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poc, ha vingut a les meves mans aquest Ilibre, indispensable en tota
biblioteca entomolbgica, que conte mes de 8.000 noms i adresses dels
entomblegs de tot lo mon, ordenat segons els continents, estats o paYsos,
per especialitats, especialistes, societats, Ilihrers de literatura entomol6-
gica, index general i anuncis, Go que es en conjunt de molta utilitat per a
els entomblegs particulars. Aquest Ilihre ve a substi'uir, millorant-lo, el
del mateix actor sobre els Coleopterblegs i r--lacib dels membres de les
mes importants societats entoniolbgiques (1913) i al mes antic, similar'
de W. Junk (1905). Un repas al Ilibre, palesa que en les nations de Ilengua
alemanya es on hi ha mes entomblegs, aquesta superioritat numerica, en
part es deguda ha esser mes coneguts de I'autor. De les altres nacions
venen per ordre, proporcionalrnent al nomhre d'habitants, Bbigica amb
261, Fransa 17'8, Holanda 15'3, Noruega 6'9, Itfilia 5'2, Espanya 4'8,
Polbnia 4'6, Rumania 3'2.

Catalunya, considerada ailladament amb els seus 2.200.000 habitants,
0 en el Ilibre uns 14 entomblegs que Ii donen tin coeficient de 6'3. En la
Ilista dels entomblegs espanyols s'hi veu un xic de confussib, duplicit+t
de noms, d'altres ja difunts. A nosaltres toca fer les rectifications per a
vinentes edicions.-A. CODINA.

Excursiones Cientificas realizadas durante el verano de 1920.

IR. P. Longinos NAVAS, S. J.-Congreso de Oporto. Asociacibn Espanola
pars tl Progreso de ]as Ciencias. Tomo VI. Ciencias Naturales, p. 59-74
(Sesicin del 27 de Junio de 1921).-L'autor, en donar compte del resultat
total de les sever excursions, principalment entomolbguiques, indica l'itine-
rari seguit, apuntant algunes circumstancies d'interes cientific adds consi-
cferades en si mateixes, ades en relacib amb les captures de les excur-
sions corn ell mateix indica. La rneva nota hibliogri fica sobre el mateix
terra apareguda anteriorment (BUTLLET1, rnarG-abril 1921, p. 89) sobre
l'avenc que a Iherica feu de les mateixes excursions I'autor, fa que no
sigui mes extens, consignant solament que en aquest trehall dona factor

la Ilista complerta per ordre sistematic de tots els Neurbpters capturats
en les excursions, incluint-hi les formes novel per a la cicncia que foren
descrites en .Broteria., Serie Zoolbgica, 1921, p. 70-77. Adhuc sbn enume-
rats els Ortbpters, Lepidopters, Tisanurs, Aracnids i Mol•Iuscos aplegats.
Per tractar-se de localitats catalanes o ve'ines corn Andorra i Alcafliz
(Terol) es aquest article particularment interessant per nosaltres.-A. Co-
DINA.

Compendio de la Flora Espanola, 3.' edition. B. LAZARO IaizA
Madrid, 1920-21.-- -El dret de critica no exercitat es preludi de In mort»,
deia suara tin amic. Mantes vegades hem oYt que la critica nohlement
portada no sols no es destructora de lo bo sinb que desfa ('error i millora
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qo que to defectes. Es per aixo, que hem d'agraYr l'aspror de la critica de

les obres nostres, de printer, perdue ens honoren comentant-les, despres

perque si la critica ens fa veure tares que horn pugui corretgir, tot aixb

hi anirem guanyant.

Doncs, per aixecar l'esperit de qui cregues que solament els natura-

listes catalans que no ostenten carrec oficial de I'Estat i no tenen altres

medis d'estudi que els que particularment poden aplegar, conieten avui

errors coin les que el Prof. Bolivar Pieltain ha vist en l'obra al•ludida

anteriorument, i per altres motius que volem callar, avui hem cregut oportti

comentar Ileugerament la tercera edicio, encara recent, tie l'obra d'En

B. Lazaro, catedratic que fou de Ia Universitat Central d'Espanya i Reial

Academic, el titol de la qual Os «Compendio de la Flora Espanola-.

