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En revisar les Revistes darrerament vingudes a mes mans, he tro-

bat els treballs segfients sobre herpetologia, dels quals dono referen-

cia, per creure'ls d'interes:

A REVISION OF THE LIZARDS OF THE GENUS Nucras Gray.

G. A. Boulenger LL. D., Dr. Sc., F. R. S., publica en Annals of

the South African Museum, Volume XIII, part VI., tin treball notable

de caracter monografic, sobre l'interessant genere Nucras de llan-
gardaixos, caracteristic per esser considerat com els mes primitius
dels Lacertidcc'. Acompanyen el treball dues lamines:

DESCRIPTION OF A NEW SOUTH AFRICAN LIZARD OF THE GENUS

Ereinias.

El mateix Dr. Boulenger descriu en el lloc esmentat, 1'especie
Eremias aspeta sp. n. a bas de dos exemplars femelles del South
African Museum; la localitat de procedencia es Bechuanaland.

COLD-BLOODED VERTEBRATES FROM COSTA RICA AND THE

CANAL ZONE

Henri W. Fowler, publica en Proceedings of the Academy of Na-
tural Sciences of Philadelphia, Volum LXVIII, Maig-Desembre IJIG,
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pag. 389, una relaci6 descriptiva dels vertebrats inferiors (peixos,
batracis, reptils) de les localitats Gllapilis, Vail del Chirripo i Port
Limon de Costa Rica i Colon, Empire i Panama de la zona del Canal.

Los T:\PAYAXIN (PHRYNOSOMA) DE MEXICO Y LA IMPROPIEDAD

DE SU NOMBRE

Notable treball en que l'autor, el Dr. S. J. Bonanses, en Memorias
y Revista de la Sociedad Cientifica Antonio Alzate» tom. 34, N." 10,

pags. 329-340, Octubre 1916, no sols glosa el nom de Tapa_rin, com
a mes indicat per a anomenar el genere corresponent, sin6 que expli-
ca tambe ses notables observacions sobre els costums d'aquest animal
del qual tantes coses conten els indis mexicans. Son particularment
interessants els details sobre la reproducci6 unes vegades ovipara
i altres vivipara observada en individus de 1'especie orbiculare (?)
en captivitat.

RECTIFICATION: Uroplatus Schneideri LAMBERTON, EST IDENTIQUE

A Ur. Ebenaui BOETTGER

M. F. Mocquard en Bulletin du Museum National d'Histoire Natty
relle de Paris, 1915, N.° 1, pag. i3, estableix la identitat del Ur.
Schneideri descrit per Lamberton en el Bulletin N.° 13, de 1913, amb
Ur. Ebenaui a base de la comparaci6 de la descripcio de Lamberton
amb exemplars del Museu de Paris. Un caracter que Lamberton cre-
gue definitiu per a la consideraci6 de distinta especie, era la forma
i gran desenrotllament de la cua, Go que segons Mocquard no es sing
que aquest membre es trovaba en reproduccio.

MECANISME DE LA RESISTENCE DES BATRACIENS ET DES REPTILES

AU VIRUS RABIQUE

Mme. Phisalix publica en el mateix Bulletin anterior, pag. 29,
aquest treball que no es sing una continuaci6 de sos interessantissims
estudis histologics, embriologics i fisiol6gics, dels reptils i batracis.
En aquest article estudia particularment els distints mecanismes pets
quals els vertebrate inferiors s6n refractaris al virus rabic o siguin
les propietats rabicides mes o menys marcades, del serum en uns, i
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propietats immunitzadores de son propi veri en altres. Aquests dos

mecanismes poden sobreposar-se i reenfortir-se com passa en l'escur-

mo Vipera aspis, el veri del qual posseeix, igual que les glandules

cutanies de la Salamandra maculosa, propietats immunitzadores

contra el virus rabic.

NOTE SUR DIVERS REPTILES DE ROUMANIE

En el N.° 7, de 1915 del mateix Bulletin, pag. 292, Paul Chaba-
naud , escriu de reptils recollits per A. C. Montandon en diverses
localitats rumanes i que figuren entre les col•leccions del Laboratori
d'Herpetologia del Museu de Paris, i son els segi.ients: 2 Anguis fra-
gilis, 8 Lacerta taurica, 5 Ablepharus pannonicus, I Coronella
austriaca, 2 Vipera berus typica, 5 Vipera berus prester. Son
particularmentinteressants els escurGons a causa de sos escuts ce-

falics.

LES PROPIETES VACCINANTES DE LA SECRETION CUTAN$E

MUQUEUSE DES BATRACIENS CONTRE LE VIRUS RABIQUE SONT INDE-

PENDANTES DE CELLES QU'ELLE POSSEDE CONTRE SA PROPE

ACTION ET CONTRE CELLS DU VENIN DE VIPERE ASPIC

Aquest treball es de Mme. Phisalix, i aparegue en el N.° 7, de
1915, pag. 297, del Bulletin del Museu de Paris; es notable com tots
els d'ella, i es dels que honren el Laboratori d'Herpetologia del Mu-
seu de Paris. Els punts tractats en aquest treball i els experiments de
que dOna explicacio, condueixen a Mme. Phisalix a la conclusio que:
En la secrecio mucosa de la pell dels Batracis, la substancia que
immunitza contra els verins no es la mateixa que immunitza contra
el virus rabic.

