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PALEONTOLOGIA

Presència d’Apatopygus garciasanzi (Echinoidea) a
l’Aptià de la subconca del Perelló

Joaquim Pastó i Vernet & Enric Forner i Valls1

RESUM

S’amplia la distribució geogràfica d’Apatopygus garciasanzi Forner, 2016, de l’Aptià in-
ferior, a la subconca del Perelló (conca del Maestrat).

Paraules clau: Echinoidea, Neognathostomata, Apatopygus garciasanzi, Aptià, forma-
ció Forcall, subconca del Perelló, conca del Maestrat.

ABSTRACT

Presence of Apatopygus garciasanzi (Echinoidea) from the Aptiàn of the
Perelló subbasin. The geographic distribution of the Apatopygus garciasanzi Forner,
2016, from the lower Aptian, is extended to the Perelló Subbasin (Maestrat Basin; Ca-
talonia).

Keywords: Echinoidea, Neognathostomata, Apatopygus garciasanzi, Aptiàn, Forcall
formation, Perelló Subbasin, Maestrat Basin.

1. Introducció

El neognatostòmat Apatopygus garciasanzi Forner, 2016, ha estat descrit recent-
ment amb material procedent de les subconques de la Salzedella, de Morella i de
Galve, totes pertanyents a la conca del Maestrat (Salas i Guimerà, 1996, 1997).
És un equinoïdeu molt escàs del qual es coneixien només 7 exemplars al món.
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A més a més, aquesta espècie presenta un caràcter modern: les plaques ambula-
crals, més enllà dels pètals, tenen un porus simple, avançant-se en 24 milions anys
(des de l’Aptià inferior fins a l’inici del Cenomanià) al que es coneixia abans de la
seua descripció; per contra, el caràcter presumptament associat al porus únic, és
a dir, l’aparició dels porus bucals, no es dóna en l’espècie nova (Forner, 2016 b).
Amb la troballa i descripció d’aquesta espècie, doncs, es posen en dubte algunes
de les conclusions formulades per Kier (1962, 1966) sobre el conjunt de l’antic
ordre Cassiduloida L. Agassiz & Desor, 1847, i per tant sembla que pot jugar un
paper fonamental en les noves hipòtesis sobre l’evolució del neognatostòmats.

Revisant material antic de la col·lecció del primer signant, s’ha trobat un exem-
plar, que estava classificat sota un altre nom, i que ara s’ha pogut estudiar i
adscriure a l’espècie nova. Té interès, la troballa, en primer lloc per augmentar
el cens d’exemplars localitzats d’una espècie tan rara, com ja s’ha indicat; i, en
segon lloc, perquè posa en relació la fauna de la subconca del Perelló, que ocupa
una posició marginal dins la conca general del Maestrat, amb la resta de subcon-
ques. De fet, dins les 7 subconques en què van dividir Salas & Guimerà (1996,
1997) la conca del Maestrat quan la van definir, aquesta del Perelló és, potser,
la menys estudiada des del punt de vista paleontològic i, al nostre parer, serien
necessaris un seguit de treballs que intentaren relacionar la fauna (de les distintes
subconques).

En aquest cas, per conèixer si aquesta del Perelló, situada en l’extrem nord-est,
presenta alguna particularitat. Sobre aquest tema i dins de l’ordre Echinoidea,
hi ha poc fet. Però hi ha l’estudi del gènere Hemidiadema Agassiz, 1846 que
va realitzar Clément (Clément et al., 2012; Clément, 2013, 2015) on apareix
una espècie endèmica de la subconca del Perelló (si més no, amb les dades ac-
tuals) mentre que altres espècies del gènere apareixen a les altres subconques en
una distribució temporal que se solapa. Així, fa la impressió, amb el registre
fòssil conegut, que el gènere Hemidiadema té espècies distintes a les diferents
subconques del Maestrat. Per contra, el present estudi confirma, i d’aquí la seua
importància, que un equínid rar i singular és compartit per 4 de les subconques
en l’Aptià Inferior. No hi ha, doncs, una separació concloent entre subconques
com es podria desprendre del l’estudi de les hemidiademes.
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2. Material i mètodes

2.1 Entorn geogràfic i geològic

L’exemplar estudiat es va recollir al sud del cap de la Punta de l’Àliga, dins del
terme municipal del Perelló (el Baix Ebre, Catalunya). La zona queda dins de la
conca del Maestrat definida per Salas & Guimerà (1996, 1997), que va estar
activa des del Juràssic fins al final del Cretaci Inferior. Els citats autors la van
dividir en set subconques: el jaciment pertany a la subconca del Perelló (fig. 1).

Els nivells on es va recollir el fòssil corresponen a la formació Margues de Forcall
(Canérot et al., 1982), però no a la part més basal de la formació (fig. 2).
Els estudis recents han fixat el límit del contacte entre el Barremià i l’Àptia
(García et al., 2014; Villanueva et al., 2014) a la conca del Maestrat, a la part
més inferior de la Fm. Forcall, de manera que el material estudiat correspon a
l’Aptià inferior. L’edat absoluta de la Fm. Forcall, segons la datació per estronci
87Sr/86Sr, és de 123,60 milions d’anys (+0,53 / -0,57), tal com es desprèn del
treball de Bover-Arnal et al. (2016).

