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Un nrrrl per a la fauna eatalana

Els socis F. Esl'ANOI. i A. VILARRCBIA han empres la tasca de
I'exploracio zoologica dels avencs i de les coves de Catalunya, tasca
que duen a terme amb molt bona Fortuna, fortuna merescuda per les
grans fatigues i els no petits perills que el dit treball comporta.

Fruit de la dita exploracio es el material recollit en una vintena
de coves explorades, i entre aquest material hi ha alguns Quiropters.

In estudiar els rats-penats procedents de la cova de Val] Major
del terme d'Albinyana, en la desapareguda provincia de Tarragona,
vaig venre que eren Rhiuoloplrus que no pertanyien a ('especie que
hom troba regularment en les coves, ^o que tot seguit va Fer-me
creure que eren d'una especie interessant.

Estudiats detingudannent els quatre exemplars, resultaren esser
Rhiuolophus tnehelyi ccrrpetanus Cabr., subespecie propia de la
Peninsula Iberica, descrita per A. CABRF:RA ('any 1904 com a especie
independent i referida posteriorment pel mateix CABRERA el 1914 a
Rh. tnehelyi Matsch. de Romania com a subespecie geogriMfica.

La longitud de I'avantbra4, la mes gran de tots els Rhinolophus
iberics i la forma de I'excrescencia nasal determinen perfectament
('especie.

Rhinolop/uas inehelgi carpetcrnus Cabr. no era conegut fins ara
a Catalunya i les uniques localitats ibi^riques en les quals horn I'havia
trobat eren totes del centre de la Peninsula: Madrid, Navacerrada,
Collado Mediano, Toledo i Almadenejos. La localitat que ('ABRI{RA
d6na com a tipica es tambe una cova, la cova de la Magdalena, prop
de Madrid.

L'unic Quiropter trobat fins ara en una cova, a Catalunya, era
R/rinolop/rus /errurn-equieum obscures Cabr., recollit a la cova del
Salnitre, de Montserrat, pcI consoci I. oe SAOARRA.
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his aitres Quirupters portats pets companys ESPAiv0I, i VILARRi -

BIA entre el material fruit de llurs davallades a les coves son:

Nhiitolophus forum-equinum obscures Cabr., de la Bauma

Fosca de Tavertet, de la Cova d'Orri de Tortellil i de lit Cova Fonda

de Vila-vella.
Miniopterus schreibersi Natt., de lit Baunm Fosca de Tavertet.

Les futures exploracions augmentaran aquest i sens dubte

el de les especies catalanes de Quirupters, que, amb lit troballa

de Rhinolophus mehelgi carpetanus Cabr., arriben it 1 7.

\ III

EI (:etari Tttrsiops truncttlus a (: atalutlya

EI tilts d'agost de l'any 14131 fou pescat on aigiies de Barcelona

un exemplar deI Cetaci anomenat pets pescadors «nnlla». El dit exem-

plar fou portat it l'aquilriutn , i, el sou crani , rota la direccio del

consoci I. DE SACARRA, va esser emmotllat i preparat . Aquest crlni,

just amb les mides proses, fou estudiat en el Laboratori de Mastozoo-

logia del Museu de Ciencies Naturals i resulta pertanyer a un individu

de 1'especie Tursiops trnncatus (Montg.), que no era citada encara

de Catalunya, ja quo CABRERA, repetint les Jades de BARCELO, en lit

seva completa obra R Fauna Iberica, Mamiferos», el cita unicament de

Mallorca i de Valencia. E1 dit crani es el ntimero 13( 11 de la col •leccio

del Museu. Aquestes dades confirmen I'opinio del nostre consoci

I)r. CASTANOS sobre Ia versemblant presencia del Tursiops trunca-

tes en aigiies catalanes.

Laboratori (le Jfastozooloria del Auseu

de Ciencies Naturals


