
CONSIDERAŢII PRIVIND PERSPECTIVELE INTEGRĂRII 
SISTEMATICE A APTIHILOR CU AMONIŢII 

I L I E T U R C U L E Ţ 

Abstract. The considerations on systematic inlegralion prospecls of the Aptychus wilh 
the Ammonltes. 
Based on the complex morphometrical studies of the Aptychus and the Ammonites 
shell's apcrturc to proposc a new melhod about the systematic intcgration bet-
ween these two-fossil groups. The principal elemcnts in this comparative analysis 
are sorae morphometric index in parrallels and with the remarkable worth in this 
integration. 

La o primă privire, ar fi de aşteptat ea între taxonii de amoniţi şi 
cei de ap ti hi să fie o legătură directă în sensul eă fiecărei specii de amonit 
să-i corespundă o ,,specie" de aptili. 

Observaţiile care s-au făcut până acum nu au verificat, însă, această 
supoziţie, chiar în cazul aptihilor găsiţi in poziţie in siiu, pe / sau în 
cochilia amonitului. 

Se ştie încă de la Trauth (1927, 1931) că una şi aceeaşi ,,specie" de 
aptih (Laevaptyclius latus (Park.) a fost găsită asociată cu mai multe 
specii de Aspidoceratidae (Physodoceras circumspinosum (Qu.) , Ortha-
sjndoceras longispinum (Sow.), Physodooeras cyclotum (Opp.). De ase
menea, în cochilia de Aspidoceras acantlncum (Opp.) ca şi în cea de 
Orthaspidoceras longispinum (Sow. au fost găsite piese de Laevaptyclius 
longus (Meyer); in plus, aceeaşi „specie" de levaptih a fost găsită în po
ziţie in siiu pe apertura cochiliei de Physodoceras altemense (d'Orb.) 
(Schlndewolf, 1958). 

Oloss (1960a; 1960b) arată că există presupuneri că unii levaptihi 
n-ar proveni de la aspidoceratide ci ar fi legaţi de genul Gravesia din fa
milia Perisphinctidae (subfamilia Aulacostephaninae). 

Nici la lamelaptihi lucrurile nu stau altfel. Se ştie că acest „ g e n " 
este legat de amoniţi din superfamilia Oppeliaeeae (genurile Tarameliceras, 
Op pelin, GlocMceras, Neochetcceras, liaploceras, etc). Dar s-a cons
tatat c ă , de exemplu, Lamellaptychus rectecostatus (Pet.) poate apărea 
asociat cu Taramelliceras euglyptum (Opp.), cu GlocMceras lingulatum 
(Qu.) dar şi cu Neochetoceras steraspis (Opp. ) ; la fel cum Lamellaptychus 
lamellos-us (Park.) este asociat cu Taramelliceras cuglyptum (Opp.), Glo
cMceras solenoides (Qu.) iar Lamellaptychus thoro (Trth.) cu Taramelliceras 
jlexuosus (Buch) şi GlocMceras lithographicum (Opp.). (Closs, 1960; Gasio-
rowski, 1960; 1962a; 1962b). 

Toate aceste date reprezintă elemente foarte clare ce argumentează, 
deocamdată, imposibilitatea integrării aptihilor în structura taxonomică 
a amonit ilor; acest lucru ar putea fi explicat fie printr-o separare defici
tară a speciilor de amoniţi, fie prin prezenţa uneia şi aceleiaşi forme de 
aptih la mai multe specii de amoniţi. Cum prima alternativă prea mai 
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puţin probabilă, rămâne de văzut în ce măsură poate i'i găsită o legătură 
mai directă şi mai viabilă între aptihi şi amoniţi, capabilă să discearnă 
o corelaţie mai modulată. Un fapt rămâne clar : neputându-se face apel la 
clasificarea amoniţilor şi la integrarea aptihilor în ea, nu ne rămâne decât 
să folosim mai departe structura parataxonomică a nomenclaturii şi sis
tematicii acestora din urmă. Criteriile de clasificare a aptihilor sunt com
plet diferite de cele ale amoniţilor. Acest fapt face ca aptihi de la una şi 
aceeaşi cochilie să poată fi raportaţi la „speci i" diferite dacă elementele 
morfologice ale valvelor diferă. Faptul învederează şi mai mult necesitatea 
găsirii unor criterii comune de separaţie a aptihilor şi amoniţilor, pentru 
a se putea spera, într-un viitor oarecare, la o posibilă integrare a lor şi la 
renunţarea la parataxonomie. 

