BOLETIM DO MUSEU NACIONAU

Potamogeton tuberculatus, .Guefin - Senart - Paris
julho 1854 - Col. E. Mussat.
Ruppia maritima, L. - Morbihan - Franca ~ Herb. J..
de Parseval - Dr. Montagne.
Ruppia maritima, L. - Bordeaux - Franca
Agosto 1863
- Col. Ladislau Netto, 4205.
Zannichellia palustris, L. - Marne - Franca -~ 20 junho
1878 - Col. L. Netto.
Zannichellia palustris, L. - Hannover - Allemanha - Col.
L. Netto, 4195.
Zannichellia palustris, L. - Franca - 19 junho 1864
Col. E.Mussat.
Zannichellia pedunculata, Rchb. - Allemanha - Dr. Detharding, 302.

Franca -

Fam. NAJ.l\DACEAE
Najas fragilis, Wien - Saone et Loire - Franca
Col.
L. Netto, 424.
Najas major, All. - Sena
Franca - 17 julho 1864
Herb. E. Mussat.
Najas major, AIl.- Europa
Col. Lad, Netto, 4206.
Najas major, AIl.- Sena -Franc;a - Herb. E. Mussat.
Najas major, All.- Europa - Franca - Col. Lad. Netto~'l'
4207.

Fam. JUNCAGINACEAE
-

Triglochin laxiflora, Guss - Europa (Mediterraneo) - 1864
Col. Lad. Netto, 4165.
,
Triglochin maritima, L.
Europa. - 1864 - Col. Lad.

Netto; 4166.
1863·· -

Triglochin palustris, L.
Col. L. Netto.
Triglochinpalustris, L. -

Grenoble Hannover -

Franca -

Marco

Allemanha 1864 -

Col. L. Netto.
Triglochin palustris, L. - Loire - Franca - 11 Agosto
1862-Herb. do Oeste de Franca - Det.. Ed. Bureau.
Schenchzeria palustris, L. - Europa.
Schenchzeria palustris, L. - Franca,
Schenchzeria palustris, L. - Franca - Col. Ladislau Netto}
4163.

PAULO

F.

