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1. --Dos exemplars del Mas Monet, Colldejou, etiquetats com a Dao-

nella Lontntcli, perteneixen al grup dels Daoncllae o be Halohitle, (•u que

es d'interes extraordinari per al Triassic catala. Desgraciadament no

estan molt ben conservats, de manera que I'existencia o la falta d'una

orella, no es pot comprobar, per a determinar dune manera fixa si es

tracta de Daonella o d'Halobia. De totes maneres, en el que toca a les

costelles, 1'especie correspon be a Daonella Lommeli. Hi han veritables

costelles fasciculades, que estan separades per amples rastres primaris,

cosa caracteristica en la Daonella Lommeli, dividides en rastres secunda-

ris en dos grups partials de costelles fesciculades, que despres es divi-

deixen generalment d'una manera senzilla. Seria molt interesant recolllr

material millor conservat, per a comprobar d'una manera segura l'exis-

tencia d'aquesta especie tan caracteristica per a les capes de Wengen.

Podria ser, no obstant, que es tractes tambe d'Halohia amb costelles

semblants, com per exemple Halohia Hoernesi V. Mojs; o Halohia insir-

nis GEMM, ja que l'existencia o la falta d'una orella no ha pogut obser-

var-se. No obstant, es menys probable que aquestes exemplars perte-

neixin a aquestes formes, que es presenten en les capes inferiors noria-

nes respectivament carnianes. Anteriorment MALLADA havia classificat la

Daonella Lommeli de la Serra de Sant Jeroni. Sembla que aquesta classi-

ficaci6 es confirma ara.

2.-En canvi,les altres bivalves de Colldejou, no perteneixen al grup de
les Daonellas ni dels Halobiae. Es tracta probablement d'una forma de Ia
especie Monotis. En favor de aquesta tiltima classificacio esta la classe de

lli De les troballes fetes recentment per En SALVADOR VILASLCA en la provincia

de Tarragona ne publica nostre deixeble, una monografia titulada : Contribucio al es-

ludi dels terreyns Triasic de laprovincia de Tarragona,1919; i la revisio de lea especies

fossils recullides fou encomenada a WORM, qui ens envia aquest aplec d'impressions

sobre la caracteritzacid de Is fauna tridsica catalana.
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costelles, que es, pera dir-ho aixis el contra de les costelles ordinaries de

les Daorrcllac. Coniparant impressions (ntotllos?) de les conquilles de

Daonella Lommcli, es a dir el negatiu de la conquilla amb agnesta forma

de .llonotis, en elque toca a les costelles,es pot veure una confornnitat dels

elements esculturals, que es senzillament sorprenent. En aquesta contpa-

racio els soles aniples de llonotis correspondrien a les costelles amples

de Daonella i les costelles estretes de llonotis als soles estrets de Dao-

nella.

Per tant, les costelles no son, coin generalment en la Daonella,

aplenades, sing que s'enlairen distintament en forma de fils, pero cons en

Daonclta, estan agrupades en feixos. Entre les costelles primaries, que

as presenten clarament, Iii han costelles sccundarises, el not nbre de les

quals varia, que enclouen costelles rates dehils encara que de tercer grail,

de nianera que el feix de costelles que es trohen entre les costelles prin-

cipals, es composen soviet, de 9 costelles diterentntent fortes. La con-

quilla es perceptiblement desigual. Aixo es vets molt he en els exemplars

grans, pero, tamhe en els exemplars petits s'aperceheix clarament. Fl

exemplar rates petit perteneix a una valva esquerra. La vora interior de

Ia tancadura esta arrodonida en forma convexa: si i'altra vora to I'ala,

en forma d'orella, carecteristica en ,Uonotis, no es pot comprohar; pot

ser que estigui desenrrotllat molt debilment com per exemple en .llonotis

Iloerne,tii Kirn.• La conquilla esta llengerament encorvada. L'exennplar

major, que no deixa veure res de la vora de la tancadura sembla que es

una valva dreta Aquesta conquilla dreta no es pas encorvada mes forta-

rnerit que I'esquerra, per consegiient senibla que hi hagi uniformitat

amb les valves.

Aquesta ultima caracteristica esta en contra de I'especie Psendonto-

notic , en In quaff en on principi es podria pensar. En Psetidomonolis la

vora de la tancadura esynerra fortament encorvada, to generalment ore-

Iles clarament i distinta perceptibles, tares vegades poc dares. La con-

quilla dreta plana, corn una tapa, to una orella clarament separada del

vertex i nn proftund tall (Byssus). Fora interessant trovar conquiles dre-

tes, la vora de la tancadura de la gnal estigues hen conservada, per a

poder classificar amb seguretat la classe generica.

En cls <<Materials puhlicats en 1912 en una manografia dels Halohii-

dae i .Uonotiidae del Trias per Krrn. (Resultats de I'exploracio cientifica

(lei llac Balaton) (1), i en I'extensa literatura, sobre tot arctica, del P.'cit-

dontonolis, no lie pogut trovar ni tuna sofa forma, que correspongui a la

espanyola. Es tracta aparentnrent d'una nova especie, que es distingeix

molt clarament per I'agrupacib fasciculada de les costelles.

