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Condica parataxonomică a nomenclaturii aptihilor a.devenit o certitudine 
atunci când majoritatea paleontologilor de profil au admis că aceştia reprezintă 
piese accesorii la cochilia amoniţilor. 

Pe măsură ce studiul aptihilor s-a aprofundat şi valoarea lor biostratigrafică 
s-a consolidat, a apărut şi necesitatea ca sistematica acestui grup să fie perfecţionată 
şi adaptată cerinţelor unei utilizări cât mai operative. Lipsind, deocamdată, 
posibilitatea integrării sistemâiice a aptihilor cu amoniţii, desigur, abordarea celor 
dintâi nu poate îmbrăca decât haina paratoxonomiei. Acest fapt a fost sesizat încă 
demult şi nu poate fi eludat nici în prezent. 

Primul autor care a dat o fundamentare modernă nomenclaturii şi sistematicii 
aptihilor a fost Fr. Trauth (1927-1938). El a revizuit întregul material de aptihi 
gxistent atât concret, în colecţii, cât şi din punctul de vedere al datelor din literatura 
de specialitate, elaborând un tablou unitar, bazat pe date şi criterii de ordin morfo-
o'rnamental şi mai puţin morfometric. 

Dintre paragenurile separate de Trauth (1927) face parte şi cel de 
Lamellaptychus, având ca elemente definitorii conţinutul calcaro-carbonatic şi 
ornamentaţia cu coaste lamelare care acoperă complet suprafaţa externă a valvelor, 
el plasându-se stratigrafie în Dogger, Malm şi Eocretacic. 

în cadrul acestui paragen, Trauth, încă din 1938, observă anumite posibilităţi 
de diferenţiere a unor grupe de valve ce polarizează câte un număr mai mic sau mai 
mare de paraspecii. Criteriile avute în vedere pentru delimitarea acestor grupe se 
referă aproape exclusiv la natura şi structura ornamentaţiei - respectiv la traseul 
coastelor, urmărindu-se dezvoltarea lor atât pe diverse areale ale valvei cât şi, în 
special, natura terminaţiei în zona extern-terminal-simfizală. 

Astfel, Trauth (1938) identifică în cadrul paragenului Lamellaptychus 
cinci asemenea grupe pe care le notează cu litere mici {a, b, c, d, e) şi le separă 
în felul următor: 

-grupa a - lamelaptihi ornaţi cu coaste ce intersectează drept margine externă; 
-grupa b - lamelaptihi cu coaste arcuite după marginea latero-externă, 

dezvoltate normal şi terminate în unghi ascuţit pe marginile simfizală şi extern-
terminală; 

-grupa c - lamelaptihi cu coastele orientate paralel cu marginile laterală şi externă; 
-grupa d- lamelaptihi cu coastele arcuite sau frânte şi al căror capăt adsimfizal 

este orientat îndărăt, spre punctul apical. 
-grupa e - care cuprinde lamelaptihi insuficient cunoscuţi, cu grad limitat de 

separare şi înscrişi în condiţia de „nomina nuda". 

St. cerc. geologie, t. 39, p. 119-126, Bucureşti, 1994 
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Monografia lui Trauth (1938) privind lamelaptihii prezintă sistematica acestui 
gen axată pe grupurile astfel propuse, ordonând materialul într-o viziune unitară. 

Autorii care au urmat au adoptat punctul de vedere al lui Trauth, învederând 
obiectivitatea şi rucţionalitatea sa. 

