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COMUNICACIONS VERBALS:

Lacerta interessant.— El Sr. MALUQUER, S., dona compte de la troba-

Ha d'una Lacerta aplegada en una recent excursió Ilur per Mallorca i Me-

norca molt interessant i que's objecte d'un estudi particular.

Presentad(' de especies ,'oyes de Coleópters de Catalunya.— El

Dr. ZARIQUIEY (fill) presenta els exemplars i descripció de Espagnolia

roseti n. sp., genere i espècie nova de Coleópter.—Silfid cego cavernicol

de Plä de Cabra (Prov. de Tarragona) i ädlutc un non Ttoglorrhynchus

Curculionid cego de Cadaquérs (Prov. de Girona).

Presentad(' de peixos interessants.—Adhuc el Sr. Presidènt en

nom de Ilur pare el Dr. ZARIQUIEY, presenta vius els peixos Htdrargit a

hispanica notable per la seva brillant coloració, i Cipritiodon iberas pes-

cats pel comunicant en els canals de Tortosa (Prov. de Tarragona)

Pletonetnobius lineolatus (Brull) v. fabryi Azam (ORTH. GRYLLIDAE:

NEMOBIINAE) a Olot (Provincia de Girona).—Manifiesta el Sr. CODINA que

eii arranjar els grills per a les coPleccions sistemäti pes del Museu de Bio-

logia de Barcelona ha trobat entrels nombrosos exemplars de Pterone-

mobius lineolatus (Brullé) no escäs en la regió subpirenaica de la provin-

cia de Girona com Setcasas, CamprocIón, Hostaléts de Bas, etz., la forma

d'aquest amb ales caudals, trobada una sola vegada : Loire-Inférieur : Le

Cellier (DE FABRY); typus al Museu de Nantes, segons diu L. CHOPARD en

Faune de France, 3, Orthopterès et Dermaptères, p. 102, Paris, 1922.

Aquesta forma anomenada v. labro' Azam i que junt amb la forma típica

es fa circular entrels presents, ha sigut trobada per la senyoreta C. Ge-

LABERT en el jardí de la Ilur casa a Olot, carrer de Vayreda, el 20. VIII. 19.

De la captura d'un altra grill interessant dona compte el matéix cornu-

nicant: la de Gt !flirts hispanicus Ramb., 2, Vilaseca (Prov. de Tarragona),

X. 1925, J. VIII ALTA leg. i que àdhuc circula. RAMBUR l'avia descrita de

Málaga i de Granada, es probable però que s'hagi citat d'altres llocs

ancque potser no de tant amunt.

Aquesta comunicació dóna peu al R. P. A. MARCET, O. S. B. pera

donar algunes instruccións útils per a la cassi de grills blancs, com són

fer sonar un xiulet a intervals acompasats imitant el cant llur quan callen

en sentir la fressa d'algú que s'acosta co quels fa cantar desseguida i

aixís queden descoberts.

Sobre la varibilitat lepidopterólogica. -El Sr. SAGARRA, 1., fa circu-

lar escollides papellones que demostren la variabilitat de la espècie en


