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Nota Bibliografica

Ergebnisse eines dem Sammeln von Dipteren gevvidmeten flufent-

haltes auf der Balearen - lnsel Mallorca 1. bis 21. Mal 1908 von Dr. I.

Escm.R-IicNniO;, Zurich. Mittcilungen der Schweizerischen Entomologis-

chen Gesellschaft. Vol. XII. Heft 5 ti pg. 303.12. pl. XX-XXII:

Judi 11)14. Berna.

L'autor publica una Ilista de Dipters aplegats per ell a la ilia de Ma-
llorca: Porto Pi. Genova , Palma del I al 21 do uurig de 100S. La determi-
naci6 dell insectes es del I)r. Mario Bezzi de Turin. Fonamenta el motiu
de publicar - la d'una part , perque la fauna d ' una ilia es sempre interessant
anc que ella corn en aquest cas, no contingui cap novetat especial, i per
altra part per la circunrstancia de que molter especies de les aplegades,
fins ara no havien sigut trohades a les Balears.

La Ilista, arranjada sistenraticament , cita: 2 gen. amb 2 esp . de /)r/ho-
rrapha nema/ocera; i do Or/h. hraclmcera , I esp. de asilidae , I esp. de
Bontb )• lidae , I esp. de L'mpididac , 3 gen. amb 4 esp. de S)•rphidae, 2 gen.
amb 2 esp. de Tctchinidue , I gen. amb 7 esp. de Sarcopha,.rinac, 2 gen.
amb 2 esp. de Calliphorinac , I))gcn. amb 15 esp . de ,-lnlhonti - idae, 14 gen.
amb lb esp. i aura var . de Icalrplera , 1 esp. de Pupipara . Anteriormcnt
a Well, entre els estrangers , an recol ' lectat Dipters a Mallorca Schmiedelc-
necht i P. W. Yerbury . Ultra el, insectes, I'autor s'ocupa breument de la
vegetaciri del repla de St. Carlos , especialment sabre les motes negren-
ques fructificades de Seapiurtrs sulea/a L. Adhuc fa remarcar I'abundan-
cia d'una especie de ^ Gecko cl quin ultra el sea to general d'un bru ta-
bac i negre presentava run dihuix clay dorsal ; aquest petit reptil es poc
espantadic i es deixa agafar facilment amb les mans . Una altra dada de
I'autor es la troballa de l'Ortbpter Bacillus hislutnictrs en les altes herpes
properes de la Cova del Druch , al sud de la mateixa ilia. Les 3 liirnines
que acompanya , representen : la XX el Fort de St. Carlos i el Far de Por-
to Pi, reply on explorava l'autor , fotografia treta d'una tarjeta postal; la
XXI aria mota de Seorpiurus sulcata L . subvillosa Hacht et Steud , deter-
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minada del professor Dr. Hans Schinz de Zurich, ('exemplar fou fotografiat

sense preparaciO especial pel Polygraphische Institut de Zurich, i la re-

produccio de ('exemplar es d'una pulcritut notable i que em fa preguntar

quan tindrem nosaltres el nostre <dnstitut Poligrafic»? El que reculli In

idea i la posi en practica Para la obra millor i que riles li agrairan els natu-

ralistes, puix actualment hom quasi s'ho t(, de fer tot desde la recol'lecciCC

fins a In reproducciO iconografica del ser natural, cosa aquesta, avui in-

dispensable en tot treball i que entenent-ho aixi tenen ja resolta els paisos

de mes cultura. La lamina XXII representa el Di smachltc ace/us Loew

mascle i femella, I'tinic Asilid clue I'autor va veurer en aquell repla carac-

teristic i que fins ara es solanlent conegut d'Espanya, I'oviscapte especial-

went punxagut de la femella.diferencia el i). acalus Loew del D. Trigonns

Meig.; la reproduccio fotografica es tanlbe remarcable. -A. CODINA.