SCHIRCH

. Sobre as planarias terrestres do Brasil
As planarias, chamadas vulgarrnente lesmas, formam junto
com os trematodes (vermes sugadores) e cestodes (solitarias) a
classe dos plathelminthes {vermea chatos). Sao vermes geralrnente
muitoachatados, com urn denso parenchyma que enche 0 corpo,
sern celoma e sern systema nervoso ventral} mostrando geralmente
grande semelhanca na sua organizacao. as turbellarios como animaes de vida livre nao parasitaria conservam 0 estado ·primitivo de
organizacao, os trernatodes ie cestodes mostram muitas vezes evo ..
lucao regressivadevido a vida parasitaria.
as turbel1arios vivem na agua ou em lugares humidos (pIanarias terrestres), teem a forma de folha oufita e sao cobertos
de cilios, A forma larvaria de uma especie marinha (Polycladus) e
de interesse especial para a historia dos turbellarios, porque mostra
nas suas linhas geraes a organizacao fundamental da Scyphula,
forma originaria dos Scyphozoarios, razao pela qual fica bern
provavel a origem dos turbellarios de antecedentes sernelhantes radiados. (Goette).
As planarias terrestres .sao muito espalhadas entre os tropicos
e alcancam, as vezes, urn grande tamanho. Apresentarn cores brilhantes e desenhos variadissimos, Urn exemplar de Placocephalus
kewensis ainda tern no estado conservado urn comprimento de
175 millimetros. Achei-o junto corn outros exemplares da mesma
especie em baixo de Urn monte de tijolos em urn bananal da Colonia
de Alienados de jacarepagua, perto do Rio de Janeiro, sob a direccao do Dr. Caldas, ora fallecido. Esta especie cosmopolita e
multo menor em regioes frias,comopor exemplo na Europa, de
ondeo autor ja a conhece. Outras planarias grandes colleccionadas
pelo autor sao do genera Geoplana, genero este que tern maior
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numero de representarrtes na America. Os specimens de mais de
100 millimetros de cornprimento fazemparte das especies Oeoplana
fryi, G. blaseri, G. arpi, o. argus.
As planarias terrestressao seres rnuito delicados, de ponca
resistenciaa secca, pais necessitamda humanidade. Aqui no Brasil e
facil encontrar asplanarias, pelo menos ern dias seccos, debaixo
de pedras e especialmente de madeira padre em claroes do matto
au logares COIn vegetacao rasteira, como pastas de animaes, beira
de estradas etc. Estes sao tambem os unicos esconderijos fora do
matto que possibilitam a proteccao contra 0 sol ardente durante
o dia. Taes lugares sao iasvczcs fontes inesgotaveis para 0 colleccionador, verdadeiras ratoeiras naturaes, onde se juntam, asvezes, duzias de uma especie, em Therezopolis, de Geoplana rufiventris e no Rio de Janeiro, de PI. kewensis e G. polyophtalma,
De noite, 0 orvalho. geralmente abundante destas regioes facilita
a sahidadas planarias.
Na matta virgem os esconderijos sao muito mais variados,
o que torna a procura mais difficil. Nao se deve concluir que aqui
sejam mais raras as planarias,pois justamente a matta virgem
sombria e humida representa 0 verdadeiro arnbiente para estes
VerITIeS delicados, cujos parentes mais proximos sao aquaticos. Eu
encontrei planarias frequenternente na matta virgem, em dias chuvosos, arrastando-se pelasarvores, de aspecto rnolluscoide pela
sernelhanca externa corn os caramujos SelTI concha do genera
Limax, que '0 povo chama tambem « lesma », 0 tempo mais ,proprio para a sahida das planarias ea' noite e eu vi, muitas vezes,
exernplares rastejando de madrugada em direccao ao solo, quando
as ultimas gottas de orvalho ainda .brilhavarn nos claroes do
matte. NUITI dia CllllVOSO encontrei urn exemplar devorando as
partes rnolles de urn pequeno caramujo. Durante os .dias quentes
e seccos, as planarias terrestres se encontram quasi exclusivamente
ern esconderijos humidos, nao muito molhados.
Sabe-seque as planarias podem no acto sexual serem machos ou temeas (hermaphroditismo). A postura dos ovos se faz
por meio de urn cocon chitinoso, espherico, geralmente do tamanho de uma ervilha grande, pelo menos nas especies maiores en . .
contradas por mim. 0 cocon novo e de cor castanho-claro, envolto
em uma espuma brancaycomo se fosse cuspido. Encontrei eocons
em Therezopolis elU meiados de Abril e em Agosto. 0 tempo de
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desenvolvimentosdos ovos e relativamente curto, de poucos dias
apenas, ficando entretanto as planarias pequenas, geralmente em
numero de 6, bastante desenvolvidas ja, durante urn espaco de
tempo variavel dentro do cocon, tendo desapparecido a espurna.
Pouco . a pouco 0 cocon se torna tarnbern mais escuro, mais
opaco e mais fragil.
Algumas palavras ainda sabre 0 transporte, a. conservacao
e a' observacao .das planarias,
Se for necessaria transportar os vermes vivos ate 0 lugar
apropriado a observacao e a conservacao, deve-se usarum vidro
secco. Urn vidro molhado deve ficar quasi aberto au pelo menos
bern ventilado, senao ios animaes morrern rapidamente como por
exernplonas condicoes anormaes de uma grande « pressao de
vapor» de urn vidro bern arrolhado, desfazendo-se quasi instantaneamente em Ulna massa mucosa sern forma, urn verdadeiro
rningau.
E' muitoimportante desenhar os animaes em vida, especialnlente devem ser marcadas bern a forma e as cores, afirn de facilitar a determinacao e evitar a confusao na systematica feita
segundo a descripcao unicade exernplares conservados. Precisar
taulben1a forma da extrernidade cephalica e a distribuicao dos
olhos simples, que apparecern a olho mi ou par meio de uma
lente como urn pontilhado preto ern fileira nasbordas da frente
au espalhados sobre a parte dorsal inteira.
Ap6s variada experirnentacao achei pessoalmente .que 0 for..
mol em concentracao forte se presta rnuito bern como meio de
rnatar e fixar a forma, A conservacao posterior pode ser· feita
em alcool, prirneiro fraco,depois mais forte. Para conservacao em
formol e sufficiente uma concentracao de 3-8 0/0, quer dizer 3-8
ern." de formal do cornmercio (35 0/0) para urn total de 100 cm.>.
Seevitar posteriorrnente a accao descorante da luz, as cores
se conservam bern, nunca, pOreITI, tenl0 brilho do animal vivo.
as fixadores usados em rnicroscopia, a frio ou quente nao conservarn a. forma e destroern as cores, mas servern bem a estudos
de histologia,
A regiao na qual 0 autor colleccionou, faz parte da regiao
neotropica. Das quatro sub ..divisoes: chilena, brasileira, mexicana
e das .A"ntilhas, as duas ultimas sao nlenos conhecidasw Do Mexico
se conhecem duas, das Antilhas tres ~species de Oeoplana. Das
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Antilhas sao conhecidas: O. ehlersi, G. gigantea e G. kenneli.
A Geoplana gigantea foi encontrada em Venezuela e Trindad ,
A Oeoplana kenneli foi achada unicamente pOI' Kennel em Trindad. 0 autor aehou O. kenneli no quintal de sua casa no Rib de
Janeiro. Duas especies de Geoplana foram ate agora achadas
tanto no continente como tarnbem nas ilhas, 0 que demonstra a
semelhanca intima da fauna das ilhas e do continente : duas das
especies conhecidas- ja foram encontradas no continente.
Segue a lista das especies conhecidas, collecionadas pelo
autor em Therezopolis, Rio de Janeiro, Itatiaya, Rio Doce. A determinacao foi feita pela monographia de Graff, (Ludwig, von),
Leipzig 1899,.

