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Flora iberica : Uredales . Vol. 1. Genero 1'ucciniu, por R. GONZALEZ
FRAGOSO, Madrid 6)24 (Publicaciones de la Junta para ampliaci6n de estu-
dios e iuvestigaciones cientificas); un vol. de 24;17 cent., de LXXI-416
prigs. amb XIV-203 gravats en el text. -El Ilibre es presentat pel Prof.
Fischer, miculec eminent, el Director del Jardi Botanic de Berna, en un
hreu i elogi6s prefaci. A seguit ve la primera part de l'ohra, destinada a
generalitats dels uredals, que compren Llll pagmes de text de gran clare-
tat i senzillesa, amb XIV gravats; segneix a la fi d'aquestes nocions pre-
Iiminars la bibliografia concernent als uredals en general i a la flora ibe-
rica en particular, aquesta ultima amb cent trenta set treballs.

La part principal del treball d'En FRAUoso no tracta flies que del ge-
nere 1'nccinicr, i arriba a 416 pagines de text. Horn comprendra dit aix6
I'extensi6 que In prenen les descripcions, el nombre ja ben important d'es-
pecies iberiques catalogades (algunes hi s6n descrites corn a probables
parassites de la flora peninsular), i la profusi6 de gravats amb que es or-
nada l'obra.

La Ilavor acurada i met6dica de tota una Ilarga vida consagrada a I'es-
tudi de la criptogamia iberica, be podem dir que ha fructificat explendida-
ment en aquesta obra capital de: Prof. GONZALEZ FRAUosO. lionr ha pogut
anar seguint pas a pas, en les revistes peniusulars i extrangeres de cien-
cies naturals, sense veure-la interrompuda mai, la gestaci6 d'aquest tre-

hall fonamental que suara l)a comentat de veure la Minn. Cal nonres res-

seguir la bibliografia micologica hispana per a heure esment tot seguit

de corn ha augnientat aquests darrers anys, aquest ultim decenni, i per a

constatar que la gran majoria de les aportacions a I'estudi de In micoflora

hispana s6n d'En FRA<Uoso. Fa just sis anys ens dona ja un primer resum,

en forma de cataleg, In "Enumeraci6n y distribuci6n geografica de los

Uredales de In Peninsula lberica". El treball d'ara, ultra esser molt n16s

complet, enriquit amb les troballes d'agnests ultims sis anys, ja no es sola-

ment un cataleg, sin6 una flora iberica d'aquest interessantissim grup de

bolets. Cal felicitar-nos-en tot felicitant sincerament I'iI lustre membre

lionorari d'aquesta Instituci6.-FONT QUER.

Col6opt6res nouveaux de Catalogne . Dr. REND JEANNEL. Publicaciones
de la Junta de Ciencias Naturales de Barcelona-1924. Trabajos del Mu-