După cum s-a văzut, legătura între aptihi şi cochiliile amoniţilor 
cărora le-au aparţinut este cât se poate de criptică. Acest lucru este argu
mentat de următoarele observaţii : 

1. Diferenţa dintre natura mineralogică a celor două componente 
ale scheletului mineral, anume aragonitică la cochilie şi calcaros-calcitică 
sau cornoasă la aptihi; acest fapt a avut repercusiuni deosebite asupra 
procesului de fosilizare şi conservare : cochilia aragonitică a fost mult mai 
vulnerabilă şi s-a păstrat mai greu, în timp ce aptihii calcaroşi au rezistat 
incomparabil mai bine. Această diferenţă de compoziţie indică şi originea 
diferită a celor două componente, cochilia fiind secretată de manta, iar 
aptihii de un alt organ care, probabil ţinea de evoluţia unor tentacule din 
zona dorsală. 

2. La aptihii calcaroşi care, de fapt, sunt dominanţi cantitativ, fosi-
lizarea selectivă faţă de cochilie a fost determinată şi de grosimea mult 
mai mare a valvelor, uneori având valenţe de masivitate. 

3. Structura internă a celor două elemente ale scheletului mineral 
este şi ea complet diferită. 

4. Ornamentaţia cochiliei amoniţilor nu are nimic comun cu cea a 
aptihilor. Legile structurării şi evoluţiei morfologiei lor sculpturale se 
pare c ă nu au nici o zonă de interferenţă. 

5. Concentrarea în anumite depozite sedimentare a unor aglomerări 
de valve de aptihi şi raritatea cochiliilor de amoniţi în aceleaşi formaţiuni 
au fost de natură să adâncească şi mai mult discordanţa dintre ele. 

Astfel stând lucrurile, a fost şi a rămas foarte greu de găsit punţi de 
legătură care să poată conferi speranţa alcătuirii unui ansamblu natural 
real între amoniţi şi aptihi. 

O primă posibilitate este cea oferită de descoperirea de cochilii de 
amoniţi asociaţi cu aptihii proprii; din păcate, probabilitatea unor ase
menea descoperiri este foarte redusă, până în prezent cunoscându-se numai 
câteva cazuri. 

O altă posibilitate este cea a prezenţei cochiliilor cu aptihi în inte
riorul camerei de locui t ; asemenea cazuri sunt ceva mai numeroase dar 
şi mai discutabile. Astfel, au fost semnalate relativ numeroase cazuri de 
cochilii care poartă în camera de locuit câte o pereche de valve, cum sunt 
oppeliidele menţionate de Schindewolf (1958) şi Closs (1960 a) în calcarele 
litografice de la Solenhofen. Ca şi în cazul celor găsiţi angrenaţi pe des
chidere, aceşti aptihi se consideră a aparţine amoniţilor respectivi, putând 
fi integraţi în nomenclatura acestora. Dar şi aceştia sunt foarte puţini; 
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în plus, există şi aici unele riscuri : nu totdeauna aptihii din camera de 
locuit aparţin neapărat amonitului respectiv; au fost citate multe cazuri 
în care aptihii sunt mult mai mici decât dimensiunile aperturii, autorii 
explicau du-le prezenţa prin admiterea unor comportamente canibalice 
la amoniţii respectivi. Acest lucru nu. i-a împiedicat pe unii cercetători 
să creeze ,,subspecii" noi de aptihi, atribuindu-i impropriu amoniţilor cu 
care sunt asociaţi. Un asemenea caz este cel menţionat de F. Bachinayer 
(1963) care descrie o cochilie de Calliphylloceras (Ptychoph ylloceras) 
piycJwicvm (Qu.) cu un Lam'ellaptyclivs beyricM considerat ,,subspecie" 
nouă ptychoicum de care autor; comparând dimensiunile aptihului cu cele 
ale aperturii cochiliei este mai mult decât evident c ă nu se pot angrena 
normal; în plus până în prezent, nimeni nu a sesizat prezenţa aptihilor la 
Phylloceratidae, cu toate că sunt foarte bine reprezentate în multe tipuri 
de depozite şi vârste. în acest caz, este probabil că aptihul respectiv a 
ajuns accidental în cochilia amonitului, neavând nici o legătură genetică 
cu acesta, iar asocierea lor este întâmplătoare. 

