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INSMUCIÓ CATALANA D'HISTÒRIA NATURAL

Divergencia hallamos, ante todo, cuanto al tiempo de la aparición del
pigmento, en la capa externa del cáliz ocular; pues mientras en el embrión
de pollo aparece en el 4.° y 5.° fa, nosotrosno hemos podido hallarlo en
el de perdiz de 5 días. Lo hallamos, no obstante, en toda la extensión de
la capa pigmentada del embrión de seis días. Asimismo, si comparamos el
estadio evolutivo del cristalino de estas aves, parece que el de la perdiz
de cinco días corresponde al de pollo de seis días. Pero debemos adver-
tir, para evitar incoherencias, que la evolución ofrece diferencias indivi-
duales, máxime en la incubación artificial.

Laboratorio Biológico de Sarria, mayo de 1929.

Nota bibliogràfica

Biología del Bachiller. P. Jaime PUitULA, S. J. Un volum de 544
peines, (de 25 x 27 din.) sense comptar les 8 lämities colorides, interca-
lades en el text, amb 608 gravats seriats en majoria complexes (co que fa
que en conjunt resultin 1095 figs.) ultra de les làmines. Relligament
tela, 25 pessetes. En mitja tela o cartoné, 22 pessetes. Dernani's a l'edito-
rial Razón y Fe (Plaza de Santo Domingo, 14. Apartado 8001. Madrid) o a
qualsevulga llibreria que el pot oferir al client com intermediari.—Heus
ací una obra, feta molt a consciencia per a contestar amb precissió i exac-
titud a tots els punts del Qüestionari Oficial, àdhuc aquells que, si no es
demanen formalment en l'esmentat Qüestionari, s'estimen indispensables
per tal d'una feliç intel'ligencia seva. Per a ésser més pedagògic, tenint
present que en ciències positives descriptives la il'Iustració de figures és
element indispensable, per co que a voltes una figura encertada, val mes
que mil explicacions, l'autor, molt conegut per les múltiples obres seves,
ha enriquit aquesta amb profusió de gravats i d'exquisides làmines de
color o tricomies. Ultra, la multitud de quadros sinòptics que tant ajuden
per a veure-hi de conjunt, repassar i retenir la materia, augmentd la vàlua
pedagògica de l'obra, a mes a mes de que cada part o tractat té al final
l'exercici de pràctiques o assaigs sobre la materia estudiada, que amb
molta utilitat podrá fer el professor amb els seus deixebles. Finalment,
un índex alfabètic de matèries que tant facilita la troballa del que momen-
tàniament interessa, clou aquesta per tants estils recomanable «Biología
del Bachiller».—A. CONNA.
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