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ASUPRA VALIDITĂŢII GENULUI PUNCTAPTYCHUS 
DE 

IL1E TURCULEŢ 

în anul 1927, supunînd unei analize aprofundate toate datele din 
literatură privind aptyehii şi dispunînd de un bogat material paleontologic 
de studiu, Trauth a creat din fostul gen unic „Aptychus" mai multe genuri 
noi, printre care LameUaptychus şi Punctaptyehus. 

Argumentarea creării acestor două, din urmă, genuri a fost consi
derată ulterior de către marea majoritate a autorilor ca fiind bine funda
mentată şi suficientă pentru întreprinderea iniţiată. Pe de altă parte, însă, 
Scatizzi (1934) a emis părerea că , de fapt, luînd în considerare relaţiile 
structurale strînse dintre LamellaptycJms şi Punctaptyehus, avem de-a 
face cu un singur gen, respectiv LameUaptychus, la care recunoaşte două 
subgenuri: Costaptychus şi Punctapytchus. Punctul de vedere al lui Sca
tizzi nu a mai fost îmbrăţişat de nimeni pînă în 1976, deşi în această 
perioadă s-au întreprins numeroase studii asupra structurii aptychilor 
(Cassinis, 1957 ; Schindewolf, 1958; Closs, 1960), cit şi monografii de revi
zuire generală a problemei aptychilor cu coaste şi a nomenclaturii lor 
(Gassioro-wski, 1962 ; Arkell, 1957 ; Moore & Sylvester-Bradley, 1957). 

în 1976, Farinaeei şi colab. întreprind un studiu detaliat asupra 
structurii unor genuri de aptychi, revitalizînd ideea lui Scatizzi, anume că 
genul Punctaptyehus trebuie invalidat, el urinînd a rămîne ca subgen la 
LameUaptychus. Ca argumente, aceşti autori aduc asemănarea structurală 
dintre cele două forme şi faptul c ă punctaptychii cu stratul lamelar superior 
erodat rămîn a fi socotiţi drept lamelaptyehi. 

în aceste condiţii, problema validităţii genului Punctaptyehus a 
devenit de prim interes şi am considerat că merită o abordare mai detaliată. 
Cercetările noastre s-au axat pe studiul structurii interne a pieselor de 
Punctaptyehus şi LameUaptychus, în general, şi a elementelor de deosebire, 
în special. 

în cele ce urmează, vom analiza rezultatele obţinute din cercetarea 
structurii aptychilor aparţinînd celor doi taxoni, structură urmărită în 
secţiuni transversale rad iar e şi în serie. Exemplarele cercetate provin din 
depozitele neojurasice ale stratelor cu Aptychus din sectorul nordic al Car-
paţilor Orientali. 

PROBLEME GENERALE 

Vorbind de structura internă a pieselor de LameUaptychus (s.l.), 
Farinaeei şi colab. (1976) au separat patru elemente structurale : 1) sta
diul ontogenetic iniţial; 2) stratul lamelar bazai; 3) stratul tubular me
dian ; 4) stratul lamelar superior. 
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Ar fi de observat că , plecînd de Ia un criteriu unitar, autorii amintiţi 
separă elemente cu conţinut variabil; astfel, primul element, deşi i se con
feră un substrat microstructural material, prin enunţul său formal, ne 
orientează spre o determinare temporală. Acest fapt contrastează cu defi
niţia celorlalte trei elemente structurale care sînt, fără îndoială, elemente 
de individualizare structural-materială. Din acest motiv, conside
răm c ă este mai logic ea problema să fie abordată unitar şi succesiv 
atît în timp cît şi în spaţiu. 

Vom urmări deci structura internă a pieselor de aptychi pe stadii 
ontogenetice, anume în stadiul ontogenetic iniţial şi apoi în stadiul adult 
gerontic. 

