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petuitat amb la condici6 de servar-les ben cuidades per a que puguin ser-

vir d'estudi. Aquestes col'leccions contenen ultra els insectes cassats

aqui Catalunya pel mateix Sr. BoFILL amb localitats precises, altres que

li provenieu de les d'En GRAELS, ANTIOA, CUNI, MERCAOeR, etc.. En la

secci6 d'excursions es descriu la Tenlpria mucronala ophiusae subsp. n.

procedent de S. Francesc Xavier, Forn]entera (Balears) portada pel coin

pany En Joaq. MALUQUER amb altres coleopters interessants d'aquella lo-

calitat poc explorada. Es detalla adhuc una excursi6 a Castelldefels es-

mentaut bnu nomhre deli insectes que all poden aplegar-se. - Slntcsi 1e

l'autor.

Cat3leg dels insectes del Museu pertanyents a l'ordre Hem iptera. A.

SANCHEZ. Junta de C. N. etc. 1918, p. 225-258. Barcelona. Llista siste-

mAtica segons el Cataleg de OSHANIN, 1912, i localitats de les formes

d'Hemipters existents en 1'esmentat Museu feta per una auxiliar de la

Secci6 de Zoologia. Semen unes 350 formes de Heleropte'a i unes 86

formes de Homoplera en rnajoria de Cataltinya.- A. COOINA.

Secci6 Entomolbgica . Ijegdncia de Lepiddpters I Neuropters . 1. de SA-

GARRA. Junta de C. N. etc. 1918, p. 185-191, I fig.--- Es una exposici6 del

regent d'aquests urdres d'insectes que tracta, generalitzant, de la instal'

laci6 i cura de les col'leccions entomologigties del Museu de Ciencies

Naturals de Barcelona; del foment de in col'lecci6 lepidupterologica, de-

glides principalutent a recol'leccions de personal afecte al Museu i entre

ells el Dr. A. Weiss per exploraci6 de la Vall d'Ordesa (Alt Arago), A.

(;ODINA per in Vall d'Aneo (Lleida) i pel actor a Ulldemolins i Montsant

(Tarragona), ultra d'altres recol'leccions pel pia i muntanya de In provin-

cia de Barcelona; adhuc afegeix la relaci6 de la tasca feta sohre estudi i

catalogaci6 en la esmentada secci6. A. CuieN.A.

Continuidad de las terrazas antiguas de 100, 225 y 280 metros en las

dos vertientes del extrerno oriental de los Pirineos . OcrAVlo MINala..

Mem.R. Acad. de Ciencias y Arles de Barcelona."1'ercera epoca Vol.XVI.

N.° 4.-En aquest nou trehall del director de l'Observatori de Perpinya es

descriu amb tot detail els tres cordons litorals enumerats que son en or-

dre cronolugic el de 225 metres contemporani de les eruptions basalti-

ques de Sant Feliu de Pallarols i Roca Negra; el de 280 metres I'ha reco-

negut en les estribacions del Montseny, Mare de Deu del Mont, niacin de

Cap de Creus en Catalunya i finalment el litoral de 100 en la regi6 del

Cap de Creus i vessant S. de la serra de Sant Pere de Roda a Pan.-

J. R. BATAI.LER, Pbre.

Los ttpidos de Espana . Generos Stelis Panz., Dio n's Lep., Antmoha-

tes Latr., Phiravs Gerst., Yasites Jur., y Biasles Panz. Dr. Josh M." DUs-

METy AI.oNSO.--Es el quint treball de in serie quete publicats I'autor, amb

In seva competencia acostuniada, per a que serveixi d'ajuda, con] ell die

modestament, a quips estudien els himenopters d'Espanya. El material es



INSTITUCI6 CATALANA D'HISTORIA NATURAL 201

abondant, procedent de les fonts mes principals, adhuc per donatius par-

ticulars dels mes coneguts entomolegs. Bona part ha sigut trames per a

el see estudi de les col'leccions del Dr. Josep M.a BOFILL i meva de fais6

que la fauna catalana hi es b n representada. La hibliografia anumera 51

treballs consultats sobre aquestes especialitats. Descriu el genere Slelis

i d6na un quadre per a distingir les especies de quines s6n catalanes S.

nasnta, signata, Prey-Gesneri, la ^ descrita per FRiesE sobre tin exem-

plar de la provincia de Barcelona (Castelldefels. Bofill!) en juliol, aterri-

ma, brevittscula, phaeoptera, ntinnta i ornalula de quires dona una deta-

llada descripci6 i la zoogeografia a Espanya i ultra. Dels Diox's i denies

generes tractats de la inateixa fais6 s6n catalans: D. tridentata, cincla,

spiniiera, rotundata. Dels Ammobates: A. punclatus, major n. sp. (col.

Antiga) de Barcelona (Vallvidrera, Sabadell), mare i abril, 1902, rufiven-

tris, vinctus? Del Phiarns: Plt. nrclectoides. Del Pasites: P. maculates.

Del Biastes: B. emarginatus, hrevicornis. Descriu com n. sp. I'Stelis his-

panica sobre tin exemplar unic existent en el Museu Nacional de Madrid,

una ^ de Valladolid (Martinez Escalera!) 14.V1.1892. Resumint: de les 26

especies espanyoles esmeutades, es troben adhuc a Catalunya 20 amb una

n. sp. claricies eloquents en pro de 1'activitat dels nostres entomolegs.-

A. CODINA.

Membria Informativa de ('any 1921

L'INSrirucl6 CATALANA D'Hlsr6R!A NArURAI, ha cel'lebrat les sexes ses-

sions cientifiques mensuals amb tota regularitat assistint-hi bona repre-

sentaci6 de membres que les han fetes plenes d'interes amb les seves co-

municacions. El BuTLLETi de ('any present no desmereix de ('anterior; ha

millorat considerablement ades en la part de text ades en la part grafica,

ja que des de sa aparici6 es el volum present el quip major nombre de fa-

mines porta, totes elles d'alta valua cientifica i acurada confecci6. Han

honorat nostres planes amb llurs publicaci(ins, entre altres, el,' membres

C. PAU, LI. M.° VIDAL, R. GONZALEZ FRAOOSO, P. FALLOr, J. FLIAS, etc.

El Sr. Bibliotecari continuant I'ordenaci6 de la Biblioteca Social ha

inventariat les publicacions referents als canvis procurant completar les


