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SESSI() CIENTINICA DEL 5 DE JI.'NY DE 19?4

Presidcneia dc! Sr. Domenec PALEr i BARBA

President

Amb assistencia dels membres senyors AouILAR-AMAT (Secretari), Co-

DINA, CHEVALIER, MAS DE XAXARS , SALA, I ZARIQI'IEY ALVAREZ, el Sr. Presi-

dent obra la sessi6 ales 16'45.

El Sr. Tresorer innova haver ingressat en Caixa la subvenci6 de 500
pessetes corresponent al exercici 1923-24 otorgada per la Exma . Manco-
munitat de Catalunya.

El membre Sr. MAS of-' XAXARS recorda que el dia 3 del pre)xim desern-
bre es compleixen 25 anys que fou fundada la 1NSrlll'ci6 i a proposta del
Sr. President s'acorda que el Sr. Secretari estudii els mitjans de comme-
morar I 'aital diada i presenti al Conseil Directiu del mes d'octubre els
projectes adegiiats per a qne siguin niodificats o aprobats.

S'acorda que en principi I'excursi6 col'Iectiva d'enguany sigui feta al
Cabreres i Ripolles (Girona-Barcelona ) per tal d ' estudiar I ' enllay i rela-
tions entre amb dues regions.
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COMUNICACI6 VCRs?L:

Sobre el regim alimentarl deis Efippigerids . (ORTH. EPHIPPIOc RIDAE).-

Manifesta el Sr. ConIN.A que en una rota uOhservations hiologiques sur

les Orthopteres. 11. Regime alinrentaire des Ephippigeres» publicada en

el ,Rulletin de la Societe Eutomologique de France,) n°. 4, 1924, p. 71-72,

per Mr. L. BERLAND, aquest senyor remarca que'ls Efippigerids conside-

rats com esencialment fiti Pegs pets danys que causen als cultius, quan s'hi

troben en nombre, ha observat dues vegades que aquest r^,ginl pot ocasio-

nalment esser different. Efectivament, explica el cas d'un Ephippiger

ephippiger que ell creia asfixiat, posat sobre d'una capa de coto-fluix at

costat d'altres insectes rnorts, i que s'havia despertat a la nit i havia devo-

rat els cadavers dels insectes que es trovaben at sen costat. L'altre cas

crew que es un mascie de E. provincialis el mes comu de la localitat on

eren, que portava en les mandibules Ilurs el cadaver d'una abella.

l.a lectura d'aquesla nota fa recordar at Sr. CODINA una observaci6

personal que corrohora agreujant-les, les anteriors remarques. Declara

que en una excursio entomol6gica, devallant del Ilac de Montcortes de-

vers La Pobleta i seguint per la vora del riu Flamisell a In Pobla de Se-

gur (Prov. de Lleida) a la tarda del 3-VI11-18 en companyia del Rev. P. L.

NAVAs, S J., un altra Efippigerid el Synephippius ohvius Na'. abundan-

tissim alit en el boix, Ruxus senrper-virens, i que advertia la seva presen-

cia amb el peculiar cri-cri dels elitres va esser observat devorant-se mu-

tuament. Soviet havien vist a terra, a la vora del camf, dos individuus l'un

d'annlnt de i'altre, Sao es, el mascie, generalment, tie panxa enlaira Sens

aire de defen4ar-se, sots algun moviment pausat de mandibules I de cames

i In femella al damunt cams aci cama allfl el cap ficat dins lee entr"Inyes

del sen company mastegant fort, estirant-li les tripes i atipan-se de va-

lent, com s'endevinava pel suc que li vesava de la boca i per la opulencia

de ('abdomen, amb una ferocitat repugnant. Altres voltes eren dos els en-

taulats. Algunes formigues feient rotllo per a endur-c'en pietosament les

despulles del trist escurat.

TRERALLs ORIQINALs: R. GONZ.ALEZ FRAOOSO. Hongos del Herhario del

Museo de Ciencias Naturales de Barcelona (Serie 7.8).--A. Boeu.I. i Pocu.

Moluscos dels Aluvions del Canal d'Urgell a Anglesola i Barbens (Prov.

de Lleida).

Exhaurits els assumptes el Sr. President aixeca la sessio a les 19'30.


