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Nota herpetolcgica

PER

JOAQUj1V1 MALUQUER

II

Degut a la arnabilitat del notable herpetolec D. Eduart Bosca, qui

m'ha classificat la majoria d'exemplars, puc avui aven^ar aquesta

Nota, recull de les observacions fetes l'istiu prop-passat.

No he fet cap excursiO espressament per a cacar exemplars, estu-

diar-los i classificar-los, sing que he recullit lo que he trovat en les

excursions que normalment se fan durant I'istiu, i que no tenen res de

cientifiques, i corn que fins avui, en disset anys de vida corporativa

els trevalls referents a Reptils i Anfibis de Catalunya de que s'hagi

donat compte en el BUTLLE,TI son tant pocs, que crec no deixa de

tindrer interes quant se fassi sobre I'estudi de aquesta part de l'His-

toria Natural, tant poc estudiada a Catalunya, essent per aquesta

raO que prefereixo, a preparar tin trevall extens que Deu sab quan

estaria en disposiciO de publicar-se, presentar avui aquesta senzilla

nota i aixis en aquesta forma contribuir a formar la Historia Natural

de Catalunya.

REPTILS

Tarentola mauritanica, L. norn vulgar, DragO. Recullits molts exem-

plars joves completament blancs al Masnou (Agost 1915), a la

nit per medi d'un Hum. Tambe n'he recullit de joves i adults de

gran tamany per les parets del Castell de San Fernando (Figue-

ras, Septembre de 1915) cap al tard. Alguns exemplars estaben

complertament desenrotilats i tenien la qua a mitja reproducci6.

Lacerta ocellata, Daud. Nom vulgar, Llargandaix. Recullit un exem-

plar jove a Figueras (Septembre 1915).

Lacerta muralis, Laur. Nom vulgar, Sargantana. Figueras (Septem-
bre 1915) recullits molts exemplars per les parets del Castell,
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essent curios a 1'hora del sol veure la gran bellugadica que n'hi
havia per les dites parets.

Psammodromus hispanicus, Fitz. Nom vulgar, Sargantana. Sorrals
de Rosas (Sept. 1915). Un exemplar de col•loracio molt her-
mosa veient-se en ell ben be les escates agullades.

Coclopeltis rnonspessulanus, Her. Nom vulgar, Serp. Rosas (Julio)
1915). Un exemplar mort de poc, prop d'un cami a la vora del
mar. Tenia 1 metre de llargada.

BATRACIS

ANURS

Hyla arborea, Cuv. Nom vulgar, Reineta. Extraordinariament abun-
dant en els horts del Masnou (Juliol 1915). Agafats molts exem-
plars cap at tard, at atravessar els Gamins que vorejan els
safreigs dels horts, on van a pondre, movent per espai de
tres o quatre bores una gran cridoria.

Rana esculenta, L. Nom vulgar, Granota verda. Recullits molts
exemplars a Masnou (Agost 1915) i a Vilamajor (luny 1915).

Hi ha molta variacio de dibuix i col'loracio entre els exemplars

d'aquesta especie. Aixis, en tin se presenta una ratlla clara
groguenca a to hare de 1'esquena, mentres que tin altre n'esta
mancat, tots dos son femelles i el primer es de Masnou, I'altre
de Vilamajor. Es un animal de gran voracitat, es menjan els
petits de la mateixa especie. Algun dels carats presentaven els
dits de les mans quelcom glandulosos, to que indica que's tro-
baven en la epoca de la cria. Un dels exemplars joves que con-
servo en alcohol to sols una pots at darrera, fon: criat desde
cap gros, i tin cop desarrollat visque be pel jardi, fins que tin
dia tin nebodet creient fer-li favor, la tira at sortidor on mori
ofegada per no poguer nadar be.

Pelodytes punctatus, Daud. Figueras (Sept. 1915). Aquest ranifor-
me excesivament prim era bastant abundant. Recullia els exem-
plars als matins en les trinxeres (Escoles Practiques d'Engi-
nyers Militars) on durant la nit havien caigut at fer la seva
caFera.
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4lrltes obstetricans, Laur. Figueras (Sept. 1915 ). Dos joves.

