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Darrerament han ingressat en la Biblioteca de la .SecciOS Herpeto-

li^i,ica del Aluseet de Ciienicies Naturals de Barcelona , gran nombre

de Ilibres y tiratges apart , entre els que hi figuren els segiients trame-

sos per eI Dr. Boulenger:

SUR l.'[^VOLIITION DE L'APPAREII. A VENIN DES SERPENTS

Conlptes rendus des c(anees de I'Aca&mie deg Scii aces. t. 165, pag. 92.-1917.

Es tracta d'una nota a proposit de la que aparegue en el t. 1(14,

pag. 959 , 1917, deguda a Mme. Phisalix . En ella fa Boulenger consi-

deracions sobre la distincio entre les seccions Aglgphae i Opislho-

nlyp/rae, que considera molt precaries.

SLUR LA CONFORMATION DES PHALANGETTES CIIEZ CERTAINES

CIRENOUILLES D'AFRIQUF.

Comptes rendus, t 165, pag . 987.-1917.

Consideracions sobre el fet observat en alguns anurs africans, de

tenir alguns ossos que arriben a perforar els tegun3ents analogament

amb lo que s'observa en el urodel iberic Mo/ge lWWalt/ii.

(1) Vegis 13r a Lti 11 u1 I•ISSTI I I IId CAT. WHIST NAT (dener 1918. PAg. 23.,
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SUR LES RAPPORTS DE L'ONTOUENIE A LA TAxI\OMIE CHEZ LES

BATRACIENS ANVURES

Comptes rendus , t. 167, pag W-1918.

Tot i admetent la gran importancia del coneixement dels estats

larvaris, sobretot en lo referent a dilucidar les afinitats dels tipus

degradats, Boulenger mante l'opinio sempre sostinguda per ell, de

que els caracters que dits estats suministren, no poden guiar en

l'investigacio de la classificacio natural dels anurs.

SUR LA PLACE DES CHELONIENS DANS LA CLASSIFICATION

Comptes rendus , t. 1f,7, pag. 311.-1918.

Consideracions sobre les afinitats dels Quelonis, en quant als

caracters del crani i plastro especialment, amb els reptils vivents i

desapareguts i amb els Batracis stegocephals. Es d'opinio de que els

avantpassats dels Quelonis, dels Plesiosauris i dels Lacertits, per-

tanyien al ordre Rhync/tocephalia, del qual I'Sphenodon punctatus

es avui el tipus mes generalitzat de tots els reptils vi vents. Entre els

Balracis ste%-ocephals i els R/rynchocephalia hi han molts punts

de contacte.

Boulenger rebutja l'opinio den Watson que coloca els Lunotosau-

ria (L'anolosaurus Seeley), com a divisio ordinal de C,lrelonia en Ia

seva classificacio de 1917 (Meta. Amer. Mus. Nat. I list ).

APER(U DES PRINCIPES QUI DOIVENT REGIR LA CLASSIFICATION

DES ESPECES DU GENRE RANA

,:Bulletin de la Socictc Zoologique de France , Tone XLIII. 1918. Pag. I I I.

Ocupat Boulenger en la revisio del genere Rana que conta avui

amb 195 especies, divideix dit genere en 9 subgeneres : Rana, 7o-

moplerna, Py.riceplralas, Aubria, Nanorana, Discodeles, Hglo-

rana, Hildebrundtia, Ptgc/iwlena, que defineix en una sinopsis,

indicant per a cada tin Wells I'especie tipica.
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SUR LES LEZARDS DU GENRE ACANTIIODACTYLUS WIEUM.

« Bulletin de la Soci&tc 7oologique de Prancer. Tonle XL11I. 1918. 1'Sg. 143.

Aquest treball es d'una gran importancia, puix les especies medi-
terranies del genere Acanfhodacfylas, estaven molt embrollades i
la seva determinacio precisa, es feia dificil. Les especies, principals
varietats i formes son aqui descrites anlb la minuciositat que caracte-
ritza a Boulenger i amb el coneixement de causa amb que pot fer-ho
ell que sobre lo be que coneix I'herpetologia, conta amb mes de 700
exemplars per a estudiar i comparar.

LE LEZARD VERT DE LA PENINSULE IBERIQUL, SES VARIATIONS

ET SA DISTRIBUTION

aBuletin de la Real Soucdad Lspanola de I istolia Natural . Tomo \ IX. 1919. l"'Ig. 59.

Cotnen^ a colocant el Lacer!a viridis, en la seccio dels Lacerta,
propiament dits, entre els limits Lacer!a (if;ilis i Lacerta ocellata,
i despres ficsa els caracters distintius de les formes mes proximes en
la seguent sinopsis:

A) Fosses nasals perforades entre 3 o A plaques (rarament 2), no
voreijades per la rostral; de 16 a 23 laminetes subdigitals ell el
quart dit del peu; escates dorsals exagonals o romboidals, forta
tament carenades; 32 a 52 escates al transvers del centre del cos;
plaques ventrals en 6 o 8 fileres longitudinals; cua mes petita
que el doble de la Ilargada del morro al anus.

Granulacions entre supraoculars i arcada supraciliar
generalment nianquen ; dos grans temporals superiors
ordinariamer. t; frontonasal comunment entre fi plaques,
rarament mes ample que I'espai entre les fosses nasals;
Ilargada del peu no sobrepassa la del cap.

Lacerta agilis L.
Europa, Asia, temperada.
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Una serie de granuls, entre els supraoculars i les arca-

des supraciliars (rarament redu'ida a 2 o 3 granuls); un

sol temporal superior, gros; frontonasals entre 8 plaques

i mes ample que I'espai entre les fosses nasals; pen mes

Ilarg que ei cap.

Lucerla paru(i B1gr.

Asia nienor.

B) Fosses nasals perforadas entre 5 o 6 plaques (rararnent 4), casi

sempre voreijades per la rostral; 21 a 31 laminetes subdigitals

en el quart dit del pen; cua I a 2 2":, la Ilargada del morro

al anus.

Escates dorsals exagonals o romboidals, rarament

ovals o subcirculars, fortament carenades; 38 a 58 esca-

tes al transvers del centre del cos; plaques ventrals en

6 o 8 fileres longitudinals.

Lacerta viridis Ldur.

Europa central i meridional . S. O d'Asia.

Escates dorsals romboidals o subimbricades, fortament

aquillades, molt rues grosses que les laterals; 34 a 37

escates al transvers del centre del cos; plaques ventrals en

10 fileres longitudinals.

Lacerla princeps Blanf.

1', Isla.

Escates dorsals granuloses, Ilises o debilment aquilla

des; 63 a 1(X) escates al transvers del centre del cos. Ven-

trals en 6 o 10 fileres longitudinals.

Lacerta ocellata Daud.

S. O. d'Europa, N. 0. d'Africa.
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Cinc formes principals de la Lacerta uiridis son descrites en
aquest treball: typica, strt ;ata, major, Woosnami, Schreiberi.
D'elles es troben a la Peninsula iberica la typica i la Schreiberi.
Aquesta darrera la descriu curosament Boulenger a base de 42 indi-
vidus rebuts d'Espanya i Portugal.

L'exemplar d'Alos d'Isil (1) pertany a la forma typica.
Els exemplars de Viladrau, en quin estudi estenl ocupats, per-

tanyen igualment a la mateixa forma.

Laboratori d'herpetologia. Museu de Ci@ncies Naturals de Barcelona.

( I) Vegis • Boletin de la Real Sociedad Espanola de Hist . Nat.u Tomo XVIII. 1918. Pig 402.

Francesc X. Altds Alabart - impressot- - Barcelona.


