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Notes Bibliogràfiques

Contribución al conocimiento ficológico del Pirineo Español.—

GONZÀLEZ GERKERO. - Bol. S. E. H. N. 1927. oct.—Se citen unes 45 espè-

cies del Pireneu Central en noves localitats. Una dotzena són noves per

a la Flora espanyola així con els gèneres Oocystis i Nephrocytitun; la

major part dels gèneres i espècies foren escassament assenyalats a ia Pe-

nínsula amb anterioritat. —J. CUATRECASES.

Una nueva planta para la reg. valenciana. MORODER. —Bol. Sc.

Esp. H. N. 192, oct. —Dóna compte de la troballa a PU!, prop de Valèn-

cia, de l'Anthyllis sericea de Lagasca, interessant endernistne peninsular

fins avui solament conegut del regne de Múrcia (pr. Hellín).— J. CUATRE-

CASES.

Tres notas micológicas. GONZALEZ FRAGOS0. —Bol. R. Sc. Esp. H.

Nat. 1927, n.° 8.—En la primera se citen 23 espècies d'Uredals, Ustilagi-

nals, Pirenials, Esferopsidals, Melanconials, i Hifals recollits per la Sta.

Paunero al Pireneu Central; una espècie és nova per Espanya (Placos-

phoenia canwanulae (DC.) B. i algunes matrius són també noves. En la

segona són 40 les espècies citades, entre Uredals, Pirenials, Esferopsidals

i Hifals, recollides pels Srs. Font Quer, Gros i Cuatrecases, procedents

quasi totes del Pireneu Oriental Català, figurant, a més, algunes d'al-

tres localitats catalanes i espanyoles (Castella, Granada, Mallorca...);

varies espècies són noves per a la flora catalana i qualques per a l' espa-

nyola, havent-hi també noves matrius.La tercera nota compta amb les cites

d'una vintena de bolets de les mateixes famílies, dos d'ells nous per a

Espanya, collits a la provincia d'Orense pels Srs. Sarnpaio i Crespi.—

J. CUATHECASES.

Las Centaureas de la Flora de Barcelona y de sus cercanías.

Fr. SENNEN. «Broteria » , Sc. Bot. 1927. —Revisió de les espècies del gènere

Centaurea (sensu lato), que formen part de la Flora de Barcelona tan

detalladament coneguda per l'autor. A totes les dades bibliogràfiques

conegudes i compendiades, hi adjunta el gemid Sanen les series origi-

nals, que avaloren son treball. Les espècies són classificades en subgè-

neres i seccions de les quals dóna les característiques i també descriu les


