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Qualque3 algues del jurassic tarragoni

per

SALVADOR VILASECA

L'extensa forlnaci6 jurAssica de la provincia de Tarragona fou consi-

derada tota ella com liasica per MALLADA ('). FONT i SArn E (2) recolli mes

tard alguns fbssils tipicament liasics en les serralades de Card6. Mes en

la Membria de Mn. J. R. BATALLER es dona ja compte de la presencia de

la majoria dels nivells mitjans i superiors del periode Jurassic hen carac-

teritzats en dita formaci6 geolbgica.

Fa uns tres anys poguerem descobrir nosaltres alguns rics jaciments

de fbssils al Cap de Salon i al ^. de Capsanes els quals han proporcio-

nat tin abundant material. L'estudi e=tatigrafic d'aquests i altres jaciments

aixi coin el dels fbssils en ells recollits i el dels procedents de les serres

de Card6, Tivissa i Tivenys, especialment, ha estat fet a fops pels Doc-

tors FAURA i KILIAN i FALLOT (1) quins han contribuit considerablenient al

coneixement dels terrenys jurassics de la Catalunya occidental.

Com tenim demostrat, les serres paleozoiques del Priorat formen un

eix anticlinal el qual presenta la direcci6 N. W.-S. E.; des d'aquest anti-

clinal fins a les enlairades serres urgo-aptianes de Tortosa venen escalo-

nats els terrenys secundaris essent-hi hen representats els del Triassic i

mancant-hi pocs nivells de in serie juri ssica, especialment els nivells infe-

riors. El Cal'lovii i el Bajocia ofereixen en particular una notable varie-

tat i riquesa d'especies fbssils.

A continuaci6 es descriuen qualques exemplars d'algues fbssils reco-

llits per nosaltres en els esmentats jaciments del Cap de Salon i Mas-Ra-

mer (S. de Capsanes).

Taonurus procerus Heer.

0. HEER: Flora fos. Helvetica p. 1181. XVIII 3-5

Contr. a la Fl. fos. de Portugal I. IV 4

El g. Taunurus (Cancellophycus, Zoophycos) fou donat a coneixer a

O LUCAS MALLADA: Res. geog . i geol. de la prov . de Tarragona, 189.

( 2) Exemplars existents at Muieu del Seminari Conciliar.

( 3) W. KILIANet P. FALLOT. C. R de I'Ac des Sc. t. 171 p. 19.
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Franca per THIOLLIER com integrant de les suposades calisses que per son
especial aspecte es nomenaren de coups a balai. DUMORTIER IeS inCIOgUe
en el g. Chondrites.

Aquesta especie es abundantissima en el jaciment cal'lovi8 del Cap
de Salou amb ;llacrocephalites macrocephalus, Hecticoceras hecticum,
Stepheoceras coronatum etc.. En igual abundor es troba a Mas-Ramer
entre Gadomites turgidulus, C. Bigoti, C. Humphriesianus, Lioceras
concavum i altres fossils bajocians.

Els exemplars son de tamanys variables entre 10 1 25 cm. Presenten
els plecs corbats perfectament visibles aixi com les estries obliques dels
mateixos. No s'ofereix cap dubte en la seva determinaciOlespecifica.

A Portugal, s'ha trobat en les capes bajocianes amb Belemnites
Blainvillei de Cap Mondego i a Sagres (Algarb).

Taonurus scoparius Thiollier. sp.

Chondries scoparius Thiol.: B. S. G. E. 2 s. XV p. 718 XVIII p. 579
Cancelloohycus scoparius Saporta: Fl. Jur. I p. 137
Zoophycus scoparius Heer: Urwelt d. Scweiz p. 141
Taonurus liasinus Fischer: Ooster Fos. Fucoid. p. 42
Taonurus scoparius Heer.: Contr. a la Fl. fos. du Portugal p. 5 I.V 2.

Aquesta especie es troba menys frequentment que ('anterior. Alguns
exemplars adhuc semblen dubtosos i mes aviat corresponents a mostres
borroses o mal conservades de la mateixa.

Demes del Cap de Salou i Mas-Ramer, ha estat mes recentment re-
coneguda per nosaltres en les capes bajocianes de Tivissa amb C. Hum-
phriesanus, Garantia Garantiana, etc.

Segons CHOFFAT (Et. des terr. jur. du Portugal) aquesta especie es
trobaria a Portugal en nombroses localitats corn Porto de Moz (zona de
Ammonites aalensis); Quiaios (nivell de B. Blainvillei), etc.

Abunda en el Bajocia sufs i en el del S. i E. de Franca.

Chondrites bollensis Ziettel sp.

SCHIMPER: Paleont. veget. I p. 171
SAPORTA: Fl. jur. I p. 167 XVI 1-22

HEER: Contr. a la Fl. foss. du Portugal p. 4 1. IV 1-3.

Ramificacions dendroides molt nombroses qus s'adapten en tots Ilurs
details a les descriptions dels autors. Els exemplars foren recollits al Cap
de Salou en capes cal'lovianes juntament amb Taonurus procerus i fauna
esmentada. Hi sOn abundantissims particularment en els penyals dels
Aniliscalls i Cala-Crancs Aquesta especie no ha estat reconeguda per no-
saltres a Mas-Ramer li en cap aitre jaciment jurOssic de la provincia.

A Portugal es molt frequent; segons O. HEER es presenta en el Cal-
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Iovia inferior de Cap Mondego i adttuc en el Toarcia superior de Porto

de Moz.
Cylindriles sp.

No nl s en les capes de calissa compacta de 1'extreul oriental del Cap

de Salou teniul re gneauts uns restes cilindroideus que pertanyeu a

aquest ;enure de I'uncoides establert per CroeceRT i quina veritable signi

ficacie es encara problematica.

Nostres exemplars es troben en uu nivell superior al de Chondriles

bollensis i Taonarus; aquest nivell rs no obstant cal-Iovia ja que conte M.

maeroeephalus, :Varrtrlns cf. eallovicn;is etc.

Les formes i dilu^n-ions sOn variables. Llur superficie es llisa; es do-

ble;,ruen i es flexionen en totes direccions No prescuten els nusos i gra-

ulacions tuberculoses de certes especies de Cylidrites.

Barcelona , abi i; 1921


