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APORTACIONS A LAFLüRA MICOLÒGICA DE CATALUNYA
El grau de coneixement de les espècies i de la bibliografia a què han arribat molts dels
nostres consocis ens permet llançar des d'aquí una primera demanda d'aportacions escrites
a la Flora Micològica de Catalunya.
Es tracta solament de demanar-vos que aplegueu les vostres dades, quan són segures i
són fàcilment verificables (millor si estan recolzades en material d'herbari, és a dir, en els
mateixos exemplars conservats secs , o en bones diapositives). La millor forma de presentarles és en forma de petits catàlegs d'espècies, amb menció del lloc on han estat trobades,
data, recollector i ecologia.
L'article de Rocabruna que publiquem en aquest número pot servir d'exemple. Però
podeu fer aportacions amb moltes menys espècies, o amb les espècies d'un sol gènere que
conegueu bé.
Si teniu bons dibuixos d'espècies interessants, incloeu -los-hi també.
Res del que no és publicat és tingut en compte per la comunitat científica. I penseu qu e
moltes espècies que ens són familiars no consten encara enlloc com a trobades a Catalunya,
o bé se 'n tenen molt poques referències.
Suggerim als qui encara no ho fan , que practiquin la seva afecció micològica pensant en
completar el Catàleg Micològic de Catalunya. Per això , cal prendre bona nota de la localitat
i de l'ecologia de les recolleccions interessants i, després d'estudiar-les, fotografiar -les, dibuixar-les i identificar-les, conservar-les seques, en l'Herbari privat o, millor, en el de la
Societat Catalana de Micologia (vegeu l'article de S. Gin é). Amb el vostre coneixement de
les espècies, no és dificil aportar dades per a la flora, la corologia (àrea de distribució) ,
ecologia i fenologia (època d'aparició i comportament) de molts fongs catalans. Però no
hem d'oblidar l'adagi que diu: «Tota dada botànica publicada, que no sigui comprovable,
no és sinó paper mullat ».
El nostre Butlletí és aquí per a donar a la llum les vostres troballes. Els més bregats de
nosaltres us aconsellarem i us ajudarem. Decidiu-vos ! Convertiu la vosta afecció en útil per a
la ciència catalana! Cap dada segura i compro vable no ha de perdre's .
Xavier L limona