La sfârşitul deceniului şase şi începutul celui de al şaptelea ale acestui 
secol, Gasiorowski (1959, 1962 a, 1962 b) reia problema structurii sistematice 
a paragenului Lamellaptychus, subliniind veridicitatea grupelor propuse de 
Trauth. Acest autor, folosind un sistem propriu de distingere, separare şi 
inventariere a criteriilor de identificare, propune introducerea a patru grupe de 
sculptură la lamelaptihi, notându-le tot alfabetic dar cu litere mari (A, B, C, D). 
Ţinând seama de tipul de parcurs al coastelor, Gasiorowski (1959, 1962 a) 
defineşte cele patru tipuri astfel: A - sculptură radială; B - sculptură oblic-
normală; C - sculptura concentrică; D - sculptură oblic-retroversă. El merge 
şi mai departe, încercând să introducă aceste grupe în structura denumirii 
unităţilor cu nivel de paraspecie sau parasubspecie (Ex: Lamellaptychus, grupa 
A, beyrichi; Lam., grupa B lamellosus e tc ) , subliniind necesitatea unei adânciri 
a nomenclaturii şi sistematicii paragenului respectiv. 

Ţinând seama, pe de o parte, de profilarea clară a posibilităţilor de separare, 
în cadrul paragenului Lamellaptychus, a acestor grupe morfosculpturale şi, pe de 
altă parte, de cerinţele imperioase pe care le ridică restructurarea sistematică a 
unităţii paragenetice în discuţie, am considerat că este binevenită o reluare a 
problemei (Turculeţ, 1995). Această reluare ar fi cu atât mai justificată cu-cât, la 
alte paragenuri de aptihi (cum ar fi Laevaptychus; Gasiorowski, 1960), operaţiunea 
s-a făcut şi a avut urmări cât se poate de.benefice, soluţia fiind adoptafa^e toţi 
specialiştii de profil. Este vorba, deci, de a separa, la paragenul Larr}ellaptychus, 
unităţi cu valoare parasubgenerică, fapt ce ar avea urmări favorabile din următoarele 
puncte de vedere: 

1, ar oferi elemente clare de orientare asupra conţinutului sistematic al 
parataxonului; 

2, ar preciza poziţia parataxonului în structura sistematică a unităţii majore; 
3, ar da o haină normală nomenclaturii lamellaptihiior, în acord cu cea admisă 

în prezent pentru toate celelalte grupe fosile; 
4, s-ar evita utilizarea în structura denumirilor a termenului de „ g r u p a . c a r e 

are o notă de maximă artificialitate şi apare singulară în nomenclatura bionomică. 
Aşadar, propunem separarea unor parasubgenuri care să includă formele 

grupate după morfologie şi ornamentaţie sculpturală. 
Ca şi la alte grupe parataxonomice, considerăm ca recomandabilă modalitatea 

formării denumirii parasubgenului din numele paragenului şi un prefix derivat din 
numele paraspeciei-tip pentru parasubgenul respectiv. Această modalitate şi-a 
veri fi cat deja viabi litatea la separarea parasubgenurilor de la paragenul Laevaptychus 
(Gasiorowski, 1960). 

Deci, propunem ca, în cadrul paragenului Lamellaptychus să se separe 4 
parasubgenuri, şi anume: Beyrichilamellaptychus, Lamellosus lamellaptychus, 
Thorolamellaptychus şi Didayilamellaptychus. 
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în cele cc urmează, vom prezenta aceste parasubgenuri. 

Parasubgenul Beyrichilamellaptychus n. psg. 

PI. 1, llg.l 

Paraspecie tip: Lamellaptychus beyrichi (Opp.) era. Trauth. (Trauth, 1938, p. 134 138, pl. X, lig. 5 - 7 ) . 
1938. Lamellaptychus. Gnippe a {părtini). Trauth, 128 (pârlim); p. 131 - 148 (pârlim). 
1962 a. Lamellaptychus, groupe A (partim). Gasiorowski, p. 231 - 232, p.p. 248. 

Fig. 1. - Lamellaptychus (Beyrichilamellaptychus) n.p.-sg-. 
Fig. 2. - Lamellaptychus (Lamellosuslamellaptychus) n.p.-sg. 
Fig. 3 - Lamellaptychus (Thorolamellaptychus) n.p. sg. 
Fig. 4. - Lamellaptychus (Didayilamellaptychus) n.p.sg. 

