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Una bona monografia d'aquest genere, moderna i amb il . lustracions fidedignes, era molt necessària
per als micèdegs professionals o amateurs.
Aquesta obra presenta 117 especies i 26 varietats de micenes d'Europa, 8 de les quals son especies
noves i una d'elles está dedicada, pel seu autor, al nostre pais. Mycena catalaunica Robich viu sobre
fulles mortes de Quercus ilex i fou recolectada en el transcurs de les Jornades de Micologia
Mediterrània de la C.E.E.M. que tingueren lloc a Sant Hilari Sacalm (Girona), el novembre del
2002. El llibre comença amb una introducció i una definició del gènere, en italià i en anglés.
Una primera clau permet arribar a les diverses seccions i subseccions en les quals el gènere está
subdividit. Dins de cada secció hi trobem una altre clau que condueix a les especies que comprén.
Aixo facilita forca l'ús del llibre.
La descripció de cada táxon comença amb el nom científic conecte, autor o autors, publicació i any,
sinonimia reconeguda, una descripció original en llatí amb la traducció a l'italià, una amplia
informació iconogràfica, descripció completa dels caràcters macro i microscópicas, observacions,
material d'herbari comprovat i la bibliografía corresponent. També hi figuren 24 quadres
comparatius d'espècies properes. Cada micena está representada amb una bona fotografia en color, de vegades, ampliada amb una
altre més augmentada per destacar alguns caràcters morfològics representatius, i amb un
inmillorable dibuix dels caràcters microscòpics, algunes vegades, acompanyat d'una fotogratia al
microscópi òptic.
Aquest complert treball, és el resultat de més de 20 anys d'estudis sobre aquest génere. Encara
recordo les descripcions en fitxes d'herbari de la Società Veneziana di Micologia, on va publicar
més de 40 micenes en els anys 80-90. L'autor va tenir la gentilesa d'enviar una copia d'aquestes
fitxes a la nostre Societat, on van causar una excellent impressió per la seva qualitat.
Felicitacions, amic Robich.
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