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SESSIO CIENTIFICA DEL G DE NOVEMBRE DE 1924

Presidencia de D. Clandi SALA

Vice-presideirt

Assistint-hi els membres senyors AGUILAR-AMAT (Secretari), Bora.1. i

PICHOT, CODINA, ROSSHT (0. C.), SA(i.ARRA (I. de), i ZARIQUIEV I ALVAREZ, el

Sr. Vice-president obra la sessiO ales 19 hores.

El Sr. PALEr i BARBA, trobant-se de viatge, excusa la seva presencia

i saluda als assistents

C O M U N I C A C 1 O N S V F. R R A I . S:

Dos parissits de la cotxinilla Palvinaria mesemhrvanlhemi (Vallot)

(HEM. CocclDAl:). -El membre Sr. CODINA innova que haventtramds en I

de juny d'enguany algunes mostres de Jlesembrvanthemum acinacijor-

me atacades de l'esmentada cotxinilla recollides a Pedralbes (Barcelona)

als senyors GARCIA MERCEI i BoLIVAI: PIELrAIN, a I'objecte de veure si s'ob-

tindrien parassits, ha legit en la l.e Nota: Los Calcidoideos parksitos de

Coccidos, que'Is esmentats especialistes publiquen en el Boletin de la

Real Sociedad Espanola de Historia Natural, juliol de 1924, p,ig. 357, que

efectivament. obtingueren Coccophagus scatellaris i Trichomasthrrs albi-

manns Thomson. Per notfcies particulars s'assabenta de que I'endema
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mateix de rebuda i posada en observaciO In cotxinilla, comenca ja a don9r

parassits. Ultra, es de remarcar, que LEONARDI en In seva obra postuma

<<Monografia delle Cocciniglie italiane>> 1920, pag. 337-339, no li assigna

cap parassit, per lo que es probable siguin aquests els primers observats.

T R E H A I. L S 0 R I G I N A L s: Dr. C. SALA. Sobre la «Entomphtora afi-

dis».-D. C. O. ROSSET. Metamorfosis anormal de cuatro Arctia caja

(LEI,. ARCrIIDAE).-D. 1. de SAGARRA. Una nova especie de Coscinia (LEI'.

HETEROCERA).

Els senyors ROSSET (C. 0.) i SAGARRA (I. de) presenten els lipidopters

ohgecte de les comunicacions respectives.

Mr. Charles OHERrIICR, 1'eminent entomoleg, el que tenia una de les

col'leccions de lepidopters mes formosa i rica del mOn, ha mort a Rennes

(4. VI. 24) als 78 anys, llurs publicacions d'Estudis de Lepidopterologia

Comparada en col'laboraciO amb altres, sun el seu monument. La Col lec-

do i Biblioteca seran, probablement, venudes per lots, segons on Cataleg

que's publicara proximament llevat dels Hesperidae i Parna.csitts de quins

son germa Rene OHERTHOR continuara ocupant-se'n segons innova aquest

al Sr. CODINA en la seva visita al Museu de Ciencies Naturals de Barcelo-

na el 5. VIII. 24.

El Sr. SAGARRA (1. de) manifesta que la Biblioteca del Sr. Cu. OHHRTHUR

ha sigut adquirida en sa totalitat per la casa Hermann per 120.000 francs,

i que inclds esta anib tractes amb aquesta casa per a l'adquisiciO d'al-

guna obra que li interessa.

El Sr. CODINA, en brew parlament, dOna compte de que efectuada la

ExcursiO cientifica reglamentaria d'enguany a la comarca del Ripolles

sots el prograina que oportunament va annnciar•se per In premsa local,

prOximament es publicaran en el BuTLLET1 Ia ressenya i els resultats obtin-

guts que pot adelantar que han sigut interessants.

Els senyors PALET i BARHA, Dr. DusmET i ANI)RLS han trames per a la

Biblioteca obres seves que remerciem.

No havent mes assumptes de que tractar el Vice-president aixeca In
sessiO a les 19 hores 45 minuts.