Acest parasubgen cuprinde toţi lamelaptihii a căror costulaţie se încadrează la 
tipul radiar, respectiv - la caie coastele pleacă de pe marginea internă şi se termină 
rectiliniu, mai mult sau mai puţin paralele, pe marginile laterală, externă şi simfizală. 
Coastele pot avea sau nu traseu cu inflexiuni, dar se caracterizează dominant prin 
aspect general sigmoidal. 
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Se poate spune că aici se includ majoritatea lamelaptihi lor care au fost 
desemnaţi anterior ca făcând parte din grupa A de sculptură. 

întrucât paraspecia Lamellaptychus beyrichi (Opp.) are o constulaţie 
reprezentativă pentru această grupă, socotim că va oferi prin prefixul rezultat, o 
orientare morfo-ornamentală clară şi precisă asupra caracterelor lamelaptihilor pe 
care îi include parasubgenul respectiv. 

Acest parasubgen cuprinde un mare număr de paraspecii şi parasubspecii dc 
lamelaptihi ce vrn din tl^allovian şi până în baza Neocomianului, cunoscând o 
diversificare notabilă îp,timpul Kimmeridgianului şi Tithonicului. 

Dintre parataxonii mai importanţi, pe lângă paraspecia-tip cu parasubspecii le 
sale numeroase (r>imm.-Neocom.inf), vom mai menţiona: Lam. (Beyrichila
mellaptychus) curtus Trauth (Callovian), L (B.) rectecostatus (Pet.) (Oxfordian 
sup. -Neocomian inf), L.(B.) studeri (Oost) (Neocomian), L.(B.) steraspis (Opp.) 
(Kimmeridgian-Tithonic in£), L. (B.) rarăui Turculeţ (Kimm. sup. Tithonic) etc. 

Parasubgenul Lamellosuslamellaptychus n. psg. 

PI. I, fig. 2 

Paraspecie tip: Lamellaptychus lamellosus (Park.) em. Trauth, f. typ. (Trauth, 1938, p. 149-153, 
pLXI, fig. 1 - 5). 
1938. Lamellaptychus Gntppeb (partim). Trauth, p. 128 (part im),p. 148-181 (partim). 
1962 a. Lamellaptychus, groupe B (partim). Gasiorowski, p. 2 3 1 - 2 3 2 , 253. 

Parasubgenul în discuţie cuprinde lamelaptihii atribuiţi anterior la grupa B şi 
caracterizaţi printr-o ornamentaţie cu coaste ce au dispoziţie ndrmal-oblică: ele pleacă 
de pe marginea internă, se curbează normal cu concavitatca spre apex, se distanţează 
treptat între ele, traversând oblic, suprafaţa externă a valvei şi se termină, prin capete 
arcuite normal spre linia simfizală, atât pe marginea externă cât şi pe cea simfizală. 

Caracterele reprezentative le conţine paraspecia Lam. lamellosus (Park.) de 
unde şi prefixul folosit pentru formarea denumirii parasubgenului. 

Acest parasubgen cuprinde cel mai mare şi variat număr de parataxoni dintre 
toţi aptihii cu coaste. El cunoaşte două etape de înflorire: una în Oxfordianul superior 
şi alta în Tithonic sup.-Neocomian inferior (Gasiorowski, 1962 a). Diapazonul 
stratigrafie general, însă, este cuprins între Oxfordian şi Barremian superior (Graf 
& Turculeţ, 1988). 

Dintre parataxonii mai importanţi ai acestui parasubgen vom menţiona: L. 
(L.) lamellosus (Park.) cu cele 6 parasubspecii (Orfordian-Tithonic-? Neocomian), 
L. (L.) hauffianus (Opp.) cu două parasubspecii (Oxfordian-Tithonic) L. (L.) 
sparsilamellosus - cu 3 parasubspec i i (Oxford ian-Ti thonic ) L. (L.) 
pseudoparallelograma Trauth (Oxfordian sup.), L. (L.) undatus (Guemb.) (Tithonic-
Neocomian), L. (L.) bourdeti Trauth (Kimmeridgian-Tithonic), L. (L.) aplanatus 
(Gill.) (Tithonic sup.-Neocomian), L. (L.) excavatus Trauth (Neocomian inf), L. 
(L.) hertae (Wkl.) - cu două parasubspecii (Tithonic sup.-Neocomian inf), L.(L.) 
mortilleti (Pict.&Lor) (Tithonic sup.-Neocomian), L. (L.) submortilleti Trauth 
(Tithonic-Berriasian) L. (L.) zizinensis Graf & Turculeţ (Barremian superior) ctc. 
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Parasubgenul Thorolamellaptychus n. psg. 

