el meu antic, D. Llorens CARCIAS.

A Alcudia dins Son Fe, Biniatria i Gatatnoix.

A Pollensa es bastant fregiient dins I'hort de Ternelles i prop del

cami del Puig deves mitjant lloc, dins can Guill0 i can Bosc.

Corn es veu, es l'insecte que he trobat en nies extensi0.

* Acalles carinicollis Tou.-Es escasissim. En 1907 tin exemplar a

Capdepera, entre se fullaca de les plantes prop de Garregador.

En 1910 un altre exemplar, aferrat devall una pedra a Pollensa,

L'Uyal, primavera.

Un tercer exemplar tambe fou cassat pel meu antic Sr. COLOM, dins

la marisma de Llenaire, Pollensa.

* Nanophyes hacntisphericus bivittatus La Fuente.-Espolsant ]a

menta quan esta en flor; es pollensins li diuen pleniol o pluniol; es molt

rarissim, tres exemplars en diferents anys. Torrent de can Guillo, Pollen-

sa, durant I'estiu.

Una sola rnirada an aquesta Ilista dona a compendre que si en tan

poc redo) com es els voltants de Capdepera, Pollensa i Palma, i per cert

no gaire ben explorats, han estat tan abundants en noves formes es ben
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segur qu 'es dia que haija un operari que es proposi continuar s'obra i
que no es planyi les cames ni ses suades, recorrent tots es demos pobles
de l'illa, tendra tall obert per donar abundant contribucio sa a fauna
balear.

Existencia de un Lepidotus en el cretacic

de Beiiiganim, provincia de Valencia

per

Mn. J. R. BATALLER

La serie montanyosa on que radica la localitat on han recollit els
elements paleontolbgics, objecte d'aquesta nota, forma part encara de la
Serragrossa, maciu de uns 44 kilometres de longitud que s'exten de Barig
a Font de la Figuera, en la regi6 meridional de la provincia de Valencia,
tenint una orientacio mitja de E-O.

Els potents bancs calicos de la Serragrossa foren col•locats en Ilur
totalitat en el urgoaptia per CORTAZAR, qui no cita cap fossil d'aquests
paratges i dona un tall geologic normal a aquest maciu, des del Puig de
Xativa a la serra Mariola. En R. NICKLES (1889), anuncia la presi^ncia de
diposits senonians i danians al Sud-Est d'Espanya, essent una de les
regions descrites els voltants de Cuatretonda, en les estribacions de
Serragrossa.

El P. CALVO (1908), col•loca en el cretacic inferior la major part dels
materials d'aquesta serralada, pert no precisa nivells per interessar-li
poc on Ilurs deduccions hidrol6giques.

En les estribacions N. i S., de Serragrossa, apareixen els diposits
triassics corresponents al pis superior o Keuper, amb marques, guix,
quars hematoideu, IletOs, fumat, etz., i tambe aragonit, constituint el bas-
sament de la formaci6 cretacica (tall estratigrafic). Adosada a la mateixa
es presenta el miocenic del vall d'Albaida, on hens recollit nombrosos
f6ssils que confirmen la col-locaci6 d'aquests diposits en el pis helvecia
del miocenic i no pliocenic com erroniament ve senyalant- se en la carta
oficial espanyola.

Els jaciments trobats i explorats en els diposits cretacics de les imme-
diacions del riu Albaida, en el trajecte de Beniganim a Genoves, han

donat: Cerithium forbesianun Orb, Glauconia Lujani Vern, Natiea erc'nli-

tica, Sharpei Land, Aporrlrais Benifazae Land Arcopagia Verneuilli,