Exemplares

Thel'8zopolis

Geoplana arglls ....................

"
"

"

"

"
"

"
"

"

chllensts

8

.....

0

••••••••••

f'errussacl. ..............

a

Descripcao resurnida das especies novas acima citadas :

3
3

1.

/1

marginata ..............

4

octo striata ..............

5

polyophtalma ..........

mu itos

rufi ventris .............

Innunreros
1

nigrofusca ..............
"
Ch oeradoplana iheringii. ........

t

alguns

Placoce ph a.lus k ewensis .........

alguns

Oeoplana riedeli nov. spec. Comprimento: 25 rnm, Largura:
4 mm.

rn u ito s

rostrata .................

"

Itatiaya

3

.............

maxirniliani

Rio Doce

5

ke nn.eli ..................

freyi ......................

Rio de Janeiro

por occasiao de um congressomedieo em Cuba (1922) a pedido
de urn conhecido brasileiro. Nunca mais tive noticias deste trabalho.
Estas especies tinham os seguintes names: Oeoplana bressIaui, G. bonita, O. goettei, O. plana,O.lumbricoides, O. itatiayana,
O. wetzeli, G. .riedeli, O. doederleini, o. cardosi, G. rezendei,
G. arpi, O. blaseri, O. therosopolitana, O. obscura.
A estampa n. 1 que acornpanha a presente nota mostra
duas especies das mais communs, Oeoplana rufiventris de Therezopolis e Geoplana polyophtalma do Rio de Janeiro e algumas
variacoes das mesrnas. A O. rufiventris, de ventre mais ou rnenos
avermelhado, augmentando a intensidade da coloracao ventral, em
geral,de aceordo com a intensidade da coloracao do dorsa que vae
do castanho claro de uma folha secca quasi aos tons pretos. A
o. polyophtalma tern os olhos espalhados par to do dorso, destacarlos par urn circulo mais claro. 0 conhecimento desta especie
durante a sua evolucao individual, apos eclosao do eoeon ate 0
animal adulto, me privou de descrever inutilmente especies novas
que Iorcosamente se impunham pela observacao de exemplares nao
conhecidos relativamente
sua correlacao vevolutiva.

Especie escura, quasi preta. A parte cephalica com
linhas claras. Uma linha mediana clara, na qual sereeo..
nhece urnpontilhado avermelhado fino. Exemplar perdido.
jacarepagua, 1922. Parece-me hoje de ter-se tratado de
urn exemplar joven cleO. polyophialma.

Innumeros

2.

alguns

Infelizrnente perdeu-sevao que parece, urn trabalhodo autor
que continha a descripcao de 15 especies novas de planarias procedentes destes mesmos lugares. A publicacao devia ter sido feita

Geoplana goetiei nov. spec. Cornprimento eerca de 100 mm.,
Largura 2,5 mm, Estampa 3, n. 1.
Especie alongada, em forma de fita, Coloracao do
fundo vermelha como a das rninhocas ;duas linhas escuras que se apagarn pouco a pouco na parte da frente.
Perdi 0 exemplar durante a observacao. Movimentandose esta especie, el1~ traz a extremidade eephalica em forma de, meio circulo, com a convexidade para cirna. Therezopolis 1915. Denominada em honra de
Alexandre
Goette, lente de zoologia da universidade de Strasburgo,
antes da guerra.
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3.