PI. I, ilg. 3 
\ 

Parasubspccie tip: Lamellaptychus thoro (Opp.) f.typ. Trauth (1938), p. 183-184, pl. XIII, Ilg. 4. 
1938. Lamellaptychus Gruppe c, Trauth, p. 128 (pârlim), p. 181-191 {pârlim). 
1962 a. Lamellaptychus, groupe C, Gasiorowski, p. 231-232, 246. 

Acest parasubgen se cardcterizează prin valve cu contur general subtriunghiular 
şi ornamentaţie cu coaste dispuse concentric, în jurul punctului apical; ele pleacă 
de pe marginea internă şi urmează un traseu paralel cu marginile laterală şi externă, 
terminându-se normal pe marginea simfizală. 

Gasiorowski (1959, 1962 a, 1962 b) defineşte ornamentaţia ca tip principal 
concentric şi o suprapune grupei C de sculptură costiformă. 

în acest parasubgen se includ cei mâi vechi parataxoni de lamelaptihi, ei 
debutând încă din Bajocian prin Lom. (Thorolamellaptychus) bajocensis Trauth, dar şi 
cei mai noi, anume cu L. (T.) minimus Graf & Turculeţ, din Barremianul superior. 
Este, totuşi, parasubgenul cu cel mai mic număr de parataxoni, dintre care, mai 
importanţi ar fi: L. (T.) subradiatus Trauth (Bajocian), L. (T.)thoro (Opp.) (Oxfordian 
sup.-Tithonic -? Neocomian), L.(T.) lithographicus (Opp.) (Callovian-Tithonic), 
L.(T.) theodosia (Desh.) (Tithonic-Berriasian), L.(T.) noricus (Wkl.) (Neocomian). 

Parasubgenul Didayilamellaptychus n. psg. 

Pl. I, Ilg. 4 

Paraspecie tip: Lamellaptychus didayi (Coqu.). Trauth (1938), p. 189-200, pl. XIV, fig. 3 -4 . 
1938. Lamellaptychus Gruppe d. Trauth, p. 128 (pârlim), p. 191-213 (partim). 
1962 a Lamellaptychus, groupe D. Gasiorowski, p. 231-232, 256. 

Se caracterizează prin valve cu contur dominant subtrapezoidal, ornate cu coaste 
dezvoltate sub tipul principal oblic-retrovers (Gasiorowski, 1959,1962 a, 1962 b); ele 
pleacă de pe marginea internă, suportă o inflexiune mai mult sau mai puţin marcată (de 
obicei, legată de depresiunea laterală), apoi se arcuiesc convex sau ascuţit-angular 
şi se orientează îndărăt, (retrovers) spre apex, terminându-se pe marginea sinfizală. 

Este parasubgenul cel mai tânăr, reprezentanţii săi cunoscând o evoluţie rapidă 
începând cu limita Jurasic-Cretacic, îndeosebi în Neocomianul inferior, unde apare 
un mare număr de forme. între Valanginian şi Barremian - când îşi încheie evoluţia, 
acest parasubgen cunoaşte o dezvoltare echilibrată şi stabilă. 

Dintre reprezentaţii mai importanţi ai săi, vom menţiona: Lam. (Didayila
mellaptychus) seranonis (Coqn.) (Berriasian-Hauterivian), L. (D.) didayi (Coqn.) 
(Tithonic ? - Berriasian-Hauterivian), L. (D.) angulocostatus (Pict. & Lor.) - cu 
parasubspeciile sale (Berriasian-Berremian inferior), L. (D.) angulodidayi Trauth 
(Neocomian) etc. 

