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I

En les notes que esperem publicar ulteriorment pensem donar a c o-

neixer algunes coves troballes de mamffers fossils que no varen poguer

CSser incloses en nostre recent recull (V. TREBALLS de i'INTITUCIO CATALAN.A

d`HlsrOei. NATURAL. Vol. IV. Any 1918).

La present compren solament els fossils miocenics.

Halitheriurn fossile Cuvier.

A pocs metres de la masia La Sanabra, en el camf de La Rapita, hem

recollit alguns trossos dos que sortien de la roca, desfets, que perta-

nyen tots ells a aquest mamffer: per la forma en que es disposaven en el

jaciment no dubtenl ban d'atribuir-se a les costelles: es nota macroscopi-

cament encara l `estructura ossea dels restes que, a no haver vist les con-

dicions del jaciment i recollit in situ, hauriem cregut poder esser d'algun

vertebrat enterrat allf.

EDAT GEOLOGICA. - En margues blanquinoses amb Scitizaster,llorga-

desi, corresponents a I`Helvecia inferior del Penedes, segons AL,UERA.

LoCAI.IrA r.-La Sanabra, terme dels Monjos entre els torrents de Ba-

llesta i Sal i Pehre devant La Rapita

Hipparion gracile Kaup.

D'aquest equid, tan tfpic i ahund6s, hem vist una barra inferior dreta

completa amb totes les dents i en molt bon estat de conservacio recollida

en una perforaciu de you a Terrassa a mes de 20 metres de fondaria jun-

tament amb altres restes. L'exemplar es propietat de les Escoles Pies de

Sarrid.

D'un altre jaciment, que ha donat molts exemplars que es serven al

Museu Municipal de Terrassa hem pogut determinar dos molars superiors
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i alguns incisius, que s6n propietat del Museu Martorell i que foren reco-
llits pel Pare Escolapi Rut. J. SOLA.

EDAT GEOLU(ucA. En les margues i argiles arenoses blavoses i ro-
genques del Pontia superior del Valles.

LOCA..rrAT. -Terrassa (Ciutat) i Sant Miquel de Taudell.

Rhinoceros sp.

En la carretera que va de Rubf it Terrassa entre els kms. 23 i 2:, a

la riera de Terrassa i mes avail de In confluencia amb la Riera de les
Arenes, afloren, per sota la carretera unes margues blanquinoses i are-
noses amb suau busament al N. E., en les que hem recollit un gran trot
d'Os pla cue atribuim a aquest animal encara que amb dubte.

Hyotherium Soemmeringii Meyer.

Aquesta especie ha sigut citada per Ctiev.ai.ir.R de la Sell d'Urgell; en
els jaciments de Terrassa no s'havia trobat fins ara cap suid, pet-6 eutre
les recents troballes podem ja afirmar la presencia d'aquesta familia.
L'exemplar (Lam. IV, fig 15) sembla pertanyer al Hyolheritmt Soemme-
ringii MeveR i es an seg6n molar de la Barra superior: per aquest unic
reste no es pot donar com certa In presencia de la especie ja queaquest
grupu presenta un marcat dimorfisme entre els individus.

E UA'r GEOI.6GICA - Argiles del Pontia.
Lo(-.\i I1AT.-- Sant Miquel de Taudell, prop de Terrassa, juntament

amb HiparionAracile. Hyacuiclishracca, etc... L'exemplar es propietat
del Museu Martorell de Barcelona.

Sus major Gervais.

Aquesta especie ha sigut trobada anteriorment a la Cerdanya i a la
Sea d'Urgell (pag. 158-160.) L'exemplar que donem a coneixer pertany
igualment a la formaci6 miocenica de la Cerdanya encara que la localitat
es nova. Ha sigut trobat en una explotaci6 de lignits en Das.

Les dents trobades pertanyen a an individu veil, co que deduim
pel gastat i desenrotllades que es troben aquestes peces com tam-
be per la comparaci6 que hem pogut fer amh els exemplars que hi ha als
museus Nacional i del Institut Geol6oic. Les dimensions s6n quasi les ma-
teixcs del Sus major de Mont Leber6n, que difereix poc del Sus eryman-
thius Roth.-Wagen de Pikermi; la configuraci6 de les dents resp6n al ma-
teix plan del Sits major, per6 es de notar-se una major complicaci6 en el
nostre, ja que s'observa In presencia d'alguns mamellons que no to el
tipu de Mont Leberon, el qual podria explicar-se molt be per tractar-se
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Tan individu mes veil i desenrotllat. Com nota GAUDRY en els actuals

Sus s`ha observat mina gran diferencia entre els individus de una mateixa

mare, per la qual cosa podem afirmar que In nova troballa de la Cerdanya

es sens dubte el Sus major GERVAIS.

