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1. EXCURSIO A SANTA FE DE MONTSENY (CATALUNYA)

Durant 1'excursi6 cientifica colectiva a la Vall de Santa Fe orga-
nitzada per la junta de Ciencies Naturals de Barcelona, en 13 d'agost
prop-passat ens fou possible recollir els reptils i batracis que indiquem
a continuaciO:
Tropidonolus natrix Linne. Un exemplar molt jove, amb la col lo-

raciti tipica i el collar caracteristic.
Anguis fragilis Linne. Abundant, recullits molts exemplars de gros

tamany.
Lacerta muralis Laurenti. Abundant en molt diferentes col•loracions.
Alytes obstetricans Boscai Lataste. Agafat un exemplar.
Rana agilis Thomas. Abundant, amb una col'loracio tirant a verme-

llosa. Es la tercera localitat catalana d'aquesta especie. (1)
Salamandra maculosa Laurenti. Abundant, sobretot en estat larvari

en totes les fonts, recs, etc.
Salamandra maculosa Molleri Bedriaga. Un exemplar. Aquesta

varietat estava esmentada de Ribes. (2)
Molge marmorata Latreille. Abundant en estat larvari, en basses,

rieres, junt amb les larves de Salamandra maculosa.
De Gualba i de la mateixa excursid, podem esmentar:

Psammodromus algirtis Linne. Abundant.
Bufo vulgaris Linne. Abundant.
Hyla arborea meridionalis Boettger. Abundant.

(1) Butlletl Institucio Catalana d ' Historia Natural . Octubre 191
(2) Butlleti Institucio Catalana d'Historia Natural . Octubre 191
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11. LA HYLA ARBOREA LINNE A CATALUNYA

La forma comb a Espanya de la formosa reineta es la Hyla
arborea meridionalis Boettger. La forma tipica, caracteritzada per
la presencia d'una ratlla lateral grisa, bruna o negra vorejada de
blanc o de groc superiorment, i la qua] ratlla forma un bucle dirigit en
avant i cap enlaire en la regio lumbar, no estava esmentada de Cata-
Iunya. El Dr. Bosca, en carta, me comunica haver-la recullit a Cam-
brils i ara la podem citar de Pobla de Segur (Lleida) d'on el men ger-
ma Salvador m'en remete diversos formosos individuus en Maig del
corrent any.

Ill. SOBRE ALGUNES VARIACIONS DEL COLUBER SCALARIS BOLE

A CATALUNYA

Es el Comber scalaris una de les serps mes exteses de la Europa
meridional, trovant-se arreu de Catalunya. Entre els exemplars
catalans darrerament rebuts en el Museu de Catalunya, n'hi figuren
tres d'interessants per sa col•loracio o taques. Dos dells procedeixen
de la serralada del Tibidabo i son donatiu d'un sdbdit alemany.

. Aquests dos individuus son remarcables per tenir les dos rattles
dorsals de color bruna sobre fons assalmonat, en Iloc d'esser sobre
ions blanc brut o brti clar, corn la totalitat d'exemplars adults es-
tudiats per mi fins aquesta data. Aquesta col loracio rosada del fons
es la que Vandoni (1) indica per a els exemplars italians.

El tercer individuu es donatiu del enginyer alemany Kubesch, pro-
cedeix de Raymat (Lleida) i es notable per que ('exemplar adult que
mideix 1,10 m. conserva exactament les taques de jove Fb que en els
adults superiors a una Ilargada de tins 50-60 c tm , no haviem vist mai.

Creiem d'interes anotar aquestes formes amb que a Catalunya es
presenta el Colrrber scalaris per quant aquesta serp es tinguda per
la mes constant fins al punt de no haver-hi descrita cap forma deter-
minada ademes de la tipica.