Figura 1. Situació geogràfica del jaciments d’ Apatopygus garciasanzi Forner, 2016 a

la conca del Maestrat, modificat de Salas et al. (2001) i Forner (2016 b). L’estrella

indica el jaciment del Perelló.
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2.2 Material

L’únic exemplar que s’ha pogut estudiar és del Perelló. La seua conservació és
relativament bona però no s’han pogut observar les línies de sutura del sistema
apical. Forma part de la col·lecció Joaquim Pastó (CJP), situada a Masboquera
(terme municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, el Baix Camp), amb el
número de registre CJP 8200.

Figura 2. Posició estratigràfi-

ca de les formacions a la conca

del Maestrat. La fletxa indica on

es va trobar l’Apatopygus garcia-

sanzi Forner, 2016 del Perelló.

2.3 Mètode

En la sistemàtica, se segueix a Kroh & Smith (2010) i Smith & Kroh (2017).
Pel què fa a la terminologia descriptiva i a l’orientació espacial dels exemplars, s’ha
seguit allò establert, respectivament, en els capítols corresponents del Treatise on
Invertebrate Paleontology (Melville & Durham, 1966; Durham & Wagner,
1966; Fell, 1966) i de la Història Natural dels Països Catalans (Gallemí, 1988)
per als termes en català. En la cronoestratigrafia, el treball de Bover-Arnal et
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al. (2016). Per l’escala del temps geològic, s’ha seguit a Gradstein et al. (2004).
En les mesures, s’ha seguit a Forner (2016 a: 39, fig. 39). Totes les mesures
s’han obtingut amb un peu de rei digital, arrodonides a dècimes de mil·límetre, i
es donen sempre en mil·límetres (mm).

3. Resultats

3.1 Sistemàtica paleontològica

Classe ECHINOIDEA Leske, 1778
Subclasse EUECHINOIDEA Bronn, 1860
Infraclasse IRREGULARIA Latreille, 1825

MICROSTOMATA Smith, 1984
Grup capçada MICROSTOMATA

NEOGNATHOSTOMATA Smith, 1981
Grup capçada NEOGNATHOSTOMATA
Família APATOPYGIDAE Kier, 1962

Gènere Apatopygus Hawkins, 1920
Espècie tipus Nucleolites recens Milne Edwards, 1836 per designació original

Apatopygus? garciasanzi Forner, 2016 (figures 3-4).

1991 Nucleolites roberti A. Gras, Villalba: 279.
1993 Nucleolites roberti A. Gras, Villalba: 239.
2003 Nucleolites roberti A. Gras, Villalba: 106.
2014 Nucleolites roberti A. Gras, Saura & García: 80, làm. 12 1a,1b i 1c.
2016 Apatopygus? garciasanzi Forner: 27, fig. 4-10.

Per la diagnosi i descripció veure Forner (2016 b)
Holotip: està dipositat al Museu de Geologia - Museu de Ciències Naturals de
Barcelona (MGB) amb el número de registre MGB 74044.
Localitat tipus: Vinaròs (el Baix Maestrat).
Estrat tipus: Aptià inferior.
Raó del nom: es va dedicar al paleontòleg vinarossenc Manuel Domingo García
Sanz.
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Distribució: Aptià de Vinaròs (Villalba, 1991, 1993, 2003; Forner, 2016 b).
Saura & García (2014) documenten un exemplar de l’Aptià d’Allepuz (Terol).
Forner (2016 b) registra l’espècie a l’Aptià inferior del Forcall i Morella. Aquest
treball amplia al terme del Perelló la distribució.

Mesures CJP 8200 Holotip Mitjana Màxim Mínim n

L longitud 16,1 14,20 14,58 18,00 10,90 6
W amplada 13,5 11,80 11,97 14,20 9,00 6
H alçada 7,4 6,10 6,77 9,10 5,40 6
MWp màxima amplada al
marge posterior

6,5 4,70 5,17 6,70 4,00 6

W/L 0,84 0,83 0,82 0,88 0,76 6
H/L 0,46 0,43 0,47 0,51 0,41 6
MWp/L 0,40 0,33 0,36 0,39 0,33 6
lPI longitud del pètal I 7,2 5,90 5,60 7,20 4,00 6
lPII longitud del pètal II 6 4,60 4,62 5,70 3,50 6
lPIII longitud del pètal III 4,9 3,80 4,30 5,50 3,60 5
ppl longitud del periprocte 3,5 3,30 3,77 5,10 2,50 6
ppw amplada del periproc-
te

2,3 2,10 2,28 2,90 1,50 6

Aº I-V angle (en graus)
dels pètals I i V

61 57,00 51,17 57,00 47,00 6

ptw amplada del peristoma 2,4 2,00 2,06 2,90 1,30 5
ptl longitud del peristoma 3,1 2,40 2,44 3,30 1,70 5
ppw/ppl 0,66 0,64 0,61 0,65 0,57 6
ppl/L 0,22 0,23 0,26 0,32 0,23 6
ptw/ptl 0,77 0,83 0,84 0,89 0,76 5
ptl/L 0,19 0,17 0,14 0,21 0,00 6
ADDa distància del peris-
toma al marge ant.