Els restes trobats es recolliren molt esmicolats a lesser extrets de

les capes carbonoses, consistint en trocos de dent i bs que pertany a les

barres i que per ara no hem pogut construir. Despres de tin detingut

examen hens completat alguns molars, tenint altres parts que no ha sigut

possible combinar per faltar les intermitges.

Els restes que despres de combinats hem pogut determinar son:

BARRA SrI'eeloR. Fig. 1.-3 er molar esquer-exemplar incomplet.

» 2.--3 er molar dret-exemplar complet i en bon estat

de conservacio, to una longitut de 41 mm. i

una aniplaria de 27 mm.

7.-Ullal superior dret. El tros recollit to una Ilar-

garia maxima de 47 nun. La part terminal

esta trencada podent-se observar les dife-

rentes zones que I`integren fins el punt

per on es ramificava el nervi: a la part

posterior li manca I`esmalt. La secciO os

poc mes poc menys triangular amb les ca-

res dels costats curvades, com es de supo-

sar.

Sus major Gervais.

Seccib transversal de i'ullal superior dret.

8, Ullal superior esquer. Aquesta pe4a es mes

completa, que (' anterior . La diferent di-

reccio en que s'ha pres la fotografia fa que

senibli aquest exemplar mes reduit que el

semi pario . Les dimensions son: diametre

major 22 mm . L`exemplar trobat a Pikermi

(Grecia) to solament 16 mm.

» 11. 2 on molar esquer. Fragment posterior.

» 12.-2 on premolar dret? Fragment intern: i'incom-

plet de ]` exemplar fa que donem la deter-

minaciO com dubtosa.
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Hem pogut tambe determinar un fragment anterior del 2 on premolar
esquer i un lateral intern del 3 er premolar esquer.

BARRA INFHRIOR. Fig. 1-3 er premolar dret. Exemplar complet podent-
se observar fins les arrels, I`altura de l'es-
malt des del comen4 de I`arrel es de 15
mnl.. to una longitut de 20 mm. I`anlplaria
major 14 Inn.

Sus major Gervais. Tercer

premolar dret vist de costat.

4.--3 er premolar esquer. Exemplar incomplet man-
cant una porcio d`esmalt, marfil de la part
interior.

5. -3 er molar esquer. Exemplar quasi colnplert,
mancant solament una redu'ida porcio del
marfil i esmalt de la part posterior. Les
dimensions nlitges, per esser mes ample
en la part posterior sou: longitud 45 nun.
anlplaria 23 nun.

Sus major Gervais. Tercer molar
esquer de la barra inferior vist de costat.

6. -3 er molar esquer. F.s mes incomplet que el se;l
pario: ulanca una seccio en la part inte-
rior en la tercera carena com tambe el mar-
fil i esmalt de la part externa posterior.
Els mamellons anteriors apareixen una nti-
ca trosejats sense arribar a afectar el
marfil.

9-10.- Carnicera inferior esquerra. Dos fragments.
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Fig. 13-- Fragment extern posterior del segon molar

esquer.

Hem tambe reconegut tin fragment intern del segon premolar esquer.

Totes aquestes peces degudament combinades i signades es troben

al Centre Excursionista de Catalunya. Aquest Iloc ds a Hies interessant

per no haver-se trohat encara cap fdssil pert que recerques ulteriors po-

dran donar material per al coneixement de la fauna miocenica de la nos-

tra regio.

En els dipbsits terciaris del Valles s'ha recollit un fragment anterior

de tercer molar de la barra superior que atribuinr, a aquesta especie.

(Lam. IV. fig. 14.)

Eoxr Cieol.OuIC.A.-En les argiles i lignits miocenics superiors del pon-

tiA.
LocAL.rr.>r. --Das en la Cerdanya Catalana i Sant Miquel de Taudell

aprop de Terrassa: aquest ultim exemplar pertany al Museu Martorell de

Barcelona.

Cervulus dicranocerus Kaup

L'existencia d'aquesta forma no es nova per Catalunya doncs la reco-

negne en CHEVALIER a La Seu d'Urgell: en els diposits pontians de Terras-

sa s'havia trohat un Di e•occrus sp. que molt he podria referir - se al Cer-

vulus dieranocerrrs Kaup . En el inateix jacimeut de la HI•aeniclis graeca

s'ha recollit darrerament un fragment de Barra inferior (Um. IV. fig. 16 i

17) que presenta el segon molar complert i part del primer molar; s`obser-

va la presencia dun pilar en el segon molar; hem pogut comparar aquest

reste anib els exemplars de La Sea d 'Urgell, notant desseguida lesser de

meuos dimensions : presenta al mateix temps algunes afinitats amb el Di-

crocerus fnrealus de I'obra d ' eu ZrrTLL.

