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PALEONTOLOGIA

Presència d’Oichnus simplex sobre braquiòpodes de
l’Aptià inferior de Vallibona (conca del Maestrat).

Enric Forner i Valls1

Resum

S’estudia la presència d’Oichnus simplex Bromley, 1981 en una comunitat de braquiò-
podes de l’Aptià inferior de Vallibona (conca del Maestrat). S’ha constatat la presència
sobre Burrirhynchia miliani (Calzada, 1971) i Loriolithyris solei (Calzada, 1976). La
freqüència de depredació és baixa (2,2% i 6,8%). És possible que el depredador perfora-
dor fora un gasteròpode. Aquestes són les primeres dades publicades d’Oichnus simplex
sobre braquiòpodes al Cretaci Inferior a la península Ibèrica i per a tot el registre fòssil
de la conca del Maestrat.

Paraules clau: Oichnus, Brachiopoda, Burrirhynchia miliani, Loriolithyris solei,
perforacions, Aptià, formació Margues del Forcall, Vallibona, conca del Maestrat.

Abstract

Presence of Oichnus simplex on brachiopods of the lower Aptian of Vallibona
(Maestrat basin). The presence of Oichnus simplex Bromley, 1981, is studied on a
community of brachiopods of the lower Aptiá of Vallibona (Maestrat basin). The presence
was found on Burrirhynchia miliani (Calzada, 1971) and Loriolithyris solei (Calzada,
1976). The predation frequency is low (2.2% and 6.8%). It is possible that the drilling
predator was a gastropod. These are the first published data of Oichnus simplex on
brachiopods in the Lower Cretaceous of the Iberian Península and for the entire fossil
record of the Maestrat basin.

Keywords: Oichnus, Brachiopoda, Burrirhynchia miliani, Loriolithyris solei, drillholes,
Aptian, Marls of Forcall Formation, Vallibona, Maestrat Basin
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1. Introducció

Els forats a les conquilles produïts per depredadors perforadors és l’evidència
millor preservada en el registre fòssil i la més fàcilment quantificable de les inter-
relacions caçador-presa de què disposem. En l’actualitat, diversos grups d’inver-
tebrats marins utilitzen la tècnica de perforar les conquilles de les preses, com ara
alguns platihelmints, nematodes, octòpodes i, sens dubte els més coneguts, algu-
nes famílies de gasteròpodes. Els gasteròpodes que cacen mitjançant la tècnica
de perforar las conquilla de les víctimes ho fan sobre un ampli ventall de preses:
bivalves i gasteròpodes (per exemple Kowalewski et al. 1998; Klompmaker

et al., 2016), escafòpodes (Yochelson et al., 1983; Klompmaker, 2011; Li

et al., 2011), poliplacòfors (Rojas et al., 2014), equínids (Kowalewski i Ne-

belsick, 2003), ostracodes (Reyment et al., 1987; Reyment i Elewa, 2003),
anèl·lids (Martinell et al., 2012; Villegas-Martín et al., 2016), cirrípedes
(Gordillo, 2013; Klompmaker et al., 2015), foraminífers (Senguta i Niel-

sen, 2009) i decàpodes (Pasini i Garassino, 2012; Klompmaker et al., 2013).
També sobre braquiòpodes (Smith et al., 1985; Kowalewski et al., 1998; 2005;
Harper i Wharton, 2000; Ruggiero i Annunziata, 2002; Leighton, 2003; Delance
i Emig, 2004; Baumiller i Bitner, 2004; Baumiller et al., 2003, 2004, 2006;
Ruggiero, E. T. i Bietner; M. A., 2007; Klompmaker et al., 2016).