6,1 5,80 5,68 7,60 3,90 6

Continua a la pàgina següent
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Mesures CJP 8200 Holotip Mitjana Màxim Mínim n

ADDa/L 0,38 0,41 0,39 0,42 0,36 6
rDAI distància radial
ambulacre I

9,6 8,70 9,12 11,70 7,10 6

rDAII distàncial radial
ambulacre II

7,6 6,30 6,32 7,20 5,40 6

rDAIII distància radial
ambulacre III

6,6 5,20 5,80 6,80 4,80 6

lPI /r DAI 0,75 0,68 0,61 0,68 0,56 6
lPII / rDAII 0,79 0,73 0,73 0,79 0,65 6
lPIII / rDAIII 0,74 0,73 0,73 0,81 0,68 5
ppDp distància peri-
procte al marge post.

5,7 4,80 5,62 6,80 3,90 6

ppDp distància gonopo-
rus post. al periprocte

4,7 4,70 4,72 6,40 3,30 6

ptDa distància peristo-
ma al marge anterior

7,4 7,00 7,22 9,10 5,20 6

ptDa/L 0,46 0,49 0,49 0,52 0,48 6
sal longitud del solc anal 3,6 3,00 2,83 4,00 2,30 6
ppDp/L 0,35 0,34 0,39 0,45 0,34 6
DADpp/L 0,29 0,33 0,32 0,36 0,28 6

Taula 1. Mesures d’ Apatopygus garciasanzi Forner, 2016, de l’Aptià inferior de la sub-

conca del Perelló (CJP-8200) i comparació amb la resta de material conegut de l’espècie

(Forner, 2016 b).
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Figura 3. Apatopygus garciasanzi Forner, 2016, de l’Aptià inferior de la subconca del

Perelló. A: vista apical; B: vista oral; C: vista lateral, la fletxa indica la part anterior;

D: vista anterior; D: vista posterior.
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Les mesures de l’exemplar del Perelló (taula 1) encaixen perfectament amb
les dades dels exemplars coneguts fins ara. L’únic fet remarcable és que l’e-
xemplar estudiat té els ambulacres I i V un poc més llargs que els exemplars
coneguts. Aquests acabaven, més o menys, a l’alçada de l’inici del periprocte
i en l’exemplar del Perelló continuen un poc més enllà (fig. 3 A), fins prop
de la meitat del periprocte; es considera, però, aquesta diferència dins de les
variacions intraespecífiques. El caràcter diagnòstic més important per l’espè-
cie es pot observar en l’exemplar estudiat (fig. 3 B i fig. 4): la reducció a un
únic porus per placa més enllà dels pètals, que es pot apreciar molt bé als fíl·lodes.

Figura 4. Apatopygus garciasanzi For-

ner, 2016, de l’Aptià inferior de la sub-

conca del Perelló. Dibuix del peristoma

i dels fíl·lodes.

4. Conclusions

El nou exemplar no té visibles les línies de sutura del sistema apical, per la
qual cosa no permet confirmar si l’espècie és monobasal, element fonamental per
confirmar la inclusió al gènere Apatopygus. Aquest element, no plenament resolt,
requereix de noves recerques per aconseguir nous exemplars que permeten esbandir
aquest dubte.

S’eixampla la distribució geogràfica a la subconca del Perelló. Això confirma la
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connexió de la subconca amb les subconques veïnes (fig. 1) per damunt de la zona
de llindar entre la subconca de Morella i la del Perelló. Aquesta dada, que una
espècie singular (si més no en el registre fòssil) és compartida per 4 subconques se-
parades per dues zones de llindar, matisa o complementa els resultats dels estudis
del gènere Hemidiadema, dels quals es podria interpretar que la distribució s’a-
justa a les subconques i que les espècies no salten les zones de llindar (Clément,
2015): l’espècie H. batalleri Clément, 2015 només està a la subconca del Perelló;
l’espècie H. forcallensis Clément, 2015 únicament s’ha trobat a la subconca de
Morella, separada per una zona de llindar, de la del Perelló al nord-est i de les
altres 4 per una altra zona de llindar al sud-oest; i una d’aquestes últimes, la
subconca de Galve, on no s’han registrat cap de les altres dues espècies, registra
una tercera espècie no compartida: H. malladai Clément, 2015.

Totes tres són molt semblants, s’han trobat només dins de la formació Margues
del Forcall (Canérot et al., 2082) i podrien compartir antecessor comú. La
distribució estragràfica en conjunt de les 3 espècies de hemidiademes abasta només
la part superior de la Fm. del Forcall, el membre margues de Morella la Vella;
interval temporal molt més reduït que la distribució estratigràfica coneguda de
A. garciasanzi : des del membre inferior de la Fm. Forcall, el membre Margues
del Cap de Vinyet fins a la Fm. Calcàries de Villarroya de los Pinares (Canérot

et al., 2082).
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