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Notes mastolagiques

V

Mamifers de una excursio al Marroc

per

J. B. D'AGUILAR-AMAT

Durant els mesos d'abril i de maig de I'any 1921 el Musen de Ciencies
Naturals organitza una excursi6 a la zona d'influencia d'Espanya al Ma-
rroc amb el fi de recollir insectes, especialment coleopters i lepid6pters.
Formaven dita expedici6 el Regent d'"_ntomologia Ascensi CoDIA i el re-
col'lector de Zoologia Santiago NOVELLAS

Donades les caracteristiques i fi de I'expedici6, la rapidesa amb que
varen traslladar-se d'un Iloc a l'altre i les condicions de la regi6 o regions
visitades, 6s clar que pocs varen Esser els mamifers recollits; per6 de tots
Inodos i per haver entre ells alguns d'interessants,els citar6 a continuaci6.

l.--E-rinaceas algirus Duv., 1 crani de mascle, recollit per Novellas
Bofill a Xauen.

2.-Crocidnra yehalensis Cabr., I ex. recol'lectat a Xauen.

3.-Pachiura etrusca Savi, 1 exemplar de Algecires. La troballa d'a-

questa especie 6s interessant doncs s6n pocs els exemplars autentics tro-

bats fins ara a la peninsula Iberica. Segons din CABRERA LATORRE en son

obra «Fauna Ib6rica. Mamiferos» s6n solament set els coneguts, tres,

de Gij6n, Girona i Villa del Prado en el Museu de Madrid, tin de ('Algar-

ve en el Museu de Lisboa i tres de les marismes del Guadalquivir en el
British Museum. Tamb6 confirma, aquesta troball , l'opinio del citat CA-
BRERA LATORRE de qne P. etrusca vin en tota la peninsula i particularment

a les localitats baixes.

4.--Rattas norvegicus (Erxl.), dos exemplars, mascle i femella, d'AI-
geciras i I exemplar mascle de Tetuan.

5.- 1/us musculns brevirostris (Waterh.), un exemplar mascle Jove de
far del cap Espartel, Tanger i tin altre exemplar mascle d'Algeciras.

6.---.1/us spicilegus hispanicus Mill., dos exemplars mascles d'Algeci-
ras i tin altre exemplar mascle del torrent del Cementir d'Algeciras.

7.-Oryctola,gus cuniculus algirus (Loche), un crani de mascle del cap
Espartel, Tanger.