Masnou (Agost 1915). Un jove.

I?

Pelobates cultripes, Cuv. Vilamajor (Juny 1915).

Ampurias (Juliol 1915.)
Artesa de Segre (Agost 1915).
Aquesta especie es I'unica de la Peninsula en que ' s veuen mani-

festacions cornias en la planta dels pens , que 1'hi serveixen per

a que al sorpendre ' l el dia, pugui amb el rapit moviment de ses

potes, cobrir-se el cos de sorra o terra que 'l protegeix de la

dessecacio . Cap al tard, s'espolsa i repren les seves excur-
sions cercant 1' aliment . L'espero es negre i ja's manifesta
en I'estat larvari . Coin tots els anurs en general, varien molt
els details de col'loracio, sobre tot entre 'ls d'Ampuries i Vila-
major. Les larves (caps grossos) son curioses per les seves
extraordinaries dimensions . A la provincia de Lleida, en diuen
Culleretes per la seinblanFa amb culleretes de cafe. Al Masnou
(Agost 1915) he trovat dintre tin safreig de les afores, tin
exemplar d'aquesta especie , jove, mort.

Bulo vul;aris, Laur. Nom vulgar, Gripau. Alasnou (Agost 1915) i
Figueras (Sept. 1915). Al Masnou pocs exemplars i joves, a
Figueras extraordinariament abundant , cap al tard sobre tot.

Brrfo calamita, Laur. Nom vulgar , Gripau. Ampurias (Haig 1915). Un
exemplar molt desenrotllat . Figueras (Sept. 1915). Encara mes
abundant que l'anterior , a la baixada del Castell, en tin tros de
1O) metres en dies humits , n'havia contat mes de 50.

URODELS

.11olr,e marmorata, Latr. Vilamajor (limy 1915). Recuilits exemplars
joves i adults i larves en abundancia en la bassa de can Llobera.
Visqueren molt temps en un aquarium , arribant a pondre, en-
cara que no nasqueren ek ous.

Tinc que fer constar coin a dubtos , el Ilargardaix vert, Lacerta
viridlis , Daud. a Figueras ( Sept. 1915). Vaig recullir un hermos exem-
plar vin , que per lo poc que jo podia determinar es tractava d'aquesta
especie. A la Fonda es pensaven que's tractaba d ' alguna mania de
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soldat, i li procuraren l'evasio. Jo havia escrit al Dr. Bosca, els carac-
ters observats, (com, oferir tres Has de escuts transversals sobre el
pit en Iloc de cinc que'n to I'ocellata, etc.) Segons opinio d'aquest es
tractava verdaderament del viridis, puix si be el L. ocellata es mes
meridional, no fora estrany que's trovessin les dues especies en els
Pirineus, ja que'l viridis assoleix les mes grans altituts ordinariament,
com per exemple en el Guadarrama.

Coin se veu es tracta de pocs exemplars, pero si Deu vol, en
quan disposi d'un xic de temps procurare cacar i estudiar amb inte-
res la fauna herpetologica catalana amb l'ajuda del sabi Dr. Bosch,
qui fa la friolera de 38 anys que's dedica a l'estudi de la fauna herpe-
tologica europea i especialment de la d'Espanya.

Actualment estic ocupat en la preparacio dels exemplars citats i

una vegada tot arreglat passaran al Museu de l'Institucio.

Barcelona , 15 de Novembre de 1915.

LLISTA

de les societats i publicacions que tenen Iambi

amb l'Instrtucio Catalana d'Historia Natural

EUR0FA

Espanya

Ateneo Barcelones.-Barcelona.
Ateneo.-Madrid.
Arxiu d'Estudis del Centre Excursionista de Terrassa.
Arxius del Institut de Ciencies (Institut d'Estudis Catalans).-Bar-

celona.
Butlleti del Diccionari de Ia Ilengua catalana.-Palma (Mallorca).
Centre Excursionista de Barcelona.-Barcelona.