Les perforacions sobre conquilles més antigues que podrien ser causades per de-
predadors són del final del Precambrià (Bengston & Zao, 1992), però el registre
fòssil no conserva fins l’actualitat un nivell regular d’aquesta tècnica de depreda-
ció, ni en la constància ni en l’índex de depredació. Kowalewski et al. (1998)
defineixen tres etapes:

1) fase Paleozoica (final del Precambià fins al Carbonífer) dominada per rars o
moderadament freqüents perforacions sobre braquiòpodes i equinoderms sèssils.

2) fase Mesozoica (Permià-Cretaci Inferior) amb molt rars, o fins i tot sense cap
registre, perforadors, que tenen un impacte escàs sobre les comunitats bentòni-
ques marines, però que, no obstant això, podrien haver estat presents de forma
contínua.

3) fase Cenozoica (Cretaci Superior-Holocè), dominada per gasteròpodes perfora-
dors que depreden amb freqüència sobre mol·luscs.
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Aquest treball aporta una constatació de depredació per perforació de la conqui-
lla a l’Aptià inferior. Dins d’aquella segona fase, hi ha molt escassa informació
publicada: només consten algunes cites esparses sobre el Juràssic de la península
Ibèrica, com ara Reolid (2005) sobre la serralada Prebètica, que indica que les
perforacions són escasses i afecten, majoritàriament, a la valva braquial, i Kowa-

lewski et al. (1998: 1093, fig. 2).

A la conca del Maestrat, no s’ha fet cap estudi sobre la matèria: aquest treball
suposa el primer enregistrament a la conca. També el primer sobre el Cretaci
Inferior de la península Ibèrica.

Altrament, dins de l’àmbit de la paleontologia, al terme municipal de Vallibona
s’han descrit dues espècies fòssils (Forner, 2011; Forner & Gual, 2013): dos
equínids. D’una banda, Parorthopsis royoi descrit en un treball de Lambert

(1935) i revisat per Forner et al. (2015); cal fer esment que entre els llocs
on es va retrobar l’equinoïdeu es citava el mas de les Argiles, on s’ha extret la
mostra d’aquest estudi. I, d’altra banda, Heteraster guali publicat fa poc per
Forner (2018), que té com a localitat tipus aquest mateix jaciment del mas
de les Argiles. De la formació Argiles de Morella, del Barremià, es va publicar
el segon enregistrament del bivalve Grammatodon (Cosmetodon) casanovai Royo,
1995 (Forner & Gual, 2016), mentre que del Terciari vallibonenc s’han publicat
dues investigacions sobre gasteròpodes continentals (Gual & Forner, 2013;
Matamales-Andreu et al., 2016).

2. Material i mètodes

2.1 Marc geogràfic i geològic

El jaciment del mas de les Argiles es troba dins del terme municipal de Vallibona,
a la comarca dels Ports, al nord del País Valencià (Fig. 1). Es localitza a la part
més oriental de la serralada Ibèrica i al sud de la serralada Costera Catalana,
que correspon a la Zona d’Enllaç entre ambdues serralades, com la va anomenar
Guimerà (1984).
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Figura 1. Localització del jaciment a la conca del Maestrat (Salas & Guimerà, 1996)

L’àrea d’estudi es localitza dins la conca cretàcia inferior del Maestrat, concreta-
ment a la subconca de Morella, de les set definides per Salas & Guimerà (1996;
1997). Els materials on s’ha recollit la mostra corresponen a la part superior
de la formació de les Margues del Forcall, membre Margues de Morella la Vella
(MMV), com s’indica en la figura 2. Les formacions d’aquesta àrea van estar
inicialment apuntades per la tesi doctoral de Canérot (1974) i van ser descrites,
d’una manera formal, en el treball de Canérot et. al. (1982) i completades per
Salas (1987). Es pot consultar una visió completa i il·lustrada de tot el cicle
Cretaci Inferior de la conca del Maestrat al treball de Salas (1986). L’edat de
l’aflorament correspon a l’Aptià inferior (Bover-Arnal et al., 2016).

