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SECCIO OFICIAL

SESSII) CIENl'IFICA DEL 8 DE NOVEMBRE DE 1923

Pre,,ide'nerir del Sr. Domenec PAI,a.T i BARBA

President

Assistint-hi els membres senyors BARNOL A, BATALLER , CANALS, ConINA,
FARRIOLS, FI.RRFIt, (Secretari), MAS OF l.AXARS, SAUARRA (L), SAI.A, VAZ-

QUEZ i ZARIQuIEiv ALVAREZ el President obra ]a sessi6 ales 18'30.

S`admet corn a membre al Sr. Marcel CHEVALIER tine viu a Torrefigue-
rI•s, Sant Boi de Llobre gat (prov . de Barcelona ) i es dedica a Geolo-

„•ia, fou proposat en la sessi6 anterior pets senyors BOFILI . i Poc, FAURA,
BA I Al I. ER.

Fs Ilegeix una commnicaci6 del Excl-lm. Ajuntament Constitucional de
Barcelona, Secci6 de Foment, Negociat d'Urbanitzaci6 i Reforma data
del 20. VII. 23, dirigida al President, manifestant que a proposta de la
litre. Comissi6 de Foment, I`Alcaldia to I'h onor de test imouiar-nos I'agra"i-
nU'nt de la Muuicipalitat per haver fet ofrena de una placa artistica de
retolaci6 del Carrer del CANON(iE ALMEI1A, amb el qual motiu fou homenat-
jada la memuria d`aquell eminent ge6lcg de nostra terra.

EI Sr. CODINA parla de !`aparici() de la cotxinilla australiana Icerl•a
pnrclraci Mask. en els xmnosos jardins del Parc Municipal de Muntjuich
on arnena(a acabar and. l'arbrat tai 6s la vir.Ilencia do !'infecci6. Mani-
festa tine les primeres niostres eren sobre Acacia longifolia i 7axodinrn
segons el P. de BARNOLA , plantes conegudes vulgarment amb el nom de
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Mimoses. En la prensa local especialinent en ,La Vanguardia» dels (ties

11, 17, 15, 27 d'octubre i I de novembre pan aparegut noticies relaciona-

des aril) I'aparicio d'aquesta plaga i el sea combat de que s`ha encarre-

gat el servei agronomic de la provincia pel nlitja del sell enemic natural

el Voviu; cardinalis Mills , eoleopter coccinel-lid.semblant als que aqui

anomenem vulgarnlent marietes.

Manifesta, que enquestes seves, Phan innovat, de que la plaga, que

per altre costat no ens ha de preocupar tenint a nii l'esmentat coccifag,

ja fa uns quatre anys que dnra i que versemblantment al conlem ar la plan-

taci6 dels jardins fou inrportada anib les plantes ornamentals.

Adhuc Ii plau manifestar el que contrarianlent a to que es din en till
dels articles apareguts en la premsa,el Sr. Pt to i CAOAFALCI uo Ita dit ntai

que I `lccrya es trobes inclus en les initnoses i tarongers del Palau de in
(ieneralitat. Examinades les fulles ha comprobat el commnicant In presen-

cia de les cotxinilles Chrp;omphalrr.s diclvospermi (Marg.) Leon., vulgar-
ment nonlenant «poll-roig>, Coccus he^peridum L. i Parlaloria zizpphi

(Lucas) solanlent.

Continua manifestant el mateix ntentbre que coin de consuetut en la
diada commeulorativa ha visitat la darrera estada dels natttralistes difunts,
al Cementiri veil.

1'OMI'N IC ACIONS V F R RAI.S:

El Ithyphallus impudicus . Aquest singular bolet gastromicet,
que Mont pot pendre coin a tipti de It fatnilia dels faloids, I'ha trohat en
quantitat el P. BARNOLA, al p arc del Col'legi de Sarria, proper a soques
ti'F'ucaliplu; glohulus. Per mes que hom havia cregut esser verinOs, no
ho es pas. Fit (Iualques localitats els pagesos el donen a menjar al bestiar,
per taut d`atribuir-li propietats afrodisiagties. Per )a semblansa, que pre-
senta amp les (<m6rgules», proposa se'n digui (mnirgula pudenta)), coin se'n
din en altres Ilengiies.

Gonoptera ( Scoliopteryx ) libatrix L. (re. NocIIUF) cassat a
2150 m . d'altitut .-El P. BARNOI.A presenta tut hell exemplar de dita esptFcic,

tine Ii ha sigut entregat per tin antic company de la darrera excursio it
Andorra,qui el recolli el 2 dell corrents at refugi Ballif, situat en els Pire-
neus Orientals, al pen del Carlit, a sis pores de Puigcerda. Encara que es
dona cones espi^cie vulgar, tal volta no s'ltavia recollit mai a tan conside-
rable nivell aquesta papellona.

Notable addicio a la Iepidopterologia de Cataluny a. El membre
Sr. SA(iARRA (I.) dona a coneixer, la truhalla en terres de Lleida (Barbens
IG-IX-23) del molt notable lepidopter Saragossa seeholdi Stgr., cassat



INS1ITUCI6 CATALANA D'HISTORI .A NAIURAI. 129

per la Srta. Agna Foix, auxiliar al Departament de Zoologia del Museu
de Barcelona. L'exemplar, unic, que presenta, forma part de la coI'lec-
cj6 del Museu. Fa remarcar I'importancia d'aquesta citaci6 per les con-
segiiencies que podran esdevenir sots I'aspecte zoogeografic i que posara
de manifest oportunanient.

TRFRSI.I.s ORUiIN.ALS: Genna J. JoRD.a. Contrihuci6 al coneixement dels
Colebpters de les Balears. Formes incdites. Ill. -A. CoDINA. Notes Biblio-
grafiques.

Acahats els assunlptes de que tractar s'aixeca ]a sessi6 a les 19'30.

Contribucio a] coneixement dels Coleopters

de les Balears. - Formes in-edites.

III

pel

Gma. Joan JORDA

Amb aquesta serie tercera continuo (') la enumeraci6 acompanyada,

quan s'escau, de dades biolbgiques, de les formes de les ineves col'lec-

cious coleopterolOgiques que manquen en el Cataleg TFNFNBAI AM. Al

Sr. CoDINA que foil qui m'anima a publicar aquestes series a fais6 de

suplement a I'esmentat cataleg i que cuida de la publicaci6, trameto

des d`aqui el testimoni del men pregon reconeixement.

Chrv.,;obofhris Solieri Lap. Durant els meson de juny i juliol i a les hones
que el s61 du m6s calentor se'ls sol veure damunt qual-
que branque seque o rabassot d'eucina semblant els 61i-
tres callus de foc que el s61 ha encesos. Van molt vius i
sOn dificils de cassar. Les larves, a demos de arrels mor-

tes i rabassots d'eucina, tambe viucn dins molts d`altres
arbres fruiters. Capdepera, Pollensa.

,Ii Per Ie I.' serie veure BUTLLETf, n.° 7 (octubre) 1922, p . 128-132. 2.e serie Id n,°
8 (juny ) 1923, p . 103.109.