Avînd în vedere că şi autorii amintiţi (Farinaeei şi colab.) leagă 
aptyehii din stadiul iniţial de microfaciesurile cu anumiţi embrionari, 
considerăm că acest stadiu (iniţial) poate fi definit şi ca stadiu embrionar, 
el referindu-se la aptyehii care au constituit operculi pentru amoniţii mici, 
embrionari sau nepionici. în felul acesta se poate preciza oarecum conţi
nutul în timp al acestui stadiu. Aceşti aptychi mici se găsesc fie izolaţi, 
ca piese separate în microfaciesurile cu amoniţi embrionari din calcarele 
neojurasice, fie încorporaţi în zona apicală a aptychilor mari, în stadiul 
adult-gerontie, ca elemente embrionare ale acestora din urmă. 

I. STRUCTURA VALVEI ÎN STADIU EMBRIONAR-NEPIONIC 

Existenţa şi structura valvei de aptychi embrionari au fost puse în 
evidenţă şi cercetate pentru prima dată de către Farinaeei şi colab. (1976). 
Aceşti autori constată că valva embrionară de LamellaptycJms (Punctap
tyehus) prezintă o structură diferită de cea din stadiul adult, ea fiind for
mată din lamine fine, suprapuse şi uşor imbricate, înclinate regulat spre 
apex, constituind o succesiune de coaste oblice, separate de depresiuni; 
de asemenea, ca element de deosebire ar fi faptul c ă nu prezintă stratul 
prismatic-celular, aceste coaste stînd direct pe stratul lamelar bazai. 

în cazul cînd este vorba de o valvă de aptych adult, complexul lami
nar embrionar se găseşte situat în zona apicală şi este acoperit direct de 
stratul lamelar superior care este foarte gros aici (pl. I, i'ig.1,2). 

Farinaeei şi colab. (1976) au constatat că morfologia externă a val
vei embrionare de Punctaptyehus este asemănătoare cu cea de la .LameUap
tychus în stadiu adult. Observaţiile noastre au arătat însă că există ca
zuri cînd această morfologie se înscrie şi pe parametrii formei de Punctap
tyehus adult (pl. I , fig. 1) , avînd canale largi între coaste. Prin urmare, 
acest element nu poate fi avansat ca argument pentru invalidarea genului 
Punctaptyehus. 

II. STRUCTURA VALVELOR ÎN STADIU ADULT-GERONTIC 

Structura aptychilor în stadiul adult-gerontie se distinge prin aceea 
c ă , pe lîngă valva embrionară încorporată în zona apicală, valva adultă 
mai are trei elemente structurale principale, şi anume: stratul lamelar-
calotic bazai, stratul prismatic-celular median şi stratul lamelar superior 
( f i g . text 1) . 
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Fig. 1. — Structura punctap-
tychilor în secţiune rad iară : 
sl-cb, strat lamelar-calotic ba
zai ; sp-c, strat prismatic-ce
lular ; slvs, strat lamelar su

perior. 

1. Stratul lamelar-calotic bazai 

Se dezvoltă în prelungirea celui de la stadiul embrionar şi este consti
tuit din lamine ce formează calote mai mult sau mai puţin evidente, cu 
dispoziţie oblică în secţiune radiară, planul de separaţie fiind înclinat spre 
apex (pl. I, fig. 3) . Laminele au grosimi şi asociaţii variabile, acest fapt 
purundu-se în evidenţă pe faţa internă a valvelor ca striuri concentrice, 
considerate linii de creştere. în general, acest strat este subţire faţă de 
celelalte, neatingînd 1 mm grosime. El este identic la LamellaptycJms, ca 
şi la Punctaptyehus şi suportă stratul median-prismatic-eelular. 

2. Stratul prismatic-celular 

Stratul median al valvelor de LameUaptychus şi Punctaptyehus re
prezintă un element structural principal al acestora, evidenţiindu-se clar 
atît prin structura sa, cît şi prin grosime. El a fost observat încă de la pri
mele cercetări asupra structurii aptychilor şi a fost denumit diferit de către 
diverşi autori. Dacă ar fi să amintim numai ultimele d enumiri am putea 
sublinia că , în 1958, Cassinis îl menţionează ca „pătura tubulo-celuIară 
sau intermediară", Closs (1960) îl denumeşte „pătura prismatică", iar 
Farinaeei şi colab. (1976) ca „strat median tubular". 

