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fets en la scssi del c de Desembre prop-passat, cita el Sr. President algu-

nes de les obscrvacions fetes amb els ous de dit ortopter. El 1q d'Abril

s'adona quc sis eren esclatats; les larves, unes tenien les potes enganxades

pels derrers tarsos a I'endoderme, una ho era pel mig de ]'abdomen,

altres eren del tot Iliures. Les primeres moriren totes, probablement

per les ferides que's feren per a desfer-se del dit obstacle; igual passa amb

algunes que volgui ajudar a fer-ho. a les quals se'ls trencaren algunes

poles. Les altres viuen perfectament de les fuller de Rubus (romaguera),

car no essent-me possible el jorn que nasqueren les primeres, anar a la

muntanya a cercar mates de tei, Daphne Gnidiunz L., que es la planta on

s'acostumen a trobar, els doni d'aquelles, puix per evaeriencia d'anys inte-

riors, sabia que no les refusaben. Peru, contra alto que tenia observat d'ales-

hores, una volta els presenti fulles de tei i no hi volgueren saber res,

restant gustosament a les de romagucra o esbarzer. Quan siguin mes cres-

cudcs en tindrem algunes a disposici6 dels socis que'n desitgin per a

criar-nc i eypcrimcnta r sa curicisa biologia.

Los Scotodipnus catalanes . -El Sr. %ariquiey dona compte de ses

cecur^ion, pel, voltants Ic Barcelona en cerca de Scotodipnus (ins. col.)

quc form pn^fito_,c,, i recuII co un notable treball totes les sever observa-

tions i dacle, ^,hrc aquests curiosos coleupters.

Notes oeeanografiques .-l). Josep llaluquer llegeiz una comunicaci6

sohre l.r cun.luilles desatare;udes del litoral catala. Jacimenls del Cali

de (;rein, en Is goal dcspres d'una Ileugera descripciu de la topografia

suhmariua al v,,Itant dcl Cap dc Crcus, presenta una Ilista d'especies des-

aparegude, i rare,. I it mutciv temp, parla dels motius de sa desaparici6.

ExcursiO col lectiva de Maig . -A proposta del Sr. President s'acorda

fer I c^cur^i^^ c^'l lcctica cn rc,poncnt at mes de Alaig el diumenge dia 14 del

matci..\ inc,, als voltants do Aloncada. sortint de Barcelona estaci6 del

Nord amb el tren de les 7`5o del mati.

Errata .-I,-'[ bon criteri de nostres consocis haura esmenat facilment

una crrada que aparegue en el nombre anterior del BeFLI.rrri (Abril 1916)

en el trchall El I'let de la lalvuer.z del Pasteral, puix on diu (pig. 66)

odonde la llev6 Vayr. en 18gou deu dir adondc la hall6 Vayr. en 189o)).