Les errors i les omissions son manifestes i abundoses en aquesta

obreta d'En Lazaro. En podrieut esntentar tot tin seguit. PerO, d'aci Walla,

en triarem tines quantes de niostra i n'hi haura prow amb aixb. Comen-

cem per la sistematica general. Estero en 1920, data de I'aparicio del

primer volum, i encara hem de veure coin figuren els Esquizomicets

entre els Bolets propianient dits, i a Ilarga distancia tie les Algues blaves.

Fins els francesos, tant amants de la tradicio, en sistematica, ja accepten

aquest grup de les Esquizofites o Protofites, per designar les plantes

unicel•lulars sense nucli veritable. De la falta de criteri sisteniatic en la

forniacio dels grups taxonbmics, n'esdeve la valor tan desigual dunes

mateixes categories sistentatiques. Per exemple els susdits Esquizomicets,

absolutament distints dels altres Bolets per caracters de printer ordre,

coot es aim dells la existencia o falta del nucli cellular, per En Lazaro no

tenen roes que la categoria de suhclasse, la mateixa que cada una de les

tres que integren les Monocotiledbnies, diferents solament per caracters

d'importancia secundaria. Des d'aquest punt de vista, el RComp<mdio>

viu rnig segle endarrerit.

En parlar de la Puccinia graminis afirma l'autor que quedaria elimi,

nada d'una localitat destruint el Berberis vulgaris (1). A Barcelona no hi

li.+ Berberis, i no ohstant hi tenim frequent la Puccinia graminis. I En

Lazaro no havia (ignorer, perque es cosa de gran importancia, la inexae-

titud de la seva afirutacio i que el fet de la existencia de 'a Puccinia

sense Berberis es cosy observada temps ha aqui i fora d'aqui, i que tot i

creient possible, alguns, la contantiuacio per la grana, es ales probabl,

en aquests casos I'infeccio per medi d'uredospores de la mateixa gra;ni-

nia, que resisteixen sense morir fins a infectar les noves plantes tie I'any

segifetut.

En tractar dels Liquens, Lazaro demostra desconeixer en absolut la

sava reproduccio sexual, tot i afirmant que es reprodueixen sexualnwut.

(1; Compen.tio, v. t, p. 282.
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Puix ens conta, que, corn certs bolets, poden reproduir-se sexualntent per
estilospores i per espermacis. Quant a la valor d'aquests dos mots hi

ha una certa confusi6 i disparitat entre els botanics; sembla, no obstant,

que tendeix a esser acmes el segon per a designar elements sexual,

mascles inm6vils. Pero, co que no podem passar es aquest singular criiei i

sostingut en 1920, de que aquests elements siguin aptes en els Liquen,
per a reproduir-los directa i asexualment. Creienl que en aquest punt
teniem dret d'esperar que tot tin catedratic de la Central coneixeria la j:r
prou copiosa bibliografia sobre la sexualitat en els Liquens, els treballs

de Baur, Darhishire, Lindau, Stahl, etz., alguns dels quals tenen prop de
mig segle.

