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blemes que no es podran resoldre sinó mijangant l'estudi detallat del
conjunt dels fragments de calisses bartonianes respectats per l'erosió
en els confins del massís armoricä.—ErifAs.

Les niveaux presumes lacustres de l'Oligocene du sud de Reunes

pel mateix Mr. Milon. — Extret del COMPTE RENDU SOMMA1RE DE LA

SOCdT11 Gáll.OGIQUE DE FR1NCE, 11.0 12, pägs. 131 a 132, sessió del
16 de juny de 1930.

En els seus treballs, ja clàssics, Mr. Vasseur fa notar la presència
d'intercalacions de calisses d'aigua dolça en molts nivells de la sèrie
marina, d'edat rupeliana, ben manifesta en les pedreres de Lorman-
diere i de la Chausserie, prop de Castres (Fe-et-Vilaine). Però l'estudi
petrografic del conjunt d'aquesta formació, fet al microscopi, banc
per banc, mostra que els foraminífers hi juguen un papel preponde-
rant en l'edificació dels dipòsits calcaris: hi dominen els Miliolits; els
Archiadicines, en certs bancs, són abundosos; i les Globigerines, més
escasses, es troben en alguns bancs grollers, i en forma de petites
espècies de closca prima en bancs de ciment de llot cretós molt fi.

Les intercalacions dites "lacustres" presenten la mateixa micro-
fauna que el conjunt de la "calissa grollera de Rennes". Les humees
i els planorbis, poe abundosos, es troben enterrats en un llot calcari
de foraminífers. En aquestes formacions de caràcter episòdic i de
fauna barrejada es retroben els mateixos gèneres de foraminífers que
en el Rupeliet marí típie.

L'estudi del Chattiet presenta els mateixos contrasts entre la fauna
macroscèpica de Planorbis cornu, etc., i la microfauna, que és essen-
cialment marina i formada pels mateixos foraminífers que el Rupeliet.

Com en aquest, els fòssils d'aigua dolça. bastant rars en general, es
troben agrupats en masses o en petits illots, i semblen clarament mo-
dificats o transportats dins d'un sediment marí.

D'això dedueix que, contràriament a les idees admeses fins avui,
el Rupeliä i el Chattiet del migjorn de Rennes, estan formats gairebé
únicament per sediments marins de foraminífers. Els fòssils d'aigua
dolça, sempre poc abundosos, semblen localitzats en bancs de gra molt
fi, en els quals domina una microfauna planktimica; cosa que evi-
dència la influència dels corrents en les variacions de la sedimentació,
i associa a les limnees i planorbis els organismes pelàgics, tals com
les Globigerines. Per això fa observar que la presèneia de fòssils ma-
eroscOpics d'aigua dolça no basta sempre per a caracteritzar amb cer
tesa l'origen lacustre d'un dipòsit. L'estudi microsebpic d'aquestes for-
macions pot posar nombrosos problemes i sotmetre de nou a discussió
les dades assolides sobre la Paleogeografia de les mars terciàries,
particular de Pelee de Franea.— E.


