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encara en tin terrarium del Museu de Catalunya. En jorns
calurosos es banya en tin petit recipient que to dintre el
terrarium (1).

Molts dels exemplars anotats han estat en poder del Dr. Bosch,

qui ha comprovat algunes classificacions aprofitem aquest hoc per

a fer-li present nostre agraiment.

Ill. NOTA BIBLIOGRAFICA DE (ADICIONES HERFETOLO(IICAS A LA

FAt'NA DE CATALUNAx, PER EL DR. BoscA. cBOLETIN

DE LA R. Soc. Esp. DE HIST. NAT.» ABRIL 1916.

En la sessi6 ordinhria de l'lnstituci6 de 2 d'abril prop-passat, fou
presentada la meva Nota herpeteolbgica, que figura publicada en el
BUTLLETi del mateix mes. Dita Nota fou dedicada al Dr. Bosch,-per
ser el qui mes ha treballat sobre nostra fauna herpetologica a 1'estu-
diar la general espanyola.

Are he, sortosament per a la Ci^ncia i despres d'un parcntesis

d'uns 30 ant's, el Dr. Bosch ha repres sos treballs sobre herpetologia,
publicant en el nombre del (''Boletin de la Real Sociedad Espanola de
Iiistoria Natural, del niateix mes d'abril, tines ADIC1oNES HERPETO-
L)(IICAS A LA FAUNA DE CATALU^A, fig(trant-hi diferentes cites
d'exemplars i localitats molt notables per a tenir-ho en compte quant
mes endavant es publiqui tin mes complert cathleg d'exemplars her-
t)etologics de nostra terra, quasi tot resultat d'una excursio per Cata-
Iunya el juliol de 1915.

Figuren en el esmentat treball les espeeies segiients:

Salarnandra maculosa ilollcri Bedriaga. Ribes.

Algfes obstetricans Boscai Lataste. Lleida. Banys de Sant Vi-
cents. Ribes.

(I) Fs aquest escurso molt comb a Montserrat . Nostre consoci P. Marcet , en conserva

en alcool molts exemplars notables per ses proporcions . Un Wells to poc mes de 60 cm , es feme-

Ila, i en el mateix pot conserva dos petits que nasqueren a poc de tenir - la en cautiveri El jorn

citat, que visitareul el Museu , en el cami del Via-crucis, una senyoreta en mats tin de prop de

30 cm , qual exemplar mort linguerem ocasio de veure, en el tren, durant el viatge de tornada.
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Pelodytes punctatus Daud. Jo he trobat en abundancia aquest
raniforme a Figueres, havent-lo citat en una nota publi-
cada en el BUTLLETI de gener passat.

Pelobates cultripes Cuv. Empt ries.

Bufo vulgaris Laur. Tortosa. Banys de Sant Vicents. Aquesta espe-
cie ha estat ja anteriorment citada de Catalunya, entre
altres per En Plantada (1).

Bufo calamita Laur. Banys de Cardo. Tambe ha estat citat ante-
riorment de Catalunya. El mateix Plantada el cita del
Valles en el nombre del BUTLLETI ja esmentat.

Rana temporaria parvipalmata Seoane, Vidra.

Rana agilis Thomas. Ribes. Especie nova per a ]a fauna Iberica.

Coronella girondica Wagl. Lleida. Estava citada de Barcelona pe
mateix Dr. Bosch.

Coronella austriaca Fitzingeri Bonap. Queralbs, cami de Nuria.
Varietat nova per a la fauna Iberica.

Coluber scalaris Boie. Cardo. Estava ja citat de Catalunya, entre
altres per En Plantada del Valles (2) i per mi d'Olesa de
Montserrat (3).

Anguis fragilis L. Lleida. Seu d'Urgell. Tambe havia estat citat
del Valles, per En Plantada, i de Vallvidrera, pel P. Barnola.

Acantkodactylus vulgaris Dum. Bibr. Sant Cartes de la RApita.

Hemidactylus turcicus L. Sagaro. Estava ja citat a Catalunya per
Plantada del Valles i per Sagarra del vessant Est del
Tibidabo, i de Santa Coloma de Gramanet (4).

(I) But. Inst. Cat. d', 1st. Nat. 1903. N.- 22-23

(2) Loc. cit.
(3) But . Inst. Cat d'Hist. Nat. juny 1915, pug. 111.
( 4) But. Inst . Cat. d'Hist. Nat. mare 1914, pag. 52.
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Emys orbicularis L. Sant Caries de la Rapita. Es tracta de la var. e)
de Schreiber.

Com se pot veure, son interessants especies la majoria , i aixi pot
felicitar se el Dr. Bosca, per I'exit amb que ha repres sos estudis.

Barcelona , octubre 1916.

Nota paleontologica
i

La Foradada de Vallvidrera
pet.

JOAN ROSAl1S

I

En tres localitats properes a Barcelona es troben jaciments de
fossils de la epoca primaria; son aquestes Santa Creu de Olorde,
Montcada i Papiol. Els dos primers llocs pertanyen als periodes sildric
i devbnic, i el tercer que fins fa poc s'atribuia a un dels pisos infe-
riors del silliric, modernament, gracies als pacients estudis del nota-
ble paleontbleg Mr. Pierre Provost (1) s'ha reconegut que pertany all
periode carbonifer. Podriem afegir-hi els jaciments de Cervello i
Brugues, pero sa distancia es ja major, estant per altra part separats
de la serra, que en soluci6 de continuitat, enclou els tres primers
citats. Per la comoditat de trobar-se en una poblacio propera al
terme de Barcelona i unida a ella per tres lfnies de ferro-carril, el
primari de Montcada ha estat mes visitat i estudiat que'Is altres. Prb

(I) 1.'Age des Schistes pourpres de Papiol pros Barcelone .-Seille, 1912.