Avînd în vedere că , în secţiune transversală, elementele acestui 
strat au contur poligonal (de cele mai multe ori pentagonal, constituin-
du-se în prisme) şi nu circular (ca să poată fi considerate tuburi) şi c ă as
pectul de ansamblu al secţiunii transversale este tipic celular, am conside
rat că este mai corespunzătoare denumirea de strat prismatic-celular. 

Stratul prismatic-celular prezintă o poziţie mediană, fiind aşezat 
între stratul bazai şi cel lamelar superior. El este absolut identic la Lamel-
laptychus şi la Punctaptyehus, fiind constituit din prisme alungite, bine dez
voltate, cu secţiune poligonal-celulară. Pe secţiunea radiară a valvei, aces
te prisme au o dispoziţie subparalelă, adesea în eventai (pl. I , fig. 5—6; 
pl. I I , fig. 1). La unele exemplare, se observă destul de clar separarea p e 
fondul acestor prisme a unor calote oblice, înclinate spre apex (pl. I, fig. 7 ; 
pl. II , fig. 2). Aceste calote reprezintă etape de creştere a valvei pe direcţie 
radiară faţă de apex. <;•< 

Ca grosime, acest strat'este cel mai masiv dintre toate elementele 
structurale ale valvei. Grosimea este minimă în vecinătatea valvei embrio
nare şi creşte treptat spre zona lateroexternă, pe faţa laterală a valvei el 
observindu-se direct, nefiind acoperit de stratul lamelar superior. 
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3. Stratul lamelar superior 

Stratul lamelar superior este constituit din lamine subţiri, fine, care 
se dispun peste stratul median, prismatic-celular. La genurile în discuţie, 
icest strat prezintă o structură ce individualizează două pături distincte, 
în care laminele au orientări şi condiţii morfologice diferite. Este vorba 
le o pătură supraprismatică, care se dispune direct peste stratul prismatic 
median, evidenţiind mult ridicările costiforme ale acestuia şi contribuind 
lotărîtor la formarea coastelor de pe suprafaţa latero-externă a valvelor 
pl. I I , fig. 2 — 3 ; pl. I I I , fig. 1—2), şi de o a doua pătură, anume pătura 
aminară externă, constituită din lamine structurate diferit la Punctap-
ychus faţă de LameUaptychus. La Punctaptyehus, această pătură este con
stituită din lamine ce, la început, mulează coastele şi canalele intercos-
ale, prezentîndu-se ondulate (pl. I I I , fig. 3) , iar mai tîrziu îşi pierd trep-
:at caracterul ondulat, devenind plane şi nivelînd asperităţile feţei exter-
le pînă la monotonie (fig. text. 1; pl . I I I , fig. 2 ,4 ; pl . IV, fig. 1—2). 

La LameUaptychus, această pătură are o structură specifică, cu la-
nine îmbrăcînd un aspect solzificat şi contribuind la formarea unor coaste 
juternice pe faţa externă a valvelor (fig. text 2 ; pl . IV, fig. 3) . 

Fig. 2 . — Structura lamelaptychilor In Fig. 3. — Structura păturii supraprisma 
secţiune radiară : sl-cb, strat lamelar- tice (psp) din stratul lamelar superior, 
calotic bazai ; sp-c, strat prismatic-ce

lular ; sls, strat lamelar superior. 

Trebuie menţionat că pătura supraprismatică este mai groasă pe 
elina domoală a coastelor şi mai subţire pe cea abruptă, adică cea orien
tată spre apex (fig. text . 3 ; pl . I I I , fig. 1). 

Avînd în vedere că deosebirea dintre LameUaptychus şi Punctapyt-
chus se concretizează numai în structura stratului lamelar superior, v o m 
evidenţia cîteva elemente de certă individualizare : 

I . La LameUaptychus : 
1. Pătura supraprismatică nu se separă prea clar de cea laminară, 

ele mulînd strîns coastele stratului prismatic-celular. Contactul strîns 
între cele două pături a şi determinat pe unii autori să considere că este 
vorba de un strat unitar, fără structură bietajată (Closs, 1960). 

