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Lees-idee

Resultaat van jaren nauwgezet stratigrafisch verzamelen, determineren en

locatiegegevens vergelijken.
Na het meer dan 100 jaar oude standaardwerk van Cossmann en Lambert:"Ter-

rain Oligocène Marin aux environs d'Etampes" en de studie van Mimen, date-

rend uit 1936: "Etude sur le Stampien du Bassin de Paris", geeft dit werk

een moderne visie op het Stampien met uitgebreide lijsten per vindplaats
van de molluskensoorten. Jammergenoeg zijn bij de soortnamen de auteursna-

men en jaartal van publicatie hiervan onvolledig genoemd, een omissie in

een werk als dit.

Een aantal fraaie tekeningen geeft een reconstructie te zien van de diverse

biotopen zoals ze in de Stampienzee voorkwamen. Achterin het werk worden

een 50-tal mollusken fotografisch afgebeeld, de platen zijn van redelijke

kwaliteit. Waarschijnlijk wegens ruimtegebrek zijn de vele tabellen, gra-

fieken en profielen weinig overzichtelijk tussen de tekst geplaatst, wat

een nogal rommelige indruk geeft. Dit wordt door de niet overal consequent

gehanteerde cijfercode nog versterkt.

Maar na enig heen en weer bladeren blijkt toch het hele verhaal op elkaar

aan te sluiten.

Voor een ieder die in het Oligoceen van het Parijse bekken heeft verzameld

is dit werk van belang. Het geeft een goede indruk van de omstandigheden
die hebben geleid tot het ontstaan of het verdwijnen van de diverse fauna's.

Ook voor degenen die hier niet verzameld hebben is deze publicatie een voor-

beeld voor het opzetten van een biostratigrafie en de daaraan verbonden

palaeoecologie,
Het werk is uitgegeven onder bovenvermelde titel als "Extrait de géologie
de la France No. 1 - 1986, bij Editions du BROM, b.p. 6009, 45060 Orléans

Cédex, France.

Anton Janse.

In de Franse serie "Géologie de la France", uitgegeven door het BRGM, het

Franse equivalent van onze Geologische Dienst, is een artikel verschenen

van Gitton, Lozouet en Maestrati getiteld: Biostratigraphie et paléoécologie

des gisements types du Stampien de la région d'Etampes (Essonne).

In een honderd pagina's tellend geschrift, verlucht met tabellen, grafie-

ken en platen, wordt een gedegen studie van het Stampien weergegeven.