• 

Ţinându-sc seama de fenomenele atât de frecvente de homeomorfism 
ornamental la aptihii costulaţi de la diverse paragenuri cunoscute (Lamellaptychus, 
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Punctaptychus, Cornaptychus), se pot recunoaşte şi separa în aceeaşi modalitate 
parasubgenuri care să asigure structurarea parataxonomică a sistematicii acestora. 
Folosirea aceloraşi prefixe ar da un câştig de aerisire şi claritate, argumentând 
condiţia homeomorfică {Beyrichipunctaptychus, Beyrichicornaptychus, e t c ) . 

SUR L'OPORTUNIT£ DE SfcPARER DES PARA-SOUS-GENRES 
DANS LE CADRE DE PARA-GENRE LAMELLAPTYCHUS (AMMONOIDEA, 

CEPHALOPODA) 

RESUM£ 

L'analyse des donnees d'ordre morphologique et sistematique a abouti â la 
proposition de quatre nouveaux para-sous-genres, qui seront en mesure d'eviter Ies 
doutes et le caractere absolument artificiel des "groupes" separes anterieurement. 

Ces para-sous-genres sont suivantes: 
• 

Para-sous-genre Beyrichilamellaptychus n. p - sg. 

PI. I, fig. 1 

Para-especes type: Lamellaptychus beryrichi (Opp.) em. Trauth 
1938. Lamellaptychus Gruppe a (partim). Trauth, p. 128 (partim); p. 131-148 (partim) 
1962a. Lamellaptychus, groupe A. Gasiorowski, p. 248. 

Dans ce para-sous-genre sont inclus tous Ies Lamellaptychi dont la costulation 
est developpee sous le type radiaire avec ou sans inflexions et chez lesquels Ies 
cotes partant du bord interne se terminent plus ou moins paralleles aux bords lateral, 
externe et symphysaX ayant un aspect general sigmoidal. De fait c'est lâ que 
pourraient entre inclus Ies Aptychi designes anterieurement comme faisant pârtie 
du groupe A de sculpture. La para-espece Lamellaptychus beyrichi (Opp.), ayant 
une costulation reprezentative pour ce groupe, nous considerons qu'elle va offrir 
par le prefixe resultant, une orientation morpho-ornamentale claire et precise sur 
Ies caracteres des Lamellaptychi que ce para-sous-genre inclut. Ce para-sous-genre 
comprend un grand nombre de para-especes et para-sous-especes (Lamellaptychus 
(Beyrichilamellaptychus) beyrichi (Opp.) â 5 para-sous-especes. L. (B.) curtus 
Trauth, L. (B.) rectecostatus (Pet.), L. (B.) inflexicosta Trauth, L. (B.) studeri (Oost), 
L. (B.) rarâui Turculeţ, L. (B.) cuneiformis (Rouss.) etc. qui viennent du Callovien 
et arrivent jusqu'â la base du Neocomien. L'apogee de sa diversification a lieu 
dans la Kimmeridgien et le Tithonique. 

Para-sous-genre Lamellosuslamellaptychus n.p.-sg. 

