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Informatie over Frankrijk

EXKURSIEGIDSEN EN GEOLOGISCHE KAARTEN VAN FRANKRIJK

Op verzoek zal dit bureau u een boekje met al haar uitgaven toesturen

(Catalogue des publieations). Ik zal hieronder naar de bestelnummers

van het boekje vervijzen.

Geologische kaarten

1) Geologische kaart van Frankrijk en het continentale plat, schaal

1:1.500.000. Een blad en toelichting van ongeveer 100 pagina's.

(BRGM 0001, 90 FF).

2) Geologische kaart van Frankrijk, schaal 1:1.000.000 (2 bladen) (BRGM

000U, 85 FF of 0005, 2x50 FF).

3) Geologische kaart van Frankrijk, schaal 1:320.000 (BRGM 0010, de serie

vordt nu vervangen door de kaarten 1:250.000, 70 FF per blad).

I») Geologische kaart van Frankrijk, schaal 1:250.000 (BRGM 0011, slechts

enkele bladen zijn al verschenen, een toelichting van 30 tot 60 pagi-
na’s per blad, 80 FF per blad).

5) Geologische kaart van Frankrijk, schaal 1:80.000 (BRGM 0012, de serie

vordt nu vervangen door de kaarten 1:50.000, 63 FF per blad).

6) Geologische kaart van Frankrijk, schaal 1:50.000 (BRGMf 0013, er zijnfül
vele ■* kaarten verschenen, een toelichting vergezelt de bladen, 53

FF per blad).

7) Tektonische kaart van Frankrijk, schaal 1:1.000.000 (BRGM 0002, ver-

schenen als Memoire du 6.R.G.M., no. 109, 250 FF).

8) Geologische kaart van de Pyreneêen, schaal 1:250.000 (BRGM 0021, vier

kaartbladen zonder toelichting, 117*60 FF).

9) Atlas van het Bekken van Aquitaniê, verschenen in 197** • Het bevat 3

algemene kaarten, 20 isopachenkaarten, etc. (BRGM 0022, 550 FF).
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10) Atlas van het Bekken van Parijs. l*ze naakt deel hit van het prachtige
verk 'Synthese géologique du Bassin de Paris', uitgebracht onder

koordinatie van Cl. Megnien. In het eerste deel vordt een algemene
inleiding gegeven vaarbij stratigrafie en paleogeografie uitgebreid

Het is mijn bedoeling voor Afzettingen af en toe een lijstje op te stel-

len net dergelijke uitgaven, gerangschikt per land. Het eerste land dat

ik vil behandelen is Frankrijk.

Het nu volgende overzicht zal zeker niet kompleet zijn, maar in ieder

geval vorden de belangrijkste püblikaties opgegeven. De meeste uitgaven

zijn te bestellen bij het Bureau de Recherches Geologiques et Mi nieres
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worden behandeld. In het tweede deel is een enorm aantal kaarten op-

genomen waarop onder andere de paleogeografie voor elke et
r

age wordt

aangegeven. Het derde deel is een lexicon van alle formatienamen

(BRGM Ql+52 t/m uitgegeven als Memoire du B.R.G.M. no 101 t/m

H03v 0H52-20G FF, •Ol»53-‘350 FF, ■0^5^-150 FF).

11) Geomorfologische kaart van Frankrijk, schaal 1:50.000 (BRGM 0030,

slechts enkele bladen zijn verschenen, FF per blad).

Exkursiegidsen

De bekendste exkursiegidsen voor Frankrijk zijn de 'rode boekjes' die

worden uitgegeven door Masson en Cie in Parijs. Van deze 'Guides gêolo-

giques rêgionaux' zijn tot nu toe verschenen de deeltjes:Region du Nord;

Ardenne Luxembourg; Normandie; Bassin de Paris; Vosges Alsace; Val de

Loire; Bourgogne Morvan; Jura; Aquitaine Occidentale; Massif Central

■fLimousin Auvergne Velay-; Causses Cevennes Aubrac; Lyonnais Vallee du

Rhone; Alpes Savoie et Dauphinê; Aquitaine Oriëntale; Pyrenees Occiden-

Bearn Pays Basque; Pyrenees Orientales Corbières; Provence; Alpes

Maritimes Maures Esterel.

Deze zeer bruikbare boekjes kosten ongeveer 70 FF per stuk en zijn onder

andere bij de uitgever te bestellen: Masson et Cie editeurs, 120 bd

Saint-Germain, Paris-6e, France.

Daarnaast bestaat er een exkursiegidsje voor het Bekken van Parijs:

Lapparant, A.F. de, I96U. Region de Paris. Excursions gêologiques
et voyages pedagogiques. Het 195 pagina's tellende boekje is uitge-

reden- bij'“Hnrnahn in Parijs.

Tot slot wil ik nog een paar belangrijke werken over het Bekken van Parijs

noemen, omdat deze nog steeds bij het BRGM te koop zijn (vele ontslui-

tingen worden hierin beschreven, vaak met uitgebreide soortlijsten van de

aldaar voorkomende fossielen):

Morellet, L. et J., Le Bartonien du Bassin de Paris. -Memoires du

Service de la Carte Geologique de France. U38 pp., 1 kaart (BRGM

0965, 88 FF).

Feugueur, L., 1963. L'Ypresien du Bassin de Paris. Essai de monographie

stratigraphique. -Mem. Serv. Carte gêol. France. 568 pp., 107 fig.,

17 pl. (BRGM 0953, 88 FF).

Pomerol, C., 1966. Les sables de 1'Éocene supérieur (Ledien et Bartonien)

des Bassins de Paris et de Bruxelles. -Mem. Serv. Carte gêol. France.

2lk pp., 75 fig-. 6 pl., 1 carte (BRGM 0968, 88 FF).

Mocht u belangstelling hebben voor deze publikaties en ze eens willen

inkijken dan kunt u terecht bij de bibliotheek van de werkgroep, waar een

deel van de publikaties voorhanden is, of in de bibliotheken van de geolo-

gische instituten in Utrecht, Amsterdam, Leiden en Groningen,

Han Raven