2. Pătura laminară superioară prezintă o structură internă specifică 
solzificată, care determină formarea, pe suprafaţa externă a valvelor, a 
unor coaste puternice şi răspîndite pe întreaga valvă, de la apex pînă la 
marginea laterală. 

3. Pătura laminară superioară este intactă, fără perforaţii spre exte
rior şi fără canale longitudinale în interior. 
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Fig. 4. — Mecanismul lngroşării pă
turii laminare externe (pl) spre apex 

la Punctaptgchas. 

I I . La PunetaptyeJim: 
1. Pătura supraprismatieă este mai 

clară, contribuind mult la constituirea şi 
evidenţierea coastelor, mai ales pe zona la-
teroexternă a valvei. 

2. Pătura laminară este mult mai 
clar evidenţiată faţă de cea anterioară, 
deeît la Lamellaptyehus • ea este separată 

de pătura supraprismatieă prin şirul canalelor longitudinale şi se îngroaşă 
treptat spre apex. Această îngroşare apare comparativ mai mare în zona 
apicală şi mai slabă înspre zona lateroexternă (vezi fig. text 4 ; pl . I I I , 
fig. 2—3 ; pl. IV, fig. 1). Faptul este explicat prin mecanismul intim al 
creşterii valvei, şi anume prin aceea că fiecărei calote de creştere ce se 
încheie cu formarea unei coaste îi corespunde o lamina a păturii externe 
(fig. text 4). Acest lucru a fost observat încă de către Closs (1960) care, la 
figura 3, ne oferă o imagine destul de plastică în acest sens. 

Astfel, creşterea valvei în lăţime şi lungime se face prin 
adăugirea de noi calote la stratul bazai şi median, iar în grosime 
prin îngroşarea stratului median şi adăugirea, prin suprapunere, 
de noi lamine în stratul larnelar superior. în felul acesta se expli
că evidenţierea şi persistenţa coastelor la Punetaptyelms spre 
marginile lateroexterne şi lipsa lor spre apex, undesînt acope
rite de pătura laminară groasă. De asemenea, acest fapt explică 
îndepărtarea prin eroziune a păturii laminare, în primul rînd, 
spre marginile lateroexterne (unde ea este foarte subţire) şi 
persistenţa ei aproape întotdeauna în regiunea apicală (unde 
este mai groasă de două-trei ori faţă de celelalte strate ale 
valvei ; vezi pl. 1, fig. 1—2). 

3. Şanţurile intercostale, la nivelul dintre cele două pă 
turi, sînt marcate de canale longitudinale, cu secţiune ovoi-
dală (fig. text 1 ; pl. I,fig. 5 - 7 ; pl. I I , fig. 1 - 3 ; pl. I I I , 
fig. 1 - 4 ; pl . IV, fig. 1 - 2 ) . 

4. In lungul acestor canale (tunele), pătura laminară este 
perforată, astfel că spaţiul intercostal este marcat pe suprafaţa 
externă de cîte un şir de pori punctiformi (vezi fig. text 5 ; 
pl. I I , fig. 4 - 5 ) . 

5. Pătura laminară superioară prezintă o suprafaţă exter
nă lisă şi nu costulată, cum este cazul la Lamellaptychus. 

Fig. 5. - As
pectul carac
teristic al su
prafeţei exter
ne de la Pune
taptyelms, cu 
şiruri de pori 
d e t e r minaţi 
de perforaţiile 
păturii lami
nare externe 
in lungul tu-
nelelor inter

costale. 

CONCLUZII 

Avînd în vedere cele de mai sus, considerăm c ă deosebirile dintre 
Zamellapty chiui şi Punetaptyelms sînt suficiente pentru menţinerea celui 
din urmă ea taxon generic. 

Argumentarea validităţii genului PunetaptyeJius se poate sintetiza 
astfel: 

1. Toate cele 3 genuri de aptychi calcaroşi cercetaţi de Farinacci 
şi colab. (1976), adică LamellaptycJms (Punetaptyelms), Laevilamellap-
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tyckus şi Laevaptychus, prezintă 3 elemente structurale clasice (strat ba
zai, median şi superior). Stratul bazai este identic la toate ; stratul median, 
cu unele mici deosebiri în ce priveşte grosimea şi dispoziţia prismelor, 
este de asemenea fără separaţii tranşante la toate genurile. Deosebirile 
dintre ele rămîn să fie hotărî te de structura stratului lamelar superior. 

