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Troballa de la Lacerta agilis Limit' a

EI mes de juliol va ter dos anys yue el propietari de Vir i molt
expert conei^edor dels elements faunistics d'ayuella coiuarca
Sr. Ramon Vn.aaui^t^i^a i ^M1Lasarz.a^^ visita els eramtorns de la Pkilina
amb la finalitat de capturar alguns lepidc^pters diiirns, especialmtnt el
Pariecrssrrrs upollo ,r^yreruricrrs.

No kaire Iluny del Xalet, dessota la collada de Toses, rn un clap
de vegetaciG de Cara al soi, adverb a terra uu lacertid que li cridii
1'atenci^i per la seva forma robnsta i cotta i tambi per la lentihid de
nuwiments. Procure endue-se'I en les millors condicion^, i d'aleshores
en^^i viu perfectament en captieitat, ben ates pel seu descobridor.
Era pel juliol precisament> que el Sr. ens mostr:, ayuell
tar rrptil a la seva casa pairal de Sant Sadurni d'Ossornuirt.

Advertiretn tot seguit que era una forma desconeguda per a
no;altres, tot presuntint yue de^•ia esser la l,acc^rtu rt^;^rJrs. l'ren^ui^rem
rota de la forma i dispusicio de les plaques del cap i de la forma de
les tayues dorsals, molt disgre^;ades i contrastant energicament amb
el color d'oliva fosc del dory. Aquestes taques, per be qne disperses,
deixen entreveure trey limes fraccionades de color ^airebe Blanc
sobre un fors negre inters, ides de les extremitats posterior, fins
a mitja cua es conser^•en tinicament les duns rattles laterals Glares,
separades per un espai central i interrornput de color negre. f^s
tracta d'un exemplar adult.

Robert ^ti1H:k^rH:vs en un estudi s^il^re els rcptils del ^,'ord i Lle^<uit
d'Espanya diu a la paging 33: Dels I'ireneus cal esmentar, encara, en
aquesta avinentesa, dues formes mes de Laccrtids centroeuropeus, les
goals, en canvi, no han estat fins al present descobertes a la zona
espan^^ola: lacert^t nini/^ara J»ryuin i L^rcertu a^ilis Linn^^.
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['_ I text transcrit confirma que la troballa de I'amic Sr. VILARRIBIA

c's una veritable novetat per it lit nostra fauna , que desitgem que sigui

aviat completada amb altres chides sobre ]'area de distribucic d'aquest

nou rcptil.

Nova localitat de la Lacerta viridis

F> coneguda lit interessant localitat de Viladrau com a refugi
d'algunes especies centroeuropees i entre aquestes la L. uiriclis.
I )arrerament n'hent rebut algun exemplar d ' aquella procedencia.

Uel Montsenv al Pireneu hi ha unit solucio de continu'itat en I'iirea

de L. r'ii-Nis. Es, doncs . interessant de conieixer , del Pireneu en4il,

les darreres petges de lit faixa pre - pirenenca. L'excel-lent antic que

ens proporcionii lit niatcria primordial d ' aquesta nota ens commmicii

tantbe la troballa de L. niriclis a Vidra . exemplar que serva viu.

Vidrii t: s la localitat que escurtia mes el clap que separa les poques

lociilitats catalanes d'aquest rcptil ..A les Guilleries no I'hem trobat mid.