Cieoplana cardosi nov. spec. Comprimento : 28 mm. Largura:
4 rnrn.
Especie achatada. Parte cephalica nao rnuito prolongada. Cor amarella com manchas irregulares, coneentrando..se em duas linhas rnais escuras que acornpanham
a Iinha-rnediana, que por sua vez tambern apresenta urn
pontilhado leve. Olhos visiveis sornente na extrernidade.
Exemplar perdido. Therezopolis 1915.

4.

Oeoplana rezendei nov. spec.' Cornprimento media 28 mrn. Largura2 rnrn. Estampa 3, 11. 5.
Coloracao do fundo na parte dorsal: cinzento..azulado; quatro linhas pretas, as medianas mais estreitas,
A extremidade cephalica de coloracao azulada. Os olhos
formam uma unica Iinha, Parece parente de o. kenneli,
que tern, porern, uma unica linha mediana escura, There.zopolis e Rio de Janeiro.

5.

Oeoplana bresslaui nov spec. Cornprimento : 25 111m. Largura
maior : 8 a 9m. Est. 2 n. 1.
Coloracao do fundo verde arnarellada; linha mediana preta; a parte restante coberta de manchas pardas,
alongadas rnuitas vezes, com tendencia de collocacao
longitudinal, especialmente rnais para 'a parte rnediana,
onde as manchas sao mais raras. A parte marginal do
ventre manchada de castanho; manchas mais escuras e
rnaisgrosseiras na parte media. Olhos na frente da parte
dorsal em uma linha. VITI unico exemplar de Therezopolis,

6.

Geoplana wetzeli nov. spec.vComprimento : 25 mrn. Largura:

3

2

1

. 5 mrn. Estampa 3, n. 10.
Dorso com duas Iinhas rnedianas estreitas, pretas
que terminam antesdas extremidades. 0 mesmo se da
COIn as linhas lateraes, mais largas e mais claras (cinzento.. azulado). Extrernidade cephalica amarello-escura, COin
duas linhas marginaes que terminam na altura do corneco
das lateraes. No meio do corpo uma linha amarellada,
interrompida como as demais. Os olhos bem visiveis na
parte da frente, formam uma linha bastante densa, ficando
mais raros para traz. Ventrecinzento azulado, mais clare

4a.

4

nos bordos,
8

ESTA1\,[PA

I

VOL. V,
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1

3

1

ESTAMPA
E.;,aJdo SfalJeiken
imp,

II

N.o I

VOL.
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V,

RIO DE JANEIRO

1

5

7

8

sa

ESTAMPA III
ElllJ/do Sfalleiken
imp.

N.o I

VOL.
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V.

N. o I

RIO DE JANEIRO

3

I

2

ESTAMPA
I.

Geoplana fryi ~

2.

Geoplana argus -

IV'
3. Geoplana itatiayana Schirch

(Excmplares conservados - Tamanho natural)
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Alguns exernplares. Rio Dace, perto de Maylaskyt'l
Janeiro, 1917.

7.

Oeo plana blaseri nov. spec. Comprimento : 160 rnrn. Largura:
20 rnm. Est. 2, n. 15.
Dorsoquasi totalmente preto ; s6 em poucos logares transparece a coloracao do fundo. No ventre nota-se
aaberturadopharynge, distante da terminacao frontal
95 mm. e a abertura genital distante 110 111m. 0 ventre
e marmorado de manchas irregulares (differencial de
O: ruiiventris).
1 exemplar cedido pelo .naturalista Blaser, proveniente do E. Espirito Santo, 1921.

8.

Geoplana arpi nov. spec. Os exernplares maiores tern 160 mrn.
de cornprimento .e 15 mm.de largura. Est. 2 n. 12.
Coloracao do fundo verde de olivas, a parte marginal rnais amarellada. A extremidade cephalica e rnais
escura nos bordos e mostra uma linha clara mediana
bern delimitada por duas Iinhas pretas, 0 ventre mostra
manchas grandes de urn pigmento eseuro e pontes pe ..
quenos mais amarellados. Na prirneira parte do ventre
se esboca tambem uma linha mediana mais clara.
Poucos exemplares de Maylasky. Janeiro 1917.

9.

