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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-
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tats especifiques distintes. Les preparacions anatomiques de les Athalia

dels entorns de Ginebra i els Alps del Valais fetes per I'autor, es comple-

tament diferenta de la figura que Sheldon ha publicat d'aquesta armadura

(Ent. Rec., 1916, p. 261, pl. 3) que es de la .41halia d'Anglaterra, de Bre-

tanya, dels entorns de Paris, etc., mentre que les preparacions de l'antor

son de la pretenguda Athalia que vola a Su'issa, at migjorn de Franca, a

Italia i a Espanya. Afortunadament no In pot haver dubte sobre quina es

la verdadera Athalia, puix von Rottenburg ha dat aquest nom a una pape-

Ilona indicada per (ieoffroy (Histoire abregee des Insectes, II, p. 45, 2.8

edition, Paris, any VII) que din que uquesta HistOria es la <des Insectes

qui se trouvent a deux on trois lienes aux environs de Paris, etc.> Es

doncs ('Athalia dels entorns de Paris la verdadera. L'autor presenta dos

croquis semi-esquematics de I'esmentat orguen de les dues papellones,

examina els diferents components, i de les diferencies principals de les

dues armadures que es troben absolutament constants en les nombroses

preparacions i sense formes de transicio, dedueix que hi ha dues formes:

l'una es Athalia i I'altra es pseudathalia, it. sp. El caracter que li sembla

de mes valor per a distingir l'una de I'altra, es In predominanSa mes acu-

sada de les parts negres en la primera papellona que en la segona; aixb

es mes pales quan s'examinen dues series comparativament.

La distribucio geografica de M. pseudatctlia Reverdin es segons I'au-

tor: Franca (departaments dels Alts Pireneus, Pireneus Orientals, Bou-

ches-du-Rhine, Var, Baixos Alps); Suissa (cantons de Ginebra, Vaud, Va-

lais, Berna, Uri, Te5sin); Italia septentrional, central i meridional; Espa-

nya.-A. COUINA.

Introduction al catalogo de los Hemipteros de la region valenclana.

EMILIO MoRoIwe SAI.A. Anales del Instituto General y Tecnico de Valen-

cia. -Trabajo del Laboratorio de Historia Natural. N." 6 - Vol. V., 1921,

p. 1 - IS, 3 lam. can G fig. Valencia. -L'autor, que de molts anys es

dedica a In captura d'insectes de la regio valenciana, anc que especial-

ment coleopters, amb mires a la publicaci6 d'un catalog lo mes complert

possible dels que alli habiten amb indicacio de llurs localitats, etc.; no ha

vol,gut, portat dels seas entusiasmes per I'entomologia, deixar de publicar

una primera Ilista dels Hemipters que entre tart, usant I'aparell Bolivar,

han pogut captucar ell i son germa. Els iusectes els ha determinat, la ma-

jor part, el savi Dr. G. Horvath i altres el sea germa comparant-los amb

els de la col'leccio del Dr. Ignasi Bolivar. Han tingut la sort de trobar al-

gunes especies inedites per a la Peninsula Iherica, altres noves per a Is

ciencia, i an non genere, el Sphenidius. L'ordre de la Ilista, que conte

1S7 formes de Hereeoe ERA i HoM+orpreeA-Aucur:NOsllyNcaA, es el del cata-

leg del rus B. Oslianin, 1912. La Srta. Carme Simon Sanchis, dibuixanta

del Laboratori d'Hidrobiologia Espanyola de Valencia, ha donat una nota

molt simpatica tralladant al paper, en tres lantines, cum ella ho sap fer-