Dacă se admite că Laevilamellaptyehus poate rărnîne ca gen separat, 
deşi este o formă de trecere între LameUaptychus şi Laevaptychus, purtînd 
caractere structurale ale ambelor acestor genuri, atunci trebuie de admis 
şi păstrarea genului Punctaptyehus, care la nivelul păturii laminare ex
terne se deosebeşte net de LameUaptychus şi de toate celelalte genuri. Acest 
element nu trebuie subestimat, deoarece caracterul stratului lamelar su
perior are pondere maximă şi în separarea celorlalte genuri. 

2. Eventualitatea erodării stratului lamelar superior la Punctapty
ehus şi confundarea lui posibilă cu LameUaptychus nu trebuie fetişizată în 
dauna validării genului Punctaptyehus. în primul rînd, este greu de pre
supus că acest strat poate fi erodat absolut pe întreaga suprafaţă, mai ales 
în zona apical-simfizală, care este curbă şi întotdeauna îngropată în rocă ; 
chiar dacă am admite şi acest lucru, faptul poate fi uşor sesizat, urmărind 
grosimea şi structura păturii de sub coastele suprafeţei externe. Dacă este 
un Punctaptyehus erodat, vom întîlni numai pătura supraprismatică, 
subţire şi cu structura ei caracteristică, în timp ce la LameUaptychus va 
ieşi imediat în evidenţă pătura laminară groasă şi cu structura solzoasă 
specifică. 

Fenomenul de eroziune poate avea o influenţă mai mică sau mai 
mare asupra tuturor fosilelor, modificîndu-le forma iniţială, însă nu acest 
lucru primează cînd se stabileşte sistematizarea lor taxonomică. Punctap-
tychii, cu aspectul lor macroscopie net deosebit şi cu structura lor 
internă clar diferenţiată la nivelul stratului lamelar superior faţă de lame-
laptychi, considerăm că trebuie să rămînă ca gen aparte (Punctaptyehus), 
cum deja s-a încetăţenit în literatura paleotologică de specialitate de pe 
toate meridianele. 

SUR LA VALIDiTE DU GENRE PUNCTAPTYCHUS 

RENUME" 

L'ouvrage presente Ies problemes gen^raux concernant la validite 
du genre Punctaptyehus qui, dernierement, a ete mise en doute. 

Suivant un point de vue emis depuis Scatizzi (1934), un groupe de 
chercheurs seientifiques conduit par A . Farrinacci (1976) a etudie' le rap-
port entre Ies genres LameUaptychus et Punctaptyehus, tout en tirant la 
«conclusion que le genre Punctaptyehus doit etre supprime et passe comme 
sous-genre â LameUaptychus. L'argumentation de. cette conclusion n'ap-
paraît pas suffisamment justifice; entre autres elle se fond aussi sur cer-
tains elements supposes ou sans valeur de permanence concrete. 

Ayant repris dans cette etude le probleme et ayant rec;herche un 
grand nombre de sections parmi Ies valves d'aptychi (aussi bien punctap-
tychi que lamellaptychi) recoltees des couches â Aptyehus du Malm des 
Oarpates Orientales roumaines, l'auteur a constate que, entre Ies elements 
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Planşa I 
Fig. 1. — Punctaptychus: secţiune radiară prin zona apicală, observindu-s 

structura punctaptychoiclă a valvei embrionare (v.e). Runcu — Rarău, 
malm ( x 75). 

Fig. 2, — Lamellaptychus beyrichi (Opp.) : secţiune radiară prin zona apicală cu 
valva embrionară (Ve) acoperită de stratul lamelar superior foarte 
gros (sls). Brateş—1 lăghimaş, malm ( x 45). 

Fig. 3. — Stratul lamelar-calotic bazai (sl-cb) cu evidenţierea calotelor înclinate 
spre apex. I d e m . 

