
INSTITUCIi CATALANA D ' I IISTORIA NATURAL.

Contribucio a la fauna malacologica

de la Vail del Anoia

Moluscs de Capellades

Anib motiu d'una excursio geolOgica, o mellor dit d'estudi geologic,
als sediments fossilifers del eocenic dels voltants de Capellades feta
junt amb alguns companys fa pocs mesos, vaig tenir ocasio de veure
i recollir tin bon assortit dels moluscs que habiten aquella rodalfa. Amb
aquestos i amb alguns d'altres que m'ensenya en sa col-leccio, pro-
cedents tambe de aquells voltants, nostre consoci i bon amic rneu
D. Amador Romani i Guerra, he compost la llista que avui presento,
no pretenent per ella altra cosa que'l cornencament d'un trevall, que
altres que visitin la conrarca amb major fregiiencia que jo,
complementar, aixis coin tambe plantar una nova fita fixadora de
]'habitat de diverses especies, lo que pot contribuir al total coneixe-
ment de aquesta important seccio de la Zoologia catalana.

MOLUSCS TERRESTRES

I.-HYALINA LUCIDA, Draparnaud.
2.-HYALINA CRISTALLINA, Muller.
3.-EUCONULUS FULVUS, Muller.
4.-LEUcociROA CANDIDISIMA, Draparnaud. Aquesta especie no

sol apartar-se gaire dels paissos litorals, essent aquesta locali-
tat junt amb Sant Sadurni d'Anoia, els flocs mes al interior en
que l'he recollit (1).

,5.-HELICELLA ARIGONIS, ROSSnl usler.

ti.-HELICELLA VARIABILIS, Draparnaud.

7.-HELICELLA CARTHUSIANA, Muller. El tipu que habita aquesta
conrarca es alguns milimetres mes petita qu ' el tipu ordinari.

(1) Posteriormeut han arribat a mon poder exemplars procedents de Artesa de Segre y Arago,
que sens dupte han pujat per la depresio del Ebre.
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8.-HELICELLA PENCHINATI, Bourgui nat. Punt amb aquesta especie

se hi trova una remarcable varietat de la mateixa que ' s distin-

geix per una notable elevacio d'espira que la converteix en

troquiforme i que to per altra part les costelles radials atenua-

des de tal manera que casi desapareixen.

9.-HELICODON-rA OHVOLUTA, Millet. Un exemplar fresc que recu-

llirem a la vorera del Anoia ens dona motiu per a anotar la

presencia de aquesta interessant especie pirinenca entre les de

la Vall del Anoia .
10.--4-IELICIGONA LAPICIDA, Linneo. Var. ANDORRICA, BOurguifiat.

A excepcio dels exemplars que habiten les altes walls pirinenques

de la provincia de Lleida , creiem que els demos que habiten el

reste de Catalunya, deuen referir - se a aquesta varietat.

11. HELIX ASPERSA, Muller.
12.-HELIX NEMORALts , Linneo. En epoques molt reculades , habits

Capellades una especie all a la que citem , i cs aquesta l'HELIx

VINDOBONENSIS, Pfeiffer ., com ho prova el fet de haver-se

trovat abundants exemplars en estat semifossil , entre la toba

travertinica de ' Lo Capello;>.

13.-HELIX PUNCTATA, Muller. En diferents flocs de Catalunya se

cita aquesta especie amb el nom d 'HELIx APALOLENA, h our-

gnignat. Flavent comparat all;uns exemplars classificats amb

aquest darrer nom i procedents de diferentes comarques de

nostre Principat , amb altres d'HELIx PUNCTATA, Huller, de

fora Catalunya , no hi he sapigut veure cap diferencia prow

notable qui permetes separar-los.

14.---HELIX \ERMICULATA, Muller. Els exemplars recullits en aquesta

localitat son notables per son petit tamany, que en alguns d'ells

no arriba a 24 milimetres de diametre, en floc de 30 a 33 que

acostumen a midir comunment.

15.---HELIx SPLENDIDA, Milller.

16.-BULIMINUS (CHONDRUS) QUADRIDENS, Hillier.

17.-PUPA (TORQUILLA) MONTSERRATICA, fagot.

18.-PUPA GRANUM, Draparnaud.

19.--C-ECILIANELLA ACICI'LA, Milner.

20.-CYCLOSTOMA ELEGANS, Milner.
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MOLUSCS AQUATICS

21.-ANCYLUS FLUVIATILIS, Miller.

22.- LIMN.€A LIMOSA, Linneo.

23.-BYTHINELLA ABBREVIATA, Bich.

24.--PISIDIUM FONTINALE, Pfeiffer.

1-4 ^

Totes aquestes especies aquiitiques se troven en les fonts que
a abdos costats del riu brollen. Sens dubte en el manantial estany de
la poblacio se hi trovarien altres especies que no'ns ha estat facil
recullir.

En les especies terrestres, no creiem haver citat pas totes les que
viuen en aquell terme, ja qu'ens sembla que no deuen faltar-hi espe-
cies que fins son vulgars en la majoria de nostres comarques, com son
les STENOGYRA (RUMINA) DECOLLATA, Linneo; FERUSSACIA FO-
LLICULUS, Lwnarc/Z; liELICELLA (COCHI.ICELLA) BARBARA, L/nneo,
aixis com altres especies menys frequents, que si futures excursions
ens permeten visitar de nou tart poetica comarca, publicarem com a
continuacio de aquesta nota .

Barcelona , 1 de Jlarc de :913.

JOAN RosA1.s.

Sobre Dipteros catalanes

Nota I

El conocido especialista de los pequenos Dipteros de los grupos
Chloropidae , Ephgdridae , etc., Sr. Teodoro Becker de Liegnitz
Prov. Schlesien , Alemania, ha tenido la amabilidad de examinar a
mi intencion algunos de ellos recogidos en mis excursiones por Cata-
hllia. Todos ellos son conocidos por la ciencia , aun cuando son en
mayoria nuevos para Cataluna y tambien quiza para la peninsula, ya