PI. I, fig. 2 

Para-especes type: Lamellaptychus lamellosus (Parkinson) em. Trauth,/ type Trauth. 
1938. Lamellaptychus Gruppe b (partim). Trauth, p. 128 (partim), P. 148-181 (partim). 
1962 a Lamellaptychus, groupe B. Gasiorowski, p. 231, 253. 
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Comprend Ies Lamellaptychi groupes anterieurement dans Ie groupe B et 
caracterises par une omementation â cotes ayant une disposition normale-obliquc; 
elles partent du bord interne ct sc courbant normalemcnt, se distancent peu â peu 
tiaversant obliquement la surface externe de la valve et se terminent par des bouts 
arques vers la ligne symphysale tant sur le bord externe que sur celui symphysal. 
C e s t l'espece Lamellaptychus (Lamellosuslamellaptychus) lamellosus (Park.), 
expliquant aussi le prefixe utilise pour la denomination du para-sous-genre. Ce 
para-sous-genre comprend un grand nombre de para-espece et de para-sous-especc 
d'Aptychiparmi lesquels: Lamellaptychus (Lamellosuslamellaptychus) lamellosus 
(Park.) ayant 6 para-sous-espece: hauffianus (Opp.) -2 para-sous-especes 
sparsilamellosus (Guemb.) â 3 para-sous-especes; pseudoparallelograma Trauth; 
pleiadensis Trauth; kachhensis Trauth; undaius (Guemb.); aplanatus (Gill.); 
excavatus Trauth; hertae (Wkl.); bourdeti Tmuth,favrei Trauth; undulatus (Stopp.); 
mortilleti (Pict. et Lor.); sub-mortilleti Trauth etc. Intervalle stratigraphique sur 
lequel elle s'etand est comprins entre l'Oxfordien inferieur et le N6ocomien, l'apogee 
etant enregistre pendant l'Oxfordien superieur et le Kimmeridgien. 

Para-sous-genre Thorolamellaptychus n.p.-sg. 

Pl. I, fig. 3 

Para-especes type: Lamellaptychus thoro (Opp.) 
1938. Lamellaptychus Gruppe c . Trauth, p. 128 (partim), P. 181-191 (partim). 
1962 a. Lamellaptychus, groupe C. p. 231, 236. 

Comprend Ies Lamellaptychi inclus jusqu'â present dans le groupe C. Ils se 
caracterisent par des valves â contour general triangulaire et une ornamentation â 
cotes disposees concentriquement autour du point apical. Les cotes partent du bord 
interne et suivant un trace parallele au bords lateral et externe, se terminant toutes 
sur le bors symphysal. 

Dans ce para-sous-genre entrent les plus anciens Lamellaptychi, debutant en 
Dogger par Lamellaptychus (Thorolamellaptychus)bajocensis Trauth mais aussi 
les plus recents, â savoirL. (B.) minimus Graf et Turculeţ, du Barrremien superieur. 
C e s t pourtant le para-sous-genre au nombre le plus reduit de parataxons, entre 
lesquels: Lamellaptycfius (Thorolamellaptychus): subradiatus Trauth, thoro (Opp.), 
thoro gracilicostatus Trauth, lithographicus (Opp.), lithographicus curvatus (Oost), 
theodosia (Desh.), theodosia rectangulus Trauth, noricus (Wkl.) etc. 

Para-sous-genre Didayilamellaptychus n.p.-sg. 

P1.I, fig. 4 

Para-espece type: Lamellaptychus didayi (Coquand) 
1938. Lamellaptychus Gruppe d. Trauth, p. 128 (partim), P. 191-213 (partim). 
1962 a. Lamellaptychus, groupe D. Gasiorowski, p. 231, 256. 

Comprend les Aptychi inclus anterieurement dans le groupe D de 
sculpture. Se caracterise par des valves subtrapezoidales, ornees de cotes ayant 
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un trace oblique-retroverse; ces cotes partent du bord interne, supportent une 
inflexion large (liee d'habitude â la depression laterale), se courbent fortement 
et reviennent vers l 'apex; se terminant sur le bord symphysal. C e s t le para-
sous-genre le plus jeune, ses representants venant du Tithonique sup6rieur et 
connaissant l 'apogee de sa diversifîcation au Neocomien, quand elle donne 
des para-especes index et que leur ensemble se conserve jusqu 'au final. Parmi 
Ies parataxons Ies plus frequemment rencontres de ce para-sous-genre nous 
rappelons: Lamellaptychus (Didayilamellaptychus): didayi (Coq.), seranonis 
(Cog.), angulo-didayi Trauth, angulo-costatus (Pet.) etc. 
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