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SECCIO OFICIAL

SESSIO CIENTIFICA DEL 3 DE FEBRER DE 1921

Presidencia del Sr. A. Boi n.l. i Pocu

Assisteixen els membres Srs. P. BARNOLA, BATALLER, BROQuETAS, Co-
DINA, FAURA, MALUQUER, (JOAQ.), MAS DE XAXARS, ZARIQUIEY i VILASECA, Se-

cretari.
Els dos proposats en la Sessit anterior, stn membres admesos per

aclamacit.
El Sr. Secretari Ilegeix I'informe de la revisit de la Comptabilitat de

I'any 1920, feta, segons acord del Conseil General de Desembre, pels
Srs. P. BARNOLA i S. MALLQCER, i que diu aixi:

« Els suscribents, delegats en el derrer Conseil per a procedir a la
revisio de comptes i estat de Caixa al finir I'exercici economic de 1919 a
1920, testifiquen per la present haber fet dita revisit amb els comprovants
a la vista; i declaren la perfecta exactitut del llibre de comptes, at ensem
que demanen un vot de gracies per al Tresorer de 1'INSTITucl6, Sr. CODINA
per el cel que demostra en son escomes, i el estat gens desfavorable de
nostra caixa, en les presents circunstancies economiques generals. I en
testimoni de conformitat i en compliment de la delegacit rebuda ho ru-
briquen.

Barcelona 23 de gener de 1921.
A proposta d'aquests membres i en vista de Ilur informacit, es dona

at Sr. CODINA un vot de gracies per la seva comesa financiera durant el
passat any.

De M. E. HARI.I es reb la Iletra seguent agra'int, el nomenament de
Membre Corresponent de la INSTrruclo,
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Bordeaux le 30 janvier 1921

Monsieur le President

Je retiois, anjourd'hui, In lettre oflicielle par la quelle vous m'infor-

mez que I'INSrrrUClO CATALANA n'HISTURIA NATURAL nr'a nonlme Membre

Correspondant.

Je suis hautement flatte et tres touche de cet honneur et vous prie,

Monsieur le President, de faire part a l'[NSrrrCcio et d'agreer pour vous-

meme, ('expression de ma vive reconnaissance.

De puis mon premier voyage a Barcelone, en 1850 on 1881, alors

que mon oncle M. PARTIOT y etait Consul General de France, j'ai fait

plusieurs dizaines d'excursions dans la region conprise entre la frontiere

et Lleida et Tarragone et j'ai conserve la meilleur souvenir de la heaute

et de 1'interet de ce magnifique pays, ainsi que de l'amabilite et de ]'es-

prit de progres de ses habitants.

Je vous prie d'agreer, Monsieur le President, ]'expression de la haute

consideration de votrs devone serviteur. -E. HARLI";.»

A continuacio son fetes les segiients

COMUNICACIONS VERUALS:

Sobre I ' Ilomenatge al Dr. Cadevall .---El Sr. MAS no XAXARS dona

conrpte d'haver assistit, en representacio de l'INSTITUC16, tal com aquesta

l'hi havia encomanat segons Ofici del 13 de Gener, al Homenatge al Dr.

CAUEVALL que amb motiu de ]a recepcio oficial de Ilur Herbari, tingue

Iloc en el Departament de Botanica del Museu de Catalunya el dia 15 de

Gener del corrent any.

L'acte va esser iniciat pel regidor D. Lluis NICOLAI president actual

de la Junta de Ciencies Naturals, amb tin bell parlament enaltint I'impor-

tancia de la obra catalana del Dr. CADEVALL i la constancia i el desinteres

en els 50 anys de treballar-hi. Llastiala que la seva salut no li permetes

assistir-hi i veure corn la seve obra era apreciada.

L'Herbari soma Ines de 8000 exemplars, la majoria Catalans segons

consta en tin bonic Ilibret que va esser repartit. Aquest Conte: Un retrat

de l'autor, un prdleg pel Dr. FONT i Qie:R titulat F,l Dr. Caclevall i la sera

Obra i una llista dels generes de 1'Herbari i nombre de plecs de coda tin.

Pipistrellus nathusii (Keys. & Blas.) a la prov . de Tarragona.-El

Sr. d'Aw ILAR-AMA I' connlnica que a 1'unica cita catulana autentica d'aquest

Quirapter, St. Pere de Vilamajor, Montseny, (A(t41.A',-AMAT. Segona His-

ta de Quiropters catalans, BETEL. INST. CAT. HIST. NAT., desembre 1920),

to d'afegir-se St. Cartes de ]a Rapita en el delta de I'Ebre. El nostre con-

soci Sr. NOVELLAs BOFILL, recol'Iector del Museu de Ciencias Naturals va

portar del dit terme i del punt anomenat I'Encanyissada, tres exemplars

de la susdita especie. Aquesta troballa confirma I'opinio del Sr. CARRERA

LATORRE (Faura lberica. Mamifers, p. 115, 1914) en dir que ]'area de P.
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nathasii deu Esser la mateixa que la de P. prpistrellus (Schrb.) maigrat

no Esser trobat a la Peninsula lberica fins a les hores mes que a Madrid,

El Escorial i a Mafra en Portugal. Tamb6 comprova que aquesta especie

passa l'hivern a Europa, quan menys en sa part meridional i per tant no

Es especie migratoria.