Având în vedere cele de mai sus se constată că integrarea aptihilor 
în structura sistematică a amoniţilor este mai mult decât limitată şi, în 
acelaşi timp, riscantă. 

Care ar fi, totuşi, pista care ar putea conduce la o apropiere între 
aptihi şi amoniţi în condiţiile în care apar absolut izolaţi între ei ? 

Considerăm că aceasta este una singură si anume cea morfometrieă. 
Morfometria aptihilor are o anume structură bine conturată de cercetă
tori. Această morfometrie nu poate fi străină de morfometria aperturii 
camerei de locuit a amonitului. Unele încercări de a le apropia există deja 
(Closs, 1960 b) . Ţinând seama de legătura obligatorie pe care dimensiunile 
aptihilor urmează s-o aibă cu cele ale aperturii ce trebuie închisă (conform 
ipotezei opereulare a. aptihilor), rămâne ca ea să fie explorată in vederea 
obţinerii datelor de integrare a celor două elemente. 

Legătura dintre parametrii biometrici ai aptihilor şi ai aperturii 
cochiliei se pot vedea din fig. 1. Se constată că lungimea (L) a aptihilor 
este egală cu înălţimea aperturii tubului cochiliei; lăţimea aptihului este 
egală cu jumătate din lărgimea maximă a aperturii tubului; lungimea 
liniei simfizale de la aptihi este un parametru care, până în prezent, nu s-a 
urmărit în biometria cochiliei amoniţilor. Ea însă, reprezentând înălţimea 
minimă (Im), trebuie măsurată si reţinuta, reprezentând distanţa verticala 
dintre crestele ventrale ale penultimei şi ultimei ture, pe spaţiul aperturii 
camerei de locuit (Fig. 1). Astfel, lungimea siml'izală va i'i cu atât mai mica 
cu cât ultima tură acoperă mai mult din cea precedentă (respectiv cu 
cât gradul de involuţie este mai mare). 

Comparând valorile biometrice ale aptihilor cu cele ale aperturii la 
nivel absolut, nu putem întrevedea şi nici chiar presupune şanse cit de 
cât reale de apropiere între aptihi si amoniţi. 

Unele posibilităţi transpar însă când ne referim la compararea statis
tică a unor indici obţinuţi prin raportarea parametrilor corespunzători de 
la cele două elemente. 

A r fi de urmărit şi de luat în considerare următorii indici : 

1. Indicele de lăţime de la aptihi [ = — poate fi comparat cu 

indicele de lărgime al aperturii camerei de locuit a amonitului (prin ra-
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portarea unei jumătăţi din lărgimea acesteia la înălţimea ei ( I ) ; deci vom 
1 larg. 

compara —- (de la aptihi) cu ^ (de la apertura amonitului). Acest 

indice ne va da informaţii asupra gradului de aplatizare a cochiliei de 
amoniţi şi a celui de lărgime a aptihilor. 

2. Indicele simfizal se va calcula normal la aptihi [ ~ ] ca şi pentru 

-r-lg -

Fig. 1. Poziţia aptihilor pe apcrlura ultimei camere a cochililei 
de amonit şi elementele mori'onietrice ale apliliilor corelate cu 
cele ale aperlurii; (IM — înălţimea maxima a aperturii; Ig — l ă r 
gimea aperturii: Im — înălţimea minimă a aperturii; Plg — 
proiecţia lărgimii aperluri i: L —lungimea aptihilor; S —lun
gimea marginii simîizale la apt ih i ; pl — proiecţia lăţimii apl i -
îuilui ; A —punct apical : O — punct ombil ical: M — punct 
median ; 'J'(E) —punct terminal (extern); / . — margine laterală). 

spaţiul aperturii | j ^ j r j > ^ oiientându-ne asupra gradului de involuţie 

a cochiliei la nivelul aperturii închise de aptihi. 