Geoplana doederleini nov. spec. ·Comprimento: 40 mm, Largura:
3mm. Est 3 n. 9.
Dorso amarello-pardacento, marmorado, delimitado da zona rnediana par duas linhas bastante escuras,
Entre estasduas Iinhas um pontilhado castanho, e duas
linhas finas centraes castanho-arnarelladas. Os olhos vi..
siveis na parte cephalica,
Rio Dace, 1917..

10.

Oeoplana plana nov. spec. Estampa 3, n. 4.
Especie muito achatada, Face dorsal: Coloracao do
fundo ·pardo-amarellado com pontilhado irregular castanho escuro, deixando livre no centro uma linha fina,
mais clara, po rem, francamente esbocada. As manchas de
pigrnento, maiores na parte posterior, do que naparte

da frente, onde terminam em urn pontilhado fino, es-
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pesso e de distribuicao regular. Ventre claro, de plgrnen-

11.

Oeoplana obscuranov. spec. Comprimento: 30 mm. Largura:
3 mm.

rezopolis, frequente num unico lugar, debaixode troncos
dearvores recern-abatidas.

do escuro. A parte mediana mais clara, marginada de

Geoplana theresopolitana nov. spec. Comprimento 30 rnrn,
Largura 4 mm.
No exemplar aquidescripto falta a parte cephalica.
o dorso e amarello brilhante, com duas linhas pretas
de Iargura igual. Reconhecern..se ainda os olhos em uma
linha, ficando maisesparsospara traz. A parte ventral e
clara, distinguindo-se com a lente urn pontilhado fino
amarellado. Especie proxima a a. rostrata, possivelrnente
ate identica, 1· exemplarde Therezopolis.
.

12. Oeoplana bonita .nov. spec. Comprimento ern repouso 34

InITI.

Largura 4 mm. Estampa 3, n. 6.
Uma linha mediana fina, arnarella e duas Iateraes
alaranjadas, separadasda mediana por uma faixa verdeescura, cor esta que apparece tambem na linha marginal.
A seccao ido corpo e quasi em todas partes do corpo
semi-circular. Therezopolis, nao muito frequente, junto
·com

13.

15.

ta~ao cinzento-esverdeada mais escuro na frente. The-

a. rujiventris.

Geoplana itaiiayana nov. spec. Comprimento dos exernplares
maiores 50mm. Largura: 10 a 12 mrn,
Parte dorsal amarella, malhada de preto. As manchas amarellas formam campos irregulares, senl mostrar,
porem,distribui~ao Iongitudinal como na O, argus, a
ventre e avermelhado como· nas especies rujivenirls e
argus. Bastante frequente no Itatiaya, 1916~

14. Geoplana Iumbricoidesnov, spec. Comprimento 30 mm, Largura
4 tum. Estampa 3, n. 2 e 3.
.
Parte dorsal de coloracao verrnelho-minhoca com
linha mediana fina, esbranquicada. No bordo marginal
ha uma de granulacao fina. preto-azulada. Parte ventral
preto-acinzentada, (rnanchas do epithelio). as bordos de
cQr azul acinzentada, Olhos visiveis sornente naparte
cephalica. Therezopolis, Seternbro de 1915.

Corte transversal semi-circular. Dorso preto-azuladuas linhas longitudinaes totalrnente pretas. Ventre igual..

menteescuro, quasi da coloracao do dorso. Os olhos nao
foram encontrados, 1 exemplar do Rio de Janeiro. julho
de 1916.

Desenhos eschematicos
1.

ta,
1b.
12.
13.
4.
5.
6.

17.
18.
9.

10.
11"

12,.

Geoplana polyophtalma, tamanho natural, andando.
"
polyophtalrna, posicao de repouso.
"
polyophtalma, posicao de repouso.
"goettei, posicao de repouso.
"lumbri.coides, posicao de repouso,
"lumbricoides', andando.
Choeradoplana,' em repouso.
"
seccao transversal.
extrernidade cephalica, em posicao de andar.
".
"
extremidade cephalica, seccao transversal.
Choeradoplana spec.? em posicao de andar, exemplar da es . .
tampa 3,. n. 7.
Geoplana marginata, andando.
"
marginata, em repouso,
"
marginate, extremidade cephalica, rnuito augmentado,

13.

ferrusaci, extrernidade cephalica, muito augrnentado, exemplar da estarnpa 3,· n. 11.

14.,

Geeplana ferrusaci; ern repouso.
"
ferrusaei, corte transversal triangular.
Plaeocephalus kewensis, extrernidade cephalica.
Geoplana rostrata, extrernidade cephalica, augrnentada.
"
wetzeli, extrernidade cephalica, rnuito augrnentada.

