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Rhabdodon Justus Fleischm. Dalmat. nove serpent . gen. pag . 2b, tab. ll.

(1831).

Coluber fuscus Schinz. Naturg. u. Abbild. d. Reptil, pag. is(), tab. 64,
fig. 2. (1833)•

Coeloreltis monstessul.zna var. .Veumayeri Bonaparte . Amph. europ. pagi-

na 45. (1839).

Coelofeltis lacertina var. d). Schreiber . Ilerpetol . europ. pan . 22.. (1875).

Caracteristiques:

Color bruna uniforme per sobre, ventre groc-blanc. Cap sense
taques. El primer exemplar estudiat tenia:

Llargaria total . . . . . . . . 1,000 m!m
Cua . . . . . . . . . . . 50
Fileres d'escates . . . . . . . 19 a

Escuts ventrals . . . . . . . . 175
Escuts subcaudals . . . . . . . 13

Procedencia: Monjuic (Barcelona).

Conservat: Viu en tin terrarium del Museu de Cataltnya.

Aquesta varietat es comuna a Catalunya, tant com el tipus, pre-
sentant-se en totes les colorations intermitges. En ]'exemplar de
referencia es sens dubte degut a algtin accident o baralla la perdua
del tros de cua que li manta.

II. - CONTRIBUCI6 AL CONEIxEMENT DE LA FAUNA DE

CATALUNYA

En el BUTLLETI de gener de 1916 (1), figura una nota on son citats
guns exemplars herpetologics recollits per mi. A continuacio dono

una relacio de les especies que no figuren en aquella nota i que per-
sonalment he pogut estudiar durant l'istiu darrer.

(I PAg. 11.
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Alytes obstetricans Boscai Lat. Tant els exemplars a que feiem
referencia en nostra citada nota, com els que hem pogut

recollir i no en poc nombre durant I'istiu passat, pertanyen

a la var. Boscai Lataste, essent caracteritzats per tenir

la pell mes Ilisa i les taques dorsals grans, Fo que els dons

forca semblanca amb els Pelobates cultripes Cuv. joves.

Rana iberica Blgr. Soldeu (Andorra ). Diversos exemplars agafats

en VII-16, pel P. Barnola, qui en feu donatiu al Museu

de l'Institucio . Es interessant la localitat , per. quant a Ca-

talunya sols hi havia una cita del Valles (1).

Rana agilis Thomas. Sant Joan del Erm, Torrent de les Comes de

Rubio. Un exemplar leg. Codina, VII-1916, i donat per

aquest al Museu de l'Institucio. Aquesta especie a Cata

lunya era citada sols de Ribes (2).

URODELS

Salamandra maculosa Laur. Salamandra. Vallvidrera, leg. Rosset,
111-16. Encara viu en un terrarium del Museu de Cata-

lunya.

Molise aspera Duges. Soldeu (Andorra). Un exemplar, leg. Barnola,
VII-16, qui n'ha fet donatiu al Museu de l'Instituci6.

REPTILS

SAURIS

Psammodromus algirus L. Sargantana . Collfret ( Lleida ), VI-16.

Abundant pels camps d'herba , sobretot a l'hora del sol,

( 1) But. Inst . Cat. d'Hist. Nat. abril 1916, pag 57.

(2) Bosca Bol R Soc. Esp. Hist Nat. abril 1916, pag. 193.
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corrent amb Ileugeresa gran a la mes petita alarma. Un
exemplar de Vallvidrera (Barcelona ), V-16.

Anguis fra ilis L. Serp de vidre, vidriol , noia. Collfret , V1-16.
Abundant en totes mides . Recollits alguns exemplars molt
grossos sobre les pedres dels Ilocs omvrivols.

OFIDIS

Tropidonotus natrix astreptophorus Seoane. Serp d'aigua, serp
pudenta. Tudela (Lleida), IX-16. Un fortn6s exemplar
que es conserva viu eu tin terrarium del Museu de Cata-
lunya. Vomits a l'al;afar-lo tin enorme Bnfo vulgaris que
devia ja fer alguna estona que s'havia empassat.

