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Leucitites olivittiques ntelanocrates , roques citades per primer

cop, doncs la leucita era desconeguda en les roques de Ciudad Real.

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

Tara, 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 angita , olivi, biotita, nefelina,

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

pasta forntada per una apretada trama verdosa d ' augita en la qual hi

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

irregulars de biotita.
1)espres de dedicar bona part del treball a la descripcio minuciosa

dels caritcters quitnics i mineralogics fan un detingut estudi quintic

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

dintre les modernes classificacions petroquintiques i definir el seu

quimisnte.
A aquesta part en segueix una altra de molt interessant dedicada

it definir les erupcions dels Campos de Calatrava corn una provincia

petrogrifica i establir les sexes relacions anib les denies provincies

neovolcaniques d'Espanva. - M. SAN MMIGUEa. D F. LA CAMARA.

Paleontologia

Bataller, J. R. - Los rurlos .A'rt las invesli;ac•ionvs paleonto-

lri^^leas ( R e v i s t a I b e r i c a , n." 1004; Barcelona, 1933).

Nota que resurneix les investigacions realitzades fins a la data,

aplicant els raigs X a I'estudi deis fossils i donant compte dels treballs

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

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

LLAIX).

P r o t i s t o I o g i a

Biecheler, Mile. Berthe - Sur un Dinojlali elle a capsule

pcerinnclccaire, /'lectodiniuun, n. l;en. nucleovolvatum, n. sp. et

sur les relations des /Yridiniens aver les Radiolaires (C. R. Ac.

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

Dona compte d'haver estat trobat a 1'estany de Than (Fran(;a

meridional) una Peridinia que constitueix tin genere i una especie

nova i que es Litt aitre llac de I'esmentat grup amb els Radiolaris, per la

presencia d'una citpsula al voltant del nucli.-J. B. u'Ac1UILAR-AMA'r.