En 1909 el Dr. Cadevall donava compte a la Reial Academia de Cien-

cies d'aquesta ciutat (1) del descobriment notabilissim de la Polluea

hastata a La Cellera, sobre la qual han escrit despres el P. Barnola, el

Dr. Christ (2), i el propi Dr. Cadevall. Doncs, anib tot i l'importancia

extraordinaria d'aquest descobriment per a In flora peninsular, encara es

1'hora que En Lazaro I'ha d'esmentar en el seu ' Compendio,,, i passa el

mateix anlb una llarga serie de plantes, per exeniple: Slaurastrnm punc-

tulatum, Calocera uiscosa, Sparassis crispa, Dryopteris africami, Arisu-

runt simorrhinum, Urginea im(Mlata, Stachys brctchyclacla, Cuctimis

Colocynthis (no sots d'Ooent, sin6 de les castes de Murcia i Granada),

etz , i fins i tot amb alguna especie linneana i iberica cons Ia Siclerilis

incana! I aixo, adhuc sense tenir en compte les especies coves trobaoes

a Iuests (larrers ant's. En corrpensaci() podem assenyalar el fet de Is

especies nobles de Liizani. Per exemple, a Aranjuez, hi cita la Epipactis

alba Crantz nova per Espanya, la qual cosa podria portar-nos a creure

en el separalisnte d'En Lazaro, puix que aquella planta havia estat des-

coberta anys ha a Catalunya. El secret, no obstant es aquest: que dit

senyor professor ens d6na dues vegades la mateixa especie, una cons

Cephalanthera granctiflora, i altra coil Epipactis alba (3). Aquesta poca

escrupulositat amb que esta escri.a I'obra resalta sobre manera en el cas

de les Hutera i Coincya, re)etint-se amb agravants el succeit amb In

Cephalanthera grandiflora. Perque si en el cas anterior podiern trobar

una explicaci6 del fet, si voleu del tot infantil i imperdonable en un cate-

dratic de In Central, aqui 1'errada es de marca major, puix Coincy en sit

primera Ecloga, p. 10, de on Lazaro capta la cita de la Coincya rupestris

d6na corn sinonim d'ella la Hutera rupestris Porta et Rigo, dues especies

identiques per a les quals crearen Rouy, i Porta i Rigo, els generes

Coincya i Hutera respectivament, amb un any de diferencia, i que Lazaro

(1) Vegeu, Memorias de In Real Academia de Ciencias de Barcelona, vol. 111, num. 11.

(2, Vegeu, CHRIST, Die Geographie der Fame, 1910, p. 261.

3) Vegeu, vol II, p. 206.



admet coin cosa distinta i fa figurar en son «Contpendio. amb els
numeros 4744 i 4745.

Quant a I'ordenacio de les especies segons Ilurs afinitats, es Cosa
d'.utntirar el desconeixement que mostra el Prof. Lazaro. La Carex serru-
hrht avui a penes admesa corn a var de la C. glauca, no solament figura
r: nu in tipus independent en el <Compeudiob sing que queda separada
d( ('anterior per les Carex asturicu i C. pruecox. Aualogantent, la Suxi-
(rrrrlu cutalatuticu, segons sabent afi de la S. longifoliu, les separa Lazaro
pr r les S. rn•etioidcs i S. cu sia; I'Antirrliinunt uolle el posa en distinta
see cio que 1'A. semperuirens; de la Campanula affinis i la C. Bolosii,
encara no sah En Lazaro en 1920 que son una Bola Cosa, i ens les dbna
separades per la Campanula mollis; les Sicleritis Funkiuna i S. Lugus-
ecuta, tot el rates varietats de la Sid. angustifolia Lag. (no Lamarck coin
din Lazaro) estan allunyades per les S. ovatu i S. Scordioides diversissi-
rues, posades alli de la ntanera ines absurda; la S. jubulumbrensis Pau,
rata o var. tie la S. linearifoliu Laink. (S. pungens aura.), figura en el
«CompendioA en altra secciO que aquest darrer tipus, i passa el inateix
anrh les S. glunca i S. incana, S. Scordioides i S. chumaedryfoliu
S. lettcruttha i S. bifloru; la Centu«reu emigrantis de Bubani, la ita
encara tal coin ho feu Willkouun en 1893, en el .Supplenientum» del
-Prodronuts•, referida amb dubte a Catalunya, i ignorant Ies aclaracions
del propi Bubani en sa =Flora Pyrenaea», vol. 11, p. 165, de ]'any 1900.

I per que continua r? La Ilista s'allargaria Indefinidainent, i penseni
que n hi ha prow amb 4o que bent (lit per a que qualsevol pugui Corn-
prendre la qualitat del 'Cornpendio de la Flora Espanola*, que es la pas-
tura botanica que ofereixen al seus deixebles els Srs. Catedratics de les
Facultats de Farmacia de Madrid, Granada i Santiago. Un Wells, incltis
el Sr. En M. Rivas i Mateos, que ho es de la Universitat Central, arriba a
dir-nos en una nota arnb que fineix el tercer volunt del «Contpendio»:

'La bib!iografia de la Flora espanola queda enriquecida hoy con una de
las joyas mas preciadas que ha producido el genio de los naturalistas
botcinicos espanoles^. Ens permetra que sontriguent? - Dr. P. FONT
QUER.

Catalogue of the collection of neteorites OLIVER CUMMINGS FA-
RRtNGrON. Field Museum of Natural History. Publication 188. Geological
Series. Vol. III, N.° 10, Chicago, 1916.-Consisteix en la enumeracio dels
nombrosos exemplars del Field Museum: en Ilur anterior cataleg es con-
taven 251 trob.tlles amb tin pes de 2.289 kgs.; el actual cataleg presenta
657 troballes arnh tin pes que passa de 7 tones i initja de meteorits
(legut a I'adquisicio recent d'alguns exemplars nous i col•leccions con] Ia
de Ward-Coonley.

Els exemplars de Catalunya existents en dit Museu , procedents en sa


