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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
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espècies quan l'autor ho ha cregut oportú. Jutgent el treball de gran

interès per a l'exacte coneixement de la Flora barcelonesa i de la cata-

lana en general.—J. CUAIRECASES.

Algunos insectos (la mayor parte Himenópteros) cazados en

Cataluña en 1925.— JosEk M. DUSMET y ALONS0.--Boletin de la Sociedad

Entomológica de España, T. X., n.° 1-2, Enero-Febrero, pp. 21-28, 1927. —
Zaragoza.—Sön els resultats de Ilurs excursions entomológiques per

Montserrat, Tarragona, Monestir de Poblet i Lleida. Entunera més d'un

centenar d'himenópters, alguns dípters, heinípters i coleòpters en part

classificats per especialistes, ço que és d'interès d'anotar com a contri-

buci ó el coneixement de les respectives faunes locals.— A. CODINA.

Lista sistemática de los Coleópteros enviados por el P. NAVAS en

Junio de 1926 según el Catálogo de 1906.—j. M. DE LA FUENTE. — Bole-

tín de la Sociedad Entomológica de España, T. X., o.' 3, Marzo, pp. 30 33,
1927. Zaragoza. Entre els setanta sis notns d'aquesta !lista feta sobre

material de les províncies de Saragossa, Osca, Logronyo, s'hi troben
alguns de Soldeu, Ordino (Andorra), Tuxent, Organyà, La Vansa (Lleida),
Cènia (Tarragona) i Saldes (Barcelona) i, com diu l'autor, hi ha espècies
molt bones.—A. CODINA.

Ctioceris 12-panclata a. Baguen& n. a. José M. de la FUEN1E, Bole-
tin de la Sociedad Entomológica de España, T. X., ri.° 3, Marzo, pp. 33,
1927. Zaragoza.—En descriure aquesta nova aberració de Crioceris 12
punctata L. l'autor dóna una taula analítica per a distingir el tipus i les

llurs aberracions conegudes.—A. CODINA.

Gelis de la colección del Museo de Madrid. C. CETIALLOS. Eos.
Revista Española de Entomología. t. II!, Cuaderno 3 • ', pp. 269-278 (2 fig.)

25 de noviembre de 1927, Madrid.—En aquest segon treball deis Gelis d'a-

questa collecció es descriu el G. (Thatunatoty pidea) saz). nov. sp.. tipus
una de Nilda ((ìirona). Dedicats al seu inventor P. Saz qui la obtingui
399, 1 c?` d'hous de Guaphosa inconspecta Simon, aranya de la familia

Drassidae. Acompanya una figura del gr en dues posicions. -- A. CODINA.

Die Dermapteren und Orthopteren der balearischen Inseln,
Dr. H. A. KaAuss, Tübingen. Entomologische Mitteilungen, Band XVII,

Nr. 2,8 März, 1928, pp. 1 10-145 (3 fig.) Berlin-Dhalern.—Llista crítica de les
12 espècies d'Ortópters inclusiu Dermapters, recollits per Eidmann (VIII.

IX, 1925) i per V. SoteDANs, el sortós ornitòleg explorador de les Balears,
en els seus 3 viatges a les illes; d'aquelles, les del gènere Alyrmecophinela