3. Indicele proiecţiei lăţimii aptihilor J se poate compara cu 
raportul dintre proiecţia a jumătate din lărgimea tubului cochiliei pe 
înălţimea minimă (Im) în zona aperturii (p. larg.) şi înălţimea maximă a 

p larg v 
tubului in aceeaşi zonă ( I M ) , deci : — — . Acest indice ne va arata in 

IM 
ce măsură convexitatea marginii laterale a aptihului se suprapune cu 
poziţia convexităţii laterale maxime a tubului cochiliei. 
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Comparând valorile statistice ale acestor indici de la aptihi şi de la 
apertura amoniţilor, vom putea aprecia în ce măsură ei se pot apropia 
sau chiar suprapune, argumentând o posibilă apartenenţă la unul şi acelaşi 
taxon de amonit. Va fi însă nevoie de un număr imens de măsurători efec
tuate atît pe aptihi cît şi pe amoniţi, cu investigaţii complexe pe calculator. 

Aparent simplă, această întreprindere prezintă destule inconve
niente, unele aprope insurmontabile, dintre care v o m reţine : 

1. Dificultatea de a întâlni în număr corespunzător cochilii de amo
niţi cu camera de locuit conservând intactă apertura şi posibilitatea de a 
i se măsura exact toţi parametri propuşi. 

2. Frecvenţa deformării suferite de cochiliile de amoniţi în cursul 
procesului de fosilizare. 

3. Lipsa, în literatura paleontologică asupra amoniţilor, a datelor 
care să permită calculele propuse şi compararea valorilor obţinute eu cele 
ale indicilor găsiţi la aptihi. 

4. Modificarea valorii acestor indici la amoniţi ca urmare a schim
bării parametrilor, la multe grupe, în cursul dezvoltării ontogenetice 
(se ştie că gradul de aplatizare a cochiliei poate varia mult în cursul dez
voltării cochiliei la un singur individ) precum şi în funcţie de sexul in
dividului. 

o. Este bine cunoscut că apertura la mulţi amoniţi prezintă un 
peristom cu organizare diversă şi variată în funcţie de grupul avut în 
vedere (apofize, constricţii, evazări, e t c ) ; nu se ştie însă nimic despre 
influenţa pe care morfologia peristomului a putut-o avea asupra celei a 
aptihilor corespunzători aperturii respective. Este destul de greu de 
presupus că nu a existat nici o legătură, atâta timp cât elementele peri-
stomiale modificau adesea vizibil conturul aperturii pe care aptihii tre
buiau s-o închidă. (Este însă posibil ca unii amoniţi cu peristom complicat 
să nu fi avut şi aptihi, dar aceasta nu înlătură dubiile care se. induc). 

Ţinând seama de cele prezentate mai sus, se poate conchide că o 
integrare a aptihilor cu anumiţii corespunzători ar fi teoretic posibilă 
dar practic, deocamdată, irealizabilă; acest pesimism este alimentat, 
pe de o parte, de penuria de date necesare în literatura de specialitate, 
iar, pe de altă parte, de numărul mare de necunoscute şi alternative po
sibile care grevează asupra exactităţii şi valabilităţii finale a valorii 
indicilor şi, implicit a corectitudinii interpretărilor legate de integrare. 

Unele încercări s-au făcut deja şi au dat rezultate modeste dar demne 
de interes. Astfel, bazându-se pe un studiu biostatistic efectuat de Buck 
(1958) asupra genului Asjndoceras şi, în special, pe constatările privind 
morfometria aperturii, Closs (1960 b) a urmărit legătura dintre amoniţi 
şi aptihi recoltaţi din aceeaşi zonă (S-a apelat la colecţiile de Laevaptychus 
din diverse muzee germane, însumând 554 exemplare). S-a constatat că 
75,6% aparţineau grupei Laevaptychus latus, 20 ,3% grupei L. longus 
şi 4 . 1 % la L. latissimus. Curbele de frecvenţă obţinute pentru indicele de 
lărgime a aperturii amoniţilor şi-cel de lăţime a aptihilor au indicat o mare 
asemănare între anumite grupe de specii de amoniţi şi de aptihi. Astfel, 
curba grupei lui Laevaptyclius latus este apropiată de cea a speciilor de 
amoniţi : Aspidoceras hermanii, A. episum, A. lallierianum, A. binodum 
şi A. circumspinosum ; curba lui Laevaptychus longus corespunde cu cea 
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de la Physodoceras altenense, Aspidoceras contemporaneiim si Aspidoceras 
uhlandi. 

