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INSTITUCIÓN CAÍA ANA DE HISTOR I A NATURAL

tes depredadors i en general a la propagació deis insectes útils a la agricultura espanyola. Tant lloable empresa com es la Hulla biológica contra
el cotonet dels agres, es l'objecte d'aquest treball que per lo ben presentat en text i figures, linnines en negre i colorides, honra a aquesta Estació
de Patología Vegetal, al llur Director i entusiastes collaboradors en explicar en tant documentat folletó com han assolit la aclimatació del coccinePlid Cryptolcernus Montrouziari Muls, contra la plaga de
Pseudococcus.— A. CODINA.

Viola catalonica W. Beck. sp. nova. W. BECKER. Cavanillesia vol. II,
págs 4344, Barcelona, 1929.—Descripció d'una nova especie del genere
Viola \Teína de la V. odorata de quina se diferencia per tenir les estipules
llargament fimbriades els peciols Ileugerament pubescents, fulles basilats
poc arrodonides amb l'apex agut, l'ovari glabre i l'esperó arquejat i agut.
Aquesta especie molt afí, vicariant, de la V. adriatica fon repartida de
Pujolet pel Grtnä. Sénnén en Plantes d'Espagne i ja descrita per éll sota
el I10111 de

V. albiflorae.—J.

CUATRECASAS.

Violes de la Plana de Vich. Germà GONÇAL, E. C. Cavanillesia, II, p.
72-78; 1929, Barcelona.—Enumeració de les violes de La Plana, entre les
que's descriuen en 'latí: Viola Gonzali Sénnén; Viola Aguilaris Sennen
et Gonç.; V. Malo quert (XV. sepincola ><V. arenaria?) i V. albiflora Sennén, ja publicades en el Bol, de la Soc. Iber. de Cienc. Nat. o en «Plantes d'Espagne». Les espècies son 16, més algunes formes i una subespècie, i 6 híbrids entre ells el de Becker V. catalonica odorata sinónim de
V. teriana descrita per Sénnén ja en el Bol. Sc. Iber. Cien. Nat.—J. CUATRECASAS.

Florae hispanicae et lucanae affinitates aliquae. Gavtou, O.. Cavanillesia, vol. Il págs. 80-86 i una lámina. 1929, Barcelona.—Comentaris
sobre varies especies critiques ibériques e itáliques extenense especialment en la diferenciació de les varietats de la Malva cretica Cav.—J. CUATRECASAS.

Quelques especes advertices, subspontanees ou cultivees en Espague et dans le domine mediterraneen. SENNEN, Fr.. Cavanillesia,
vol. II; págs. 10 42. Barcelona, 1929. —Important recull de dades referents
a mes de dues centes especies adverticies, la majoria subespontänies o
naturalitzades ja a les nostres hortes, marges, arenals i llocs ruderals.
DesarrotIlats els temes com sap fer-ho l'emineut Fr. Sanen, aquest treball deurà ser molt consultat per qui estudiï ttostra flora i especialment la
barcelonina. —J.
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