( 1) Rettili d'Italia . pig. 191.
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IV. SOBRE TORTUGUES DE CATALUNYA I MALLORCA

Durant l'istiu passat hem rebut en abundancia individuus joves i
adults de Clemmys caspica leprosa. Bosca (in litt.) enviats des de
Port-Bou pel farrnaceutic d'aquella poblaci6 En F. de Budall6s. Les
localitats exactes son Coll de Banytils, Torrentada de Sant Enric i Cap
de Creus. En la Torrentada de Sant Enric rectilli dit senyor una
tortuga terrestre que resulta esser una formosa femella de Testudo
graeca. Anotem el fet, tot suposant que deu tractar-se d'un exemplar
fugitiu d'algun jardi.

De S'Albufera de La Puebla, (Mallorca) hem rebut tambe en
abundancia Emys orbicularis Linne, que ja teniem de la mateixa
localitat, i que conservem vius en aquaterraris del Museu de
Catalunya.

Hem rebut tambe dos Testudo gracca de Puig de la Murtra (Arta,
Mallorca) localitat, on En Bosca en reculli diversos exemplars en
exctirsi6 feta l'any 1880.

V. UN DERMOCHELYS CORIACEA LINNI?, JOVE, DP. FERNANDO POO

El 24 de septembre prop-passat el P. L6pez Alijarde, Missioner,
ens entrega per a sa determinaci6 dos tortugues marines molt joves
procedents de Fernando P6o.

Una de elles era una nou nada Chelone nrydas i 1'atre tin petit
Dermochelys coriacea que mideix 117 m'm de la punta del niorro
a l'apex de I'escut. Aquesta especie de tortuga marina es rara i avui
dia potser entre tots els Museus d'Historia Natural no son (luny de
50, en mes o en nienys, els exemplars conservats.

En el Museu de Catalunya n'hi ha tin sol exemplar de 1,8(X1 m.
procedent de les costes de Mallorca. Amb el motiu d'haver arribat a
nostres mans tin individuu jove de Dermochelys recorders el fet rar
i curios de que cap exemplar entre tins 12 c;m. i SK) c in. ha pogut
esser mai agafat. EI no trobar exemplars inferiors a 9O clm. dona lloc
a la creensa, en tin temps molt general entre els herpetOlecs, que
aquesta curiosa especie anava desapareixent, emperu mes tart s'aban•
dona tal creensa pel fet d'haver-se descobert el lloc on anava a criar,
o sigui les platges arenoses de la costa del Brazil, Illes Bahamas i
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Tortugues al igual que altres tortugues marines. La troballa de

exemplars inferiors a 12 c,'m confirma que el Ilaiit, nom vulgar amb

que la tortuga coriacea es coneix, no desapareix, perb continua essent

rar que entre 12 i 90 c/m no s'en trobin exemplars.

Tot quan es refereix a 1'especie que ens ocupa, to un alt interes

cientific, puix avui encara no esta ben determinada la posicio relativa

de la familia Sphargidae, en el sistema, aixis com tampoc les afi-

nitats del sub-ordre Athecae, ha vent estat molt estudiada per moltes

autoritats en materia herpetologica com son: Cope, Dollo, Van

Bemmelen, Case, Boulenger, Baur, Gadow i Dames, havent sentat

cada autor la corresponent teoria sobre antiquitat i afinitats de la

familia Sphargidae.
L'exemplar jove que ens ocupa, probablement no procedeix de cap

de les localitats indicades per a la reproduccio, sing d'alguna platja

arenosa, de la costa africana, puix no es facil que per a la dificultat

de les corrents hague, pogut atravessar I'Atlantic, ademes de la con-

sideracio de que lluny de tota proteccio del litoral, hauria sigut presa

facil, en tan llarg viatge, de les aus marines o dels grans peixos.

Tambe fem notar que tota l'armadura del jove exemplar que ens

ocupa, esta coberta de petites plaques cornees de tins 2 m'm. quadrats,

algunes de les quals ban caigut a causa de que estan en el mateix pot

la esmentada Chelone niydas, i haver-se fregat els escuts.

Barcelona , I Octubre 1917.