S-a mai făcut constatarea că „specii le" şi „subspeciile" (varietăţile) 
de Laemotychus separate de Trautli nu au putut fi abordate statistic din 
lipsa numărului de exemplare corespunzătoare; cu alte cuvinte, apre
cierile au putut fi făcute numai la nivel de grupe de taxoni de aptihi şi 
asociaţii de specii de amoniţi. 

Cam la aceleaşi concluzii s-a ajuns apelându-se şi la urmărirea sta
tistică a curbelor corespunzătoare striurilor de creştere de pe partea 
concav-internă a valvelor de aptihi şi valoarea indicelui de lărgime a 
spirei de amoniţi (Aspidoceras). 

După cum se poate constata de la aceste încercări şi până la inte
grarea precisă a aptihilor în structura taxonomică a amoniţilor mai este 
drum lung dar nu infinit. Aceste tatonări merită toată atenţia, pentru c ă 
un studiu de durată concertat pe plan mondial, cu obiective precise atât 
în privinţa amoniţilor cât şi a aptihilor va putea conduce într-un viitor 
oarecare la rezultate incomparabil mai bune şi mai exacte, capabile să 
permită realizarea treptată a dezideratului propus. Drumul progresului 
şi ştiinţei rămâne infinit şi, este întotdeauna dătător de speranţe şi opti
mism pentru cei ce cred şi se angajează în realizarea lui. 

în ce priveşte aptihii se pare c ă trebuie să rămânem, deocamdată, 
la singura soluţie a momentului, respectiv studiul lor parataxonomic, con
tribuind la pregătirea datelor pentru abordarea integrării lor cu amoniţii; 
acest lucru cu atât mai mult cu cât valoarea lor biostratigrafică devine 
tot mai pregnantă şi mai ales acolo unde lipsesc alte grupe fosile. • 

CONSlDEI iATIOKS SUB L 'IN T E G B ATI ()K SY STEMA TI QUE 
DES A P T Y C H I A U X AMMONITES 

R E S U M E 

Le travail presente quelques considerations sur Ies perspectives 
d'integration systematique des Aptyehi aux Ammonites. Ce probleme 
presente une importau ce particuliere car de sa solution depend le rejet 
de la parataxonomie et l'int roductîon des Aptyehi dans la nomenclalure 
taxonomique naturelle, linneenne. 

Dans ce sens, on considere que Ies chances Ies plus prometteuses 
sont offertes par la liaison entre Ies parametres biometriques des \ alves 
d'Aptyehi et ceux des apertures des coquilles d'Ammonites. En compa-
rant ces parametres, on constate une correspondance directe et la posi-
bilite d'en depister la correlation par filiere diagnostique et taxonomique. 
On a choisi surtout de snivre statistiquement certains indices oblenus 
par la correlation des parametres correspondants des Aptyehi, d'une părţ, 
et de l'aperture des coquilles d'Ammonites, d'autre part ; de ces indices 
il serait â retenir : l'indice de largeur (allongement) ( l / L ) , l'indiee sym-
physal (S /L) , l 'indice de projeetion de la largeur (pl/L), etc. des Aptyehi 
et Ies indices correspondants de l'aperture. En comparant Ies valeurs 
statistiques de ces indices des Aptyehi et de l'aperture de la coquille des 
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Ammonites, on peut appreeier le elegie de rapprocement entre Ies deux 
elenientK, argument d'une possible appartenance â un et meme taxon 
d Ammonite. 

Cela suppose un nombre immense de mesurages effeetues autant sur 
ies Aptychi que sur Ies Ammonit.es, ainsi que des investigations complexe» 
avec ces valeurs; practiquees au ealculatenr. 
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