
INSTITUCI6 CATALANA D'HISTORIA NATURAL

Notes Bibliografiques

199

Contrlbucidn a la paleontologfk del cret5cico de Cataluna . Luis M.°
VIDAL. Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona.

3.a Epoca. Vol. XVII. N.° 2. pag. 89-107. 8 lam. 4 fig.- Aquesta nova pu-
blicacio del membre de nostra INSrrruc,o forma serie amb algunes altres

anteriors com segona Nota paleontologica sobre el crelkceo de Catalufa

1920 publicada en nostre BUTLLFTL Conte el present treball la descripcib

de 43 especies noves per la fauna cretAcica superior de Catalunya, distri-

buides en 33 generes.

Entre els celenteris esmenta entre altres el Placosmilia Bofilli dedi-

cat a nostre President, Placosmilia Vidali MALLADA, especie creada pel

malaguanyat paleontbleg aragones i que havia de formar part de l'obra,

que resta incompleta: Sinopsis de has especies fosiles quese han encontra-

do en Espana. Molt interesant es la descripcio del Austinocrinus Erckerti

DARMES, trobat al MaestrichtiA de Sensuy (Lleyda). Dues especies de mol'
luscos Eucyclus i Ataphras estan dedicades al paleontbleg COSSMANN qui
Ii dedica una especie de Semisolarium. La majoria de les especies porten
amb molt encert la denominacio de la localitat on s'han trobat; totes elles
tenen la seva representacio grafica i algunes Ilurs dibuixos fets per Pan-
tor com Ia Relusa 1Voodwardi, Cyprina Mugae, Unio garumnica, Pupa
Isonae, Acteonella Agrrcolae, Ostrea Elhuyari i altres.

Conte, en resum, aquest treball, la descripcib de 8 especies de ce-
lenteris, 6 equinoderms i 29 mol'luscos de las que pertanyen 9 al garum-
nia, 16 al maestrichtiA, 5 al campaniA i 13 al santonia, essent quasi totes
elles de les formacions secundaries de la provincia de Lleyda.

Es d'esperar seguirA donant a coneixer els rics tresors que conte son
museu, el nostre preuat membre.--J. R. BATALLER, Pbre.

Les col•leccions Coleopterolbgiques durant I'any 1918 . A. CODINA.
Junta de Ciencies Naturals, Anuari 111, 1918 p. 256-276, Barcelona.-- Es
un resurn bastant rninucibs de la tasca del Laboratori d'Entomologia (Co-
lebpters, etc.), del Museu de Ciencies Naturals de Barcelona, durant
aquell exercici. Es dona compte de la correspondencia, les visites, dona-
tius, excursions, canvis i treballs d'ordenacio sistematica de les col'lec-
ccions i en general del moviment cientific del Laboratori. Entre els dona-
tius figura, en primer terme, el del Dr. Josep M.' BOFILL i PlcrioT el qui
amb una generositat verament laudatbria fA donacio de les seves col'lec-

cions de Colebpters, Dipters, Neurbpters, Lepidbpters i altres junt amb

tres mobles de caixons que les contenen a la Junta, amb carActer de per.


