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Vice-Presutent

^1 les I^ bores, 3:i minuts i aclnaut de Secretari el senyor Coo+Nn, el
President ubre le sessi8.

Es presenta un nun ntembre.

C.OMUNICAGIOti VFI<HA L:

Els grills de la Ilambla de Catalunya . EI senyor COI)INA comunica
qne el company Bur_c5s, I'any passaf, I'inno^•^r qne pel n+eti d'agost s'ofen
caular els grills des dels arbres de In Itan+t+la de Catalunya, especial-
meut rl trus del carrer de Valencia. Aixu ^embla qne fa ja auys qne
dura perb ningri , si hu h++ remarcat, ha fel cuueixer aquest fet notable
nwdificatia de ('habitat del grill cum adaptaci^i a un mitja de villa especial
necessari per a Ilnr conser^^ecio i rilil de cunsignar^se per a I'esh+di biu-
lugir drl pnpular iusrcte.
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De primer anluvi i no sabent a quin grill especificatnent podia atribuir-

se aquesta modalitat. si be que pel cant era probable endevinar-ho, qne-

dareut en qne I'amic Bo1.6s me'u comuuicaria nn.

Aix6 s'r fectua a darters d'agost d'enguany. Un grill que Phi havia en-

trat a la botiga fou capturat i comuuicat de seguida. Aquest grill ha viscut

fins a darters de selembre i ha cantat sempre extraoidinariament.

Es tracla del popular grill del camp l'Ac/«h, campestris L., nu exert]-

plar adulte, mascle, facil de distingir especfficameut dels altres per la sevu

grossaria, color negre, cap rodr5 abultat, mantel) de randa groc en la seva

meitat superior i cuixes roges intenlament a la base. Quasi tots coueixetn

aquest grill. L'hem vist alegroi i sallironer als camps i jardins, a voltes

ajocat a terra treure el cap per tin forat dessota de les pedres. De lots

i Is grills es t II el ntenys terricola, puix uc e: coustrueix un can subterraui

per a ajar hi, sing que via a sol de terra i aix6 explica be que adquireixi,

circumstancialmeut, cost nuts aerebfiles cour ho proba I'exisleacla d'he-

mielitres que li serveixen per a escalar els arbres auto curies volades, at-

menys pel que respecte als mascles, que son els que produeixen I'estri-

dulaci6 feta pet fregadis de la part superior, tries coriacia, dels hemie-

litres j que es ci neix, vnlgarmeat, amb el now de cant del grill. Aquesta

estridulacio es constant eu el grill eu I'e;toca del zel, per tal d'atreure la

femella o senzillatneut com nua demostraci6 sorollosa de la join de viure

i de la qua) sots podeur apreciar, ordinariament, les notes agudes, ja qne les

notes baixes, que sot les que creiem pauses, entre aquelles, sots es podeu

apreciar, acostant•se el grill a can d'orella i aleshores capir el Ilur frenesi

constant. Omuivor, com es aquest grill, s'ha adaptat perfectaineut a Ia

flora tan variada de la Rambla de Catalunya en arbres i jardins, autb la

particnlaritat de volar als arbres per tal de gaudir de seguretat i escapar

del perill de vivre a sot de terra cour fa en el camp.

Necrologia . - A mitjans de setentbre find el Dr. En Baltasar SENRADEU.

i PANEI 1.a, metge, membre de la iNSTITUC16 des de 1925. Havia figurat eu-

tre els naturalistes calalans dedicant-se activament als Mol*luscos, Mine-

rals, fossils i Roques. les col'leccions dels quals, molt apreciables, se ser-

ven r n la Societat de Ciencies Naturals eClub Munlauyenc», de la qua)

for el president nua pila d'anys.

(A. C. S.).

TREIAI.LS ORIGINALS:

Mn. LI. VILARRUmA: De Coleopterologia. I. El Poecilortota feativa L. no

es rar a Catalunya. - R. I'. J. PI'JIA.A, S. J.: Dalos morfol6gicos sobre el

rizo de mar Strongyloeeiilrutus lie/doS.-J. GINeR MAW: Fauna Couquio-
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l6gica Peninsular y Balearica. Gaster6podos. IX. Faluilias: Septidae,
Cassididae, Doliidae, Cypraeidae, Chenopodidae. - I. de SAOARRA: Anota-
cions a In Lepidopterologia lberica. V. Formes noves de lepidbpters
iberics.

I no haveut altre assumpte de que tractar el President alca In sessi6 a
les 19 hares, 45 minuts.

Notes geolbgigties de "Terra Santa

per

\Iossell Lluis ROCABERr

No in molt de temps clue, h,rvent rebut fussils de Jerusalem fereni una
petita nota (I) referent a In geologia de les rodalies de In capital de Judea;
altre cop n'henr rebut amb rues abuntlor i de diferents localitats de Pales-
tina i hgipte, i tanrb6 algun mineral i no pocs sil*lexs pi ehistorics de
aloha valua; cases que ens hall portat amb ielativa facilitat a fer un es-
tudi m6s detallat d'rquella important regi6 oriental.

El rellen de Pnlestirta es nunrtany6s, priucipalmeut el sector Hord oil
hi ha les nnurtatt es del Liban d'on continua per tota In regi6, pero dismi-
nu'iut fins arribar a una gran dept essi6, el punt maxim de In qual 6s la
Mar Morin, con) ja vanr dir. La major part de la Palestina t6 nn terreny
arid que compreu grandioses extensions, moltes d'elles sense la m6s pe-
tita mostra de vegetaci6 i es per efecte de I'tlbundant arena i de la gran
sequin que quasi coustatt urent hi ha. Tot aix6 projecta en conjunt uu mates
molt trist i de solitnd, pero en certes coutrades es troben espesses vege-
tacions que coulrasten d'rrna ulanera sorprenent am!' la mesa general del
terrerry.

La hidrografia de In, regi6 de Palestina podriern dir que es compon de
tres this principals: ('Orontes, que t6 el seu curs en direcci6 nord; el
Leoutes i el Jorda que el tenen ell direcci6 slid, desembocant a In Mar
Mediterrania els dos primers. El rin Jorda es el de mes importancia a Pa-
lestina; t6 min longitad molt considerable i foiFa rapid, per6 es de poca
fondaria en molta part del sell llit. L'aigua es potable eucara que cont6
moltes sals. Neix al pen de les nurntanyes de I'Auti Liban, travessa la
Mar de Tiberfades, celebre per In fecuuditat de Ilurs peixos i va a desem-
bocar a la Mar Morta i aixi en els darrers quilometres del seu curs se-

( 1 Vegeu et nlim 3 wai f; iI).!l, Exercitatorium.