En els lignits de la Cerdanya s'ha trobat una seccid de barra inferior

amb dos fragments de dents corresponents a la part posterior del quart

premolar i porcio anterior del primer molar. Comparat amb els exemplars

de La Sea d 'Urgell es tambe de menors dimensions, el qual podria expli-

car-se per pertanyer a un individu veil.

Del inateix jaciment hem vist air reste de vertebra de dimensions mit-

janes que per l'incomplert que es troba no es pot determinar a quip ani-

mal pot pertanyer , com tainbe un cap de femur (?).

EDAT GE01-6u lcA. Err les argiles i argiles areno-micacies del pontiA.

LocAt. rrAT . -- Sant Miquel de "Taudell , prop de Terrassa i en els cria-

ders de lignit de Llivia ( Cerdanya catalana ). L'exemplar de Terrassa es

del Museu Martorell i el de Llivia es troba al riquissim museu de D. LLris

MARIANO VIDAL, qui amb molta curs estA ordenant sa incomparable col'lec-

cib.
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tiyaenictis graeca (iaudry

L'exist_^,ncia d'aquest genere a Espanya data de les troballes d'En VI-
LANOVA a la provincia de Terol, peru la referida especie segons el cataleg
d'En PACHECO es erronia i ha de colocer-se en In /ti'aerra ca•mria Runt et
WAGN. En aquesta darrera especie falta una dent tuberculosa en in barra
inferior.

Hvaeurctrs gracca Gaudry. Barra inferior vista per la cara externa. tans.

El genere Hpaenictis es caracteritza per tenir min dent tubercuiosa
petita en in barra inferior , essent la superior de majors dimensions que
en el genere Hyaena. L ' exemplar de Catalunya no presenta aquesta dent
peril en el lloc corresponent existeix un alveol que indica amb gran pro-
babilitat la presencia de la dent , que per sa menor consistencia ha des-
aparescut , segurament al recollir-se 1'exemplar.

En el fragment trobat manca el primer premolar que en general es
petit i no to incisius.

El tenir arquejada ] a base de les dents fa que es sembli a la Hyaena
chaeretis GAUDRY et LARTFT , pero les dents d'aquesta fern tenen an diatema
de mes d'un milimetre entre elles.

La barra trobada presenta el quart molar amb dos mamelons, an an-
terior i altre posterior mils desenrotllat . El tercer molar amb an mamelo
anterior poc desarrotllat , el posterior major.

La dent carnicera to el talo posterior : I'ullal es robust , trencat, de 14
min. en la base , les formes recollides a Pikermi son totes jwes per lo
qual cosa no es pot estahlir comparacio amb el nostre exemplar , que 6s
adult.

Vista per la cara interna.
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Les mides que help pres sobre l'exemplar, son:

Longitud total de la barra. . . . . . 135 mm.

dels molars . . . . . 82

M.4 M.3 M.2 P.
Al^aria mitja del dent sobre el alveol . 14 20 17 12

Longitud . . . . . . . 24 23 20 18

Gruix 11 11 11 9

Ullal: seccio ovalada, en la base de I'alveol

diametre major . . . . . . . 14

diametre menor. . . . . . . 9

Distancia del punt mig de la tuberculosa at de

I'ullal 100

AlGaria de la branca ascendent 64

Distancia del diatema entre l'ullal i premolar 9

(iruix mig de la barra . 15

Totes les mides son per la cara externa.
La separacio de la Hraen clis de I'especie Hyaena chaerelis es mani-

festo, doncs aquesta to els premolars aguts i el molar carnicer inferior

provist d'un denticul intern.

EDAT ceol.6G1CA.---En les argiles pontianes.

LOCAi.nAT. Sant Miquel de Taudell. Fou trobat aquest reste per Et--

I.AI.IA ELIAS en 8 febrer de 1920. Nostre consoci PAI.ET I BARnA la clasifica

molt encertadament corn //raeniciisgraeca GACDRV, del inateix pis de ('e-

xemplar trobat pet paleontolec frances a Pikermi (Grecia). L'exemplar es

propietat actualment de la Junta de Ciencies Naturals i es troba al Museu

Martorell, havent-lo posat a nostra disposicio per a son estudi, I'actual

Conservador Dr. M. FAURA I SANS, Pbre ., a qui manifestem nostre afecte

des d'aquestes rattles per sa deferencia.

Barcelona. mare 1921.
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