1 ectificacio necesaria . -El mateix membre manifesta que en el riOme-

ro d'octubre del proxim passat any i en la Seccio de «Comunicacions ver-

bals», amb el titol [In bonic insectivor de Nuria es din que el P. de BAR-

NOLA va trobar el die 2 de setembre en la font del Bisbe Belloch, on ani-

malo que Es sens dubte ,1licro1us (Chionimys) nivalis aquitanicus Mill.

Habent comunicat dit exemplar R. P. de BARNOLA, S. J., s'ha pogut estu-

diar en el Laboratori de Mastologia i Anatomia comparada del Museu de

Ciencies Naturals, resultant Esser verament an insectivor, Neomys fo-

diens (Schrb.), propi de la fauna pirenenca, doncs els Onics exemplars

autentics de Catalunya estudiats fins ara en el susdit Laboratori son de

Pobla de Segur i del estany ae Montcortes, (Lleyda) lIlierotus (Chiono-

mys) nivalis aquitanus Mill. i no aquitanieus, que es tin rossegador, es

mes caracteristic de ]a fauna pirenenca i pot trobar-se a Nuria i tal volta

el Sr. MASFERRER i RIEROLA l'hi havia trobat; CAIiRERA LATORRA el city dels

Pireneus d'Arago, Osca i el comunicant I'ha trobat a la Renclusa de la

Maladetta.

El Cysticercus Pisiformis Zeder.-El P. BARNOLA fa circular entre

els present tin frasquet que contd tot un plec arraimat de quistes (hida-

tits) trovats at obrir un conill, criat en domesticitat, entrellacats als plecs

mesenterics entremig de les nanses del intesti prim. Mirats al microscopi

binocular mostren certa transparencia, amb la part central d'un blanc de

llet, son brillants i presenten exteriorment una estructura d'apariencia fi-
brosa. Tot indnia a crettre que's tractava d'un cue endoparesit. Compri-
mits amb forma els dits quistes (eren molt resistents) entre dos porta - ob-
jectes, i mirats amb regular augment, hom hi descobri el embrio d'una
Taenia, en el estat de cisticerc; presentant en el cap nombrosos ganchets,
cuatre ventoses, seguit d'uns once anells, i el reste enrodonit. Pet con-
junt de carecters i per la vfctima que'] hostejaba es veu tractar-se del
Cysticercus pisiformis Zeder. El nom especific ve de ]a seva forma i di-
mensions, encara que aquestes arriven a variar entre la d'un gre de mill
fins la d'un peso]. En aital estat larvari es trova adherit at intestf prim i
mesenteri de la Ilebre i del conill, sigui de bosc. sigui casola; on resta en
estacionari en son creiximent fins que siguin devorats per tin gos o be per

tin flop. Aleshores passen a I'estat perfecte, desentrrotllan-se els anells

o estrobils, que formen una cinta, (taenia), cual Ilargaria varia entre 50 i
150 cm. (hi ha autor que In fa arribar fin a 200). Cada estrobil to son mar-
ge posterior sensiblement mes Ilarg, que no pas el anterior, co que dona
al conjunt tin aspecte tipic, d'on hom derive el nom especific: Taenia se-
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rrala Goeze, que s'ha donat al individuu adult, habitant, com portent dit,

del budell prim del gos i del Ilop. REMYY SAINT-Lout suposa esser frequent

el cisticerc en el conill.casola. El cap o eseole.r de la forma adulta (taenia)

esta provist d'una corona de ganxets, qu'arriben a 40 o 48, de 13 ntm. de

Ilargaria, disposals en dugues files, insertats en la base d'un reinflament

mitja del cap, anomenat rostrum. El poro genital de la Taenia serrata es

presenta en el anells succesius alternativument a dreta i esquerra, d'enca

la regiO mitjana del cos fins a la extremitat posterior. En despendres els

anells o proglotis al exterior, cauen, i es dispersen els ous, escampant-se

per terre o les herbes, les que menjades pets lepurits, resten aquests in-

festats. Volguerem esbrinar la procedencia del Cysticercus pisiformis en

el cas qu'ens ocupa; podem donar com a segur que els conills infestats,

ho foren per brins d'aufals dessecada procedent de la Segarra, que's do-

naren als d'una gavia, i que tots moriren. Presentaren com simptomes,

tin desfalliment gran del cap, que semblava no poguessin tenir dret, enso-

pinient i desgana complerta. El cisticerc de la Ilebre o conill com s'ano-

inena el pisiformis, presenta el cos de 4 a 9 mm., cilindric, allargat ante-

riorment, la visicula globulosa es de la niateixa Ilargaria proximament,

coil estret, cap (escblex) globulOs, amb una doble corona de ganxets en

nombre de 34 a 46, presentant els grans de 32 a 25 mm. de Ilargaria, els

petits de 13 a 16. Es facil trovar-ne molts en el mateix quist. Els experi-

ments de KLCHENMEIsTER de Zittau, han tret l'incertitut que sembla hi habia

entre molts HelmintOlecs sobre la verdadera filiaciO del Cysticercus pisi-

formLs, opini6 sostinguda tambd per VAN BENEDEN, SuaoLD i BAILLET.

Aquest, Professor de I'Escola de Vetrinaria de Tolosa, va repetir nom-
broses experiencias per a confirmar les de KUCHENMEISTER.