SERPENTS D'AFRIQUE OCCIDENTALE RECUEILLIS PAR M. GRUVEL

Aquesta nota de P. Chabanaud, que figure en el N.° 2 de 1916),
pag. 75, es interessant per quant es refereix a exemplar herpetolo-
gics de regions que si be han estat ja estudiades, son encara poc
conegudes. Esmenta un exemplar de la rarissima serp Altactaspis
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dahomeyensis Bocage, de la qua] fins avui sols sabem de 3 exem-
plars; un el tipus que servi a Barboza du Bocage per a les descrip-
cions (Jorn. sc. Lisb ., pag. 196 , 1887), altre fou esmentat per Werner
en un treball sobre reptils i batracis de Togoland, del Cameron, i de
la Nova Guinea alemanya, ( Verhandlungen der zoologisch botanisch
Gesellschaft in Wien, XLIX, 1899, pag. 149.).

DESCRIPTION D'UN SERPENT NOUVEAU DE MAURITANIE SAHARIENNE

Chabanaud, descriu a continuacio del treball anterior, un Tarbo-
phis, al qual dona el nom especific de gwidimakaensis, ingressat al
Museu procedent de la regio de Guidimaka, on fou agafat per Audan.

REPTILES RECUEILLIS AU MAROC PAR M. PALLARY

Despres del treball acabat d'esmentar, el mateix Chabanaud, dona
la Ilista dels reptils recollits per Pallary, procedents de les localitats:
Dar Kaid m'Toughi, Dar Ka'id Embareck, Dar Goudafi, Imi n'Tahout.

PROPIETES VENIMEUSES DE LA SALIVE PAROTIDIENNE CHEZ LES

COLUBRIDES AGLYPHES DES GENRES TROPIDONOTUS Kuhl,

ZAMENIS ET HELICOPS Wagler.

Nota de Mme. Phisalix i del R. P. F. Caius, publicada en el Bu-
lletin du Museum de Paris, 1916, N.° 4, pag. 213, que conte la marxa
seguida per a palesar les esmentades propietats verinoses. Es inte-
ressant seguir els experiments portats a cap amb els conillets d'In-
dies, petits roedors, ocells i llargandaixos, que foren morts per medi
d'injeccions de la saliva estudiada.

SUR DIVERS REPTILES DE KEBILI (SUD TUNISIEN) RECUEILLIS

PAR M. LE COMMANDANT VIBERT

Nota de Paul Chabanaud, tambe en el Bulletin du Museum, 1916,
N.° 5, pag. 226 conte la relacio de reptils de la localitat de Kebili,
essent els mes interessants els Chalcides Boulengeri, Andersen,
especie tipica de Tunis.
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SUR DIVERS REPTILES ET BATRACIENS DU MAROC RECUEILLIS

PAR M. PALLARY

Segona part del treball ja esmentat (1916, N.° 2, pag. 79), publica

Chabariaud en el N.° 5 del mateix any 1916, pag. 228, la Ilista dels

reptils i batracis determinats, entre els quals es troba el Grymnoa'ac-

trllus moerens nov. sp. Les localitats son Imi n'ta Kandout. Dar

m'Zoudi, Zaouia el-Moktar, Telouet, Settat, Ain el-Hardjar, Oued

n'Fis, Ourika.

LE MuS1:E CGOELDI AU PARA

Paul Serre, en Bulletin du Museum National d'Histoire Naturelle,

1916, N." 6, pag. 351, descriu una visita a I'esmentat Museu Goeldi,

tin dels mes importants de Sud America, visitat anualment per

200,000 persones, (Para o Belem conta sols amb 50,(X)0 habitants).

La direccio de la galeria de Zoologia la porta Ia Srta. alemanya Emi-

lia Snethlage. Es curiosa i magnifica la col-lecio de serps en alcohol

i entre els reptils vius els jacares tinga (Caiman sclerops) Corva

i Assu (Caiman niger), no hi manquen aixi com tampoc grans llar-

gandaixos, iguanes de I'Amazones, enormes Boas i un Anaconda, la

mes grossa serp d'aigua coneguda.
Completa les instal lacions que depenen del Museu un aquarium

essent el mes curios dels exemplars la tortuga de I'Amazones Nico-

ria punctulata que to dos caps perfectament formats. Les dues

boques mengen al niateix temps. Seran interessants els estudis ana-

tomics que un cop morta hom podra fer amb la tortuga esmentada

Es d'interes la relacio de la visita al Museu Goeldi feta per P. Se-

rre i ho fora mes si no hi hagues alguna apreciacio mortificant per a

Alemanya.
He de lamentar que les males comunicacions amb Alemanya em

priven de donar compte dels treballs que alli apareixen, segons noves

de poc rebudes.

Barcelona, I desembre 1917.