(I) KITTL. .t/alerialien zu einer Monographic der Halohiidac and .ilnnnlud'.' (ter

Trias. 1912,
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Les especies de Monotis del Triasic conegudes fins ara son o de

l'Edad Norica o de I'Edad Carnica; les especies de Pseirdomonotis es

presenten en grups en el Triasic inferior, fatten en el Triasic mitja i rea-

pareixen en el Triasic superior (Noria). Es tracta per a la especie es-

panyola d'una forma que es presenta en el Triasic mitja (Muschelkalk)

i solament per aquest fet mereix an interes molt especial.

3-Els rectos de Diploporidae del Vidriers (Prades) perteneixen als

tipus mes interessants de la fauna del Triasic espanyol. Desgraciada-

ment no hi ha mes que motllures que no permeten una classificacio Segu-

ra. La moderna sistematica dels Sifonats verticil-lats. (Vegi's: juI.u's VON

PTA. Estudis nous sobre les Sifonats verticil-lats del Triasic.) (1) es basa

sobre el desentrotlIamen t dels nombrats Wirtelastc o sigui dels orguens

que mig-parteixen en poros ('alga. Essent aixi que es tracta en els exem-

plars de Vidriers, Prades, de motllures o sigui del reple del bait interior

de I'individu, i una bona part son impresions negatives de la superficie

exterior dels mateixos, mentre que ells estan realment disolts, per to que

no es pot dir res sobre la forma dels poros que els mig-parteixen, que es

nomenen Wirtelaste.

La especie del Vidriers perteneix a les formes anulars, es a dir que

estan dividits, en part, per rastres anulars. Es tracta probablement

d' una sola especie, encara que el diametre i I'altura de les parts

anulars variin considerablement en els diferents exemplars. El norn-

bre dels Wirterlasle sofreix tambe variacions en el mateix exemplar.

Els rastres anulars no son molt amples, corn ho demostren les varetes en

les impressions. A jutjar per les impressions, els poros son prims i fre-

quents. Aquestes caracteristiques parlen en favor de ('especie Diplopora

(potser Diplopora annulafa?, No obstant es pot tractar tambe de 1'especie

Kantia. Per a una identificacio segura es precis, coin he dit ja mes amunt,

fixar la forma dell wirlelaste. ALMERA fndica la Gyroporella en una calis-

sa compacta dolomitica a I'Oest de la estacio d'Olesa, prop de la Puda,

excel'lcnt manantial d'aigues sulfuriques, prop del Llobregat. No obstant,

la forma de Vidriers no es Gyroporella, ja que la anul'lacio caracteris-

tfca falta en 1'especie espanyola.

4-La Trona. En el blanc de calica dolomitica erosionada es nota la

presencia de motilures d'una petita conquilla, que segons la seva forma

exterior recorda la Modiola (Septiola) pygmaea MrNST., de Sant Cassian

descrita per BITTNER.

Tot el demes de la Trona no es pot classificar a causa del seu mal

estat de conservacio. Em sembla que an exemplar es una ,tlpophoria. Una

determinacio exacta de 1'espzcie no es possible.

III JULIUS VON PIA. .Acne S/udicn iihcr du Triachi ch vi Siuhoncac verlicilialne

Beilrii{e zur Paldonlologlc and Geologic ; Bterreich Ungarus u. des Orients; Bd. XXV,

1912.
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5 -De vall do Lladres (Camposines) hi ha una petita Gervillcia, que
mes correspon a la Gervilleia coslata var contracla de SCHAnu sp. de Ilo-
yiiela, descrits per mi.

6 No he pogut obtenir una aclaraciOi segura respecte a una forma
pectiforme de La Picosa (Mora d'Ebre, Camposines). Es tracta de sapi-
guer si la forma perteneix a Pectcn o a Linra; La desigualtat, la perllon-
gacic de la conquilla vers un costat, indueix a atribuirla a una Lima; no
ohstant hi ha tambe pectinids desiguals. Era impossible comprohar la do-
sigualtat de les valve-. Els exemplars estan colocats sobre la roca de
manera que en part deixen veure el costat exterior, i en part el costat
interior de la conquilla.

(o que caracteritza aquestes formes es la manera en que estan
disposades les costelles. Totes les costelles tenen tin punt de sortida el
vertex. Rallies de creixement mig-parteixen les costelles i origiucn en la
part alta de les mateixes uns tuberculs escatiformes. La escultura do la
part interior de les conquilles deixa veure molt poc aquest arrugament.
Respecte a les costelles aquesta forma es semblant al Pecten An-
dreari BIrTNFR de Sant Cassian, descrit per Bittner. No obstant, aquests
sdn uniformes dels dos costats i denies algunes costelles comencen sola-
ment a alguna distancia del vertex. Tampoc entre les Limas he trobat
formes que corresponguin exactamet als exemplars espanyols en el que
toca a les costelles. Pot ser, doncs, que es tracti d'una nova forma.

7 -Els altres exemplars que s'han enviat no permeten una classifica-
cio exacta.

D'Hospitalet hi ha una placa amh espines d'erico de mar; sobre al-
gunes peces es poden observar Gastropods mal conservats (Mas de Vail,
Mas Monet).

Juliol 10`20.