15.
16.
17.

18.

ESTAMPA N. 1

Planarias terrestrescDesenho do animal vivo por P.Schirch
1.
2.

Geoplana rufiventris, em posicao de repouso - Theresopolis,
"
ruftventris, com saliencia espherica do cocon - .Therezopolis,
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3e
4e
5e

6.

s.

"
"
"

"
"

Tufiventris, exemplar bastante escuro, 3.a face ventral.
polyophtalma, exemplar adulto, typico, 4.a face ventral ~ Rio de Janeiro.
polyophtalma, exemplar jovem com faixa transversal
- Rio de Janeiro.
polyophtalma, exemplaratypico com collar -- Rio de
Janeiro.
polyophtalma, exemplar muito jovern - Rio de Janeiro.

C©

D7

ESTAMPA N. 2

~8

Planarias terrestres. Desenho do animal vivo por P. Schirch
1. Oeoplana bresslaui, nov. spec. - Therezopolis.
12.
"
polyophtalma, exemplar nao adulto -- Therezopolis.
13.
"
octostriata, parte do corpo - Therezopolis.
4.
"
argus, extrernidade cephalica .-- Therezopolis.
5.
"
ferrusaci.
6. Choeradoplana iheringi - . Therezopolis,
17. Geoplana chilensis - Therezopolis.
8.
"
rnarginata - Therezopolis,
9. Placocephalus kewensis, placa cephalica (especie cosrnopolita) - Rio de janeiro,
10e Oeoplana maximiliani - Therezopolis.
11.
fryi -- Therezopolis, ,
"
12.
arpi, nov. spec. - Rio Doce.
"
13.
oetolineata, variedade esverdeada
Therezopolis.
"
14.
itatiayana, nov. spec. - Itatiaya.
"
15.
blaseri, nov. spec. - E. de Minas.

9

\

12
14

"

ESTAMPA N. 3
Planarias terrestres. Desenho do animal vivo por P. Schircb
1; Geoplana goettei, parte do corpo, muito augmentada rezopolis,
'2.
Iumbricoides - Thezezopolis.
"
3.
Iumbricoides, ventre.
"
4.
plana, tamanho natural - Therezopolis.
"
5.
rezendei, augmentado - Therezopolis,
"
,6.
bonita - Therezopolis.

"

13
1a

The-

16

\
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,7.

8.
9.

10.
11.
12.

Choeradoplana iheringi? - Therezopolis,
Geoplana nigrofusca, s,«, Ventre - ·Therezopolis.
"
doederleini, parte do corpo, muito augmentada
Rio Dace.
wetzeli, augmentada - Rio Doce.
"
ferrusaci, -Therezopolis.
"
ferrusaci .- Therezopolis.

....

....
.....

....

!I • • •
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VIII
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Rondon,

lnspeccdo oePronteiras em 1927

Ainda que desprovido de todos os rneios de acquisicao de
zoologico, quiz 0 OeneralRondon, no seu elevado pasmo, nao seesquecerdeste Museu, repositorio de riquezas
na}tionaes, envidando esforcos rpara lhe rernetter uma colleccao
de mammiferes eaves, colligidas em Clevelandia, Roraima eRio
Branco, ao Norte do Brasil.
Estudamos estas em prirneiro Iogar ;29 especies em varios
exemplares que sao altarnente apreciaveis como elementos zoogeographic<?s e, sobretudo, porque preenchern lacunas de ha muito
~xistentes nas series de estudo do' Museu.
E',portanto, a colleccao cuja enumeracao e dada, a seguir,
inestimavel service prestado a Nacao pelo eminente bra-

l---f,l1:psychortyx 'sQnninii (Temrn.) -·1 exemplar fernea
procedenle<da Serra do Sol. ColI. Dr. Benjamin Rondon v-LO
Mttseupossue urn exemplar-scm procedencia. a habitat da capueira cristada
dado para 0 Rio Branco, Venezuela, Guyana Ingleza,
per Olgive Grant 1893. A Ora. Snethlage da-lhe a procedencia
doRia Negro (Bo1. Mus. Paraense vol. 8.0 1912).
2·- Columbina griseola, Spix. - 1 exemplar femea. ~-':""" Pro-

e

cedenciaRio Branco.

.

JJ - Oedicnemus bistriatus (Wagl.) - 2 exernplares dcJ',a
julgar ·pelo tamanho da aza. Procedencia Rio Branco.

