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Contribucio a I'osteologia comparada del cavall I de I'ase.-Zootecnia
de la rasa asinal catalana . M. Rosla.l, i VILA. Arxius de I'Escola Superior
d'Agricultura, fascicle Ler, 54 pag., 59 fotogravats. --Extracte d'un treball
del Professor de Zootecnia de dita Escola, nostre consoci Sr. M. Rossi--u_ i
VILA, molt documentat, molt hen il'lustrat i escrit amb claretat,i que consta
de dues parts: la primera es an detellat estudi comparatiu de les testes ca-
vallines i asinals, aixi com de les altres peces Ossies, fent remarcar les di-
ferencies i similituds entre ambdues especies del genere Egatts i el millor
mode de distinguir-les. Dona tambe dos metodes per a l'obtenci6 del per-
fil de dites testes i per a resoldre si dit perfil es recte, convexe o concau.

La dificultat en que es trobaven tots, arqueolegs, prehistoriadors,
etc., per a determinar si una peca bssia trobada en algnna excavacio o en
algnna estacio prehistorica era de cavall o d'ase, ha desaparegut despres
de la publicacio del treball que ens ocupa, per la qual cosa el sea actor
mereix la gratitut de tots els aimants de les Ciencies Naturals i de la his-
tbria de les primeres edats de l'home.

El segon treball es una defensa de la rata asinal catalana, demos-
trant que es autoctona, que ja en 1'epoca de la pedra polida habita dit ani-
mal la nostra terra i que des de allavors ha continuat habitant-la.Demostra
tarnbe la bonesa dels guarans de rata catalana i fa ressortir amb tota me-
na de claricies els carcaters de la dita rata. Al mateix temps fa una his-
toria documentadissima de totes les vicissituds per que ha passatla recria
dell ases a Catalunya, els inconvenients i traves que ha sofert per part
d'uns i altres, l'estimaci6 que tenen per els guarans catalans els criadors
de mules i termina posant de manifest la importancia que per a la conser-
vacid i millora de la rata tenen els Concursos de reproductors organit-
zats per la Mancomunitat i el Ilibre d'origens portat per la mateixa.

De la part material del treball que ens ocupa basta dir que, com to-
tes les publicacions de la Mancomunitat de Catalunya, esta editat primo-
rosament i amb tot el luxe possible.-J. B. DL A-A.

Note sur Melitaea Athalia Rott. (Lei>. RHOPALOCHRA) et diagnose
dune espece nouvelle . DR. J. L. Rev[ RDIN. Butlletin de la Societe ento-
mologique de France, n." 19, 1920, p. 319-21, 2 fig. Paris.-Degut a I'es-
tudi anatomic de l'armadura genital mascle de les especies del genere
;ifelitaea, l'autor arriba a la conclusi6 de que I' especie nomenada Atha-
lia per von Rottenburg den esser dividida molt probablement en dues uni-