Tropidonotus viperinus Latr. Serp d'aigua. Cami del Farell, Caldes
de Montbui, V-16. Cervera (leg. P. F. Vila). Empalme
(Girona). Abundant.

Coluber scalaris Boie. Serp blanca. Abundant pels voltants de Coll-
fret i Anya, VI-16, tart en llocs pedregosos coin en altres
de frondosa vegetaci6. Vallvidrera, un exemplar leg. Ros.
set, que vaig conservar molt temps en un terrari viu, no
aconseguint fer-li menjar ni fer-li perdre son fortissin3
tremp salvatge; intentava sempre atacar amb la boca ober-
ta. fie tingut ocasi6 de veure en un jorn calurosissim
(Enipalme, 5-VIII-1(i) una d'aquestes serps en una bassa
on hi havia 7'. viperinus.

Coronella girondica Daud. Serp rosa. Sarria, Juny 191(1. Un exem-
plar donat al Museu de I'Instituci6 per el P. Barnola. Fou
carat al bosc del Col'legi de Sant Ignasi. Les altres cites
de Catalunya eren Sarria (I), i Lleida (2).

Pipers Lataslei Bosch. Escurs6. Coll de la Baseta, cami de Sant
Joan de l'Erm. Agafada viva per Codina, V1I.16; viu

( 1) But. Inst . Cat. d',l ist. Nat abril 1916, pag 6'..
(2) Bosch Bol . R. Soc . Esp Hist. Nat. ahril 1916, pag . 193 L'hem vist tambe en el Museu

del Monestir de Montserrat en 8-10 - 16, procedent d'aquells voltants.



TREBALL S DE L'INSTITUCIO CATALANA

D'IIISIORIA NATURAL

El v-olum de Treballs de nn S s'ha ens iat cERTIGICAT a

tots cis senyors socis residents a fora do Barcelona; per tant,

es prega als que no Ihain rebut ho k,omuniquin al Secre-

tari, Fn 'Joaquin) Maluquer, que ciu al carrer de Corcega,

.}i3. Barcelona, i que tip en son poder cis rebuts correspo-

nents, perque es pugui ter la reclainacio que calgui.
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encara en un 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. Bosca,

qui ha comprovat algunes classificacions; aprofitem aquest floc per

a fer-li present nostre agra^iment.

Ill. - NOTA BIBLIO ( iRAFICA DE <%ADICIONES HERFETOLO(IICAS A LA

FAUNA DE CATALU\ A», PER EL DR . BOSCA. <' BOLETIN

DE LA R. Soc . Esp. DE HIST. NAT. ,,) ABRIL 1916.

En la sessio ordinaria de l'lnstitucio de 2 d'abril prop-passat, fou
presentada la ineva Nota herpeteol6gica, que figura publicada en el
BUTLLETi del mateix mes. Dita Nota fou dedicada al Dr. Bosca,.per
ser el qui mes ha treballat sobre nostra fauna herpetolbgica a I'estu-
diar la general espanyola.

Are be, sortosament per a la Cieneia i despres d'un parcntesis

d'uns 30 anys, el Dr. Bosca ha repres sos treballs sobre herpetologia,

publicant en el nombre del <^Boletin de la Real Sociedad Espanola de

Historia Natural)), del mateix mes d'abril, tines ADIC1oNES IIERPETO-

LO(IICAS A LA FAUNA DE CATALUTA, fig(u-ant-hi diferentes cites

d'exemplars i localitats molt notables per a tenir-ho en compte quant

mes endavant es publiqui un mes complert cataleg d'exernplars her-

,)etologics de nostra terra, quasi tot resultat d'una excursi6 per Cata-

Iunya el juliol de 1915.

Figuren en el esmentat treball les especies segiients:

Salamandra maculosa .holler, Bedriaga. Ribes.

Algtes ob.stetricans Boscai Lataste. Lleida. Banys de Sant Vi-
cents. Ribes.

(1) Fs aquest escurs6 molt coma a Montserrat. Nostre consoci P. Marcel, 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 Fl jorn

citat, que visitarem el Museu, en el cami del Via-crucis, una senyoreta en mata on de prop de

30 cmn , qual exemplar mort tinguerem ocasio de veure, en el tren, durant el viatge de tornada.


