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Petrografia

Burri , C. and Parga.Pondal , 1. - Zur I'etrogiaplrie der basi-
schea Eruptingesteine der Campos de Calatrava (f'ror'inz Ciudad
Real, jSpanien) (Schw. Min. Petr. Mitt., B. XIII, 1933,
pp. 40-73; figs. 3).

his autors d'aquest treball, professors el primer de "Lurie i el
segon de Ia Universitat de Santiago, coneguts els seas treballs publi-
cats aquests darrers ant's, alguns referents a roques espanyoles, aixi
com altres en preparaciu sobre roques neovolcaniques de la Peninsula
Iberica i sobre algunes erupcions de Catalunya, han examinat detalla-
ment les roques eruptives de la zona volcanica de Ciudad Real, estu-
diada recentment pel catedratic de (ieografia Fisica de la Universitat
de Madrid, F. HERNANDEZ PACtil^:c(), en una valuosa memoria pre-
miada i publicada per I'Acadcmia de Ciencies de Madrid.

El treball ressenyat es complet en alto que es refereix a la regib
volcanica esmentada, per estar orientat en un sentit que no s'havia
aplicat fins ara; en efecte, els autors s'ocupen no solament de I'analisi
microestructural i mineralogic, sing, tambr, i principalment, dels mo-
derns metodes petroquiruics i de la interpretacio dels analisis ideats
pet Prof. NiGL! i els sells deixebles.

Comencen fent tin brew resum geologic at qual segueix el petro-
grufic. Entre les nombroses roques estudiades hi ha dos grups: I anrb
feldespat, 11 sense feldespat; el primer constituit per basaits plagio-
clasics i el se-on per roques compostes de nefelina, augita, olivi,
magnetita i accidentalment quelcom de melilita. Aquesits toques
darreres han estat classificades fins ara com a basalts nefelinics, pet-6
els autors creuen que no deu conservar-se aquest nom de basalts nefe-
linics, perque no poden dir-se basaits les roques que no tenen feldes-
pat; proposer la denominacio de nefelinites oliviniques.

Totes les roques volcaniques dels Campos de Calatrava son de
magma basic i ultrabasic, molt semblants entre elles macroscopica-
ment; els autors les divideixen en tres grups:

Basalts labradoritics olivinics, que corresponen exactament als
basalts plagioclasics dels autors espanyols.

Ankaratrites, nom proposat per LACROIX per a tines roques ultra-
basiques de Madagascar identiques a les de Ciudad Real i nomenades
fins ara basalts nefelinics i melilitics.
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Leucitites oliviniques melanocrates, Toques citadel per primer

cop, doncs la Ieucita era desconeguda en les Toques de Ciudad Real.

Representa un tipus de roca alcalina molt basica, que deu esser molt

rara, tota vegada que amb aquest caracter ultrabasic solament s'ha

trobat a Uganda i en el volca de Villamayor (Ciudad Real).

Les leucitites oliviniques tenen augita, olivi, biotita, nefelina,

leucota i magnetita; els fenocristalis son d'olivi i es troben en una

pasta formada per una apretada trania verdosa d'augita en la qual hi

ha nombrosos gratis esferoidals de leucita, grans de nefelina i lamines

irregulars de biotita.
Despres de dedicar bona part del treball a la descripcio minuciosa

dels caracters quimics i mineralogics fan un detingut estudi quimic

comparatiu per a situar aquestes roques en el floc que els correspon

dintre les tnodernes ciassificacions petroquimiques i definir el seu

quimisme.
A aquesta part en segneix una altra de molt interessant dedicada

a definir les erupcions dels Campos de Calatrava com una provincia

petrografica i establir les sever relacions amb les denies provincies

neovoicaniques d'Espanya. - .M. SAN M1GI'FI. utt LA CAMARA.

Paleontologia

Bataller, J. R.- Los ruyos X y las investiguciones paleonto-

1oalieu s ( I Z c v i s t a I b e r i c a, n.° 10114; Barcelona, 11133).

Nota que resumeix les investigacions realitzades fins a la data,

aplicant eis raigs X a 1'estudi dels fossils i donant compte dels trebalis

realitzats per 1'autor, que ha aplicat amb exit aquest nou procediment

d'estudi, en fossils de diferent antiguitat i procedencia. - N. LLOPIS

LI..a[x).

Protistologia

Biecheler, Mile. Berthe - Sur run Dinofla llc a capsule

periuucleaire, t'lectodiuinnn, n. (;en. nucleonolacrtum, in. sp. et

sur Ies relations (/('s t'ecidiniens avec les Radiolaires (C. R. Ac.

Sc. Paris, 198, 1934, pp. 404).

Uona compte d'haver estat trobat a I'estany de Than (Fran(:a

ineridional) una Peridinia que constitueix un genere i una especie

nova i que es un altre Ilac de I'esmentat grup amb els Radiolaris, per la

presencia d'una cirpsula al voltant del nucli.-J. B. u'Aat'ILAR-AnOA'r.