Fig. 4 . — Valve de aptychi juvenili. Runcu — Rarău, malm ( x 50). 
Fig. 5,6. — Punctaptychus: stratul prismatic-celulur in secţiune radiară (dispozi

ţie în evantai). Pojorîta, malm ( x 40). 
Fig. 7. — Punctaptychus: stratul prismatic-eelular in secţiune radiară (sp-c) cu 

evidenţierea calotelor oblice de creştere. Pojorîta, malm ( x 40) . 

Planşa II 

Fig. 1. — Punctaptychus : stratul prismatic-eelular cu aspect de evantai. Pojorîta 
Malm( x 60). 

Fig. 2. — Punctaptychus : strat prismatic-eelular cu calote de creştere ( x 65) . 
Fig. 3 .— Punctaptychus : stratul lamelar-calotic bazai (sl—cb). stratul pris

matic-eelular cu prisme dispuse regulat subvertical (sp—c) şi pătura 
prismatică (psp). Runcu — Rarău, malm. ( x 75). 

Fig. 4. — Punctaptychus punctatus divergem Trauth. Tulgheş, malm ( x 1,3). 
Fig. 5. — Punctaptychus monsaloensis Trauth, Munţii Codrului — Apuseni, 

malm ( x 0,8). 

Planşa III 

Fig. 1. — Punctaptychus : pătura supraprismatieă (psp) şi pătura laminară 
externă (pl) din stratul lamelar superior perforat spre exterior. 
Pojorîta, malm ( x 75). 

Fig. 2. — Punctaptychus : pătură laminară neperforată spre exterior (pl). Idem 
( X 45) 

Fig. 3. — Punctaptychus : se observă formarea şi îngroşarea treptată a stratului 
lamelar superior spre apex. Runcu—Rarău, malm ( x 40). 

Fig. 1. — Punctaptychus : pătura laminară externă perforată (pl). Valea Seacă— 
Rarău, malm ( x 60). 

Planşa IV 

Fig. 1. — Punctaptychus : se observă îngroşarea păturii laminare externe spre 
apex (pl). Pojorîta, malm ( x 50). 

Fig. 2 . — Punctaptychus : lamine clare în pătura laminară, perforată spre 
exterior. Valea Seacă — Rarău, malm ( x 55). 

Fig. 3. — Lamellaptychus beyrichi (Opp.) : stratul lamelar superior (sls) cu struc
tură caracteristică şi acoperit la exterior cu coaste puternice. Brateş — 
I lăghimaş, malm ( x 60). 

Fig. 4. — Lamellaptychus tfcyrichi (Opp.) , Măgura — Rarău, malm ( x 0,8). 
Fig. 5. — Lamellaptychus beyrichi fractocosta Trauth, Valea Seacă, Rarău, malm 

(X 2) . 



Planşa r 





Planşa. III 



Planşa IV 
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d'individualisation des genres d'aptychi, la structure de la couche lamel-
îaire exterieure de la valve joue un grand râie. Cet element presente une 
condition structurelle nettement differente â Punctaptychus par compa-
raison â Lamellaptychus. 

D e la sorte, h Punctaptychus, il est forme de deux eouches : l'une 
inferieure qui moule la couche prismatique-cellulaire mediane (la couche 
supraprismatique), ayant un caractere costiforme, et l'autre superieure 
(la couche laminaire), qui couvre Ies cotes de la couche inferieure et qui 
presente Ies perforations caracteristiques. 

Cette structure de la couche lamellaire exterieure se distingue claire-
ment de celle de Lamellaptychus, ou la couche respective se presente en 
section transversale, ayant un aspect 4cailleux et depourvue totalement 
de perforations. 

Les perforations de Punctaptychus ne sont pas dues â l'erosion de la 
valve mais, au contraire, elles sont la condition de la structure meme de 
la couche et du nombre de lamines qui forment la couche superi
eure de celle-ci. 

Compte tenu de ces realites, l 'ouvrage se prononce pour la valida-
tion du genre Punctaptychus, celui-ci ayant une place bien individualisee 
entre les autres genres d'aptychi. 
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