Els estudis recents (García et al., 2014; Villanueva et al., 2014) han fixat el
límit del contacte entre el Barremià i l’Àptia a la conca del Maestrat a la part
més inferior de la Fm. les Margues del Forcall, de manera que la posició estrati-
gràfica de la part superior de la Fm. Forcall, el MMV, cal assignar-la a l’Aptià
inferior. L’edat absoluta de la Fm. Forcall, segons la datació per isòtops d’estron-
ci 87Sr/86Sr, és de 123,6 milions d’anys (123,03-124,13), tal com es desprèn del
treball de Bover-Arnal et al. (2016). Correspon a dues biozones d’ammonits:
Deshayesites deshayesi i Dufrenoyia furcata, segons indica Moreno-Bedmar in
Forner & Moreno-Bedmar, 2018 (Fig. 2).
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Figura 2. Posició estratigràfica del jaciment on s’ha recollit la mostra amb Oichnus

simplex, a la conca del Maestrat segons Garcia et al. (2014).

2.2 Material

Els exemplars que conformen la mostra es van recollir el dia 11/05/2019, al mas
de les Argiles, al mateix nivell. Tots els exemplars dels braquiòpodes apareixen
sempre articulats, encara que en alguns casos deformats o esclafats. Es van re-
col·lectar tots els exemplars dels braquiòpodes Burrirhynchia miliani (Calzada,
1971) i Loriolithyris solei (Calzada, 1976), que són els més comuns al jaciment.
En laboratori, s’ha descartat tot aquell exemplar que per estar cobert per matriu

99



o presentar algun trencament no permetia assegurar si presentava Oichnus o no.
Només s’han considerat Oichnus aquelles perforacions circulars i que no oferien
dubtes.

En total s’ha disposat de 228 exemplars de B. miliani i 88 de S. solei. Els altres
braquiòpodes del jaciment apareixen amb poca freqüència i en cap s’ha constatat
l’existència sobre ells d’Oichnus. Tots els exemplars de braquiòpodes estudiats
s’han dipositat al Museu de Geologia - Museu de Ciències Naturals de Barcelona
(MGB), els 11 amb Oichnus amb els números de registre MGB 89166 – MGB
89176; la resta (223 exemplars), sense perforació de B. miliani, amb el núm.
conjunt MGB 89177; i la mostra 82 de S. solei, sense Oichnus amb el núm. MGB
89178.

2.3 Mètodes

Per a la terminologia de les marques de depredació, s’ha seguit Bromley (1981).
Per als topònims, s’ha seguit l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (Pitarch

& Serret, 2008; Corpus toponímic, AVL, 2018). De tots els exemplars que
presenten Oichnus, s’ha mesurat la longitud antero-posterior de la valva ventral
del braquiòpode i el diàmetre extern de l’Oichnus. Les mesures s’han pres amb
un peu de rei digital, arrodonint-se a dècimes de mil·límetre. Les dimensions
es donen en mm. Per mesurar els Oichnus, ateses les reduïdes dimensions, s’ha
utilitzat un microscopi digital, Edge, Dino-Lite, amb el qual s’han fet també les
fotografies de les figura 4 B i H. Per a la nomenclatura dels braquiòpodes s’ha
seguit a Williams & Rowell (1965) i Zabala (1991), per als termes en català.

3. Resultats

3.1 Sistemàtica paleontològica

Ichnogènere Oichnus Bromley, 1981

Espècie tipus: Oichnus simplex Bromley, 1981 per designació original

Oichnus simplex Bromley, 1981

Fig. 3 B,D,F i H. Fig. 4 B, D i F-I.
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Diagnosi: Oichnus de forma simple cilíndrica o subcilíndrica, eix més o menys
perpendicular al substrat. On el substrat no es penetra recte el final distal és
esfèric aplanat (Bromley, 1981).

Holotip: Geological Museum, University of Copenhagen, Denmark, núm.
MGUH 15351.

Presència d’Oichnus simplex (Bromley, 1981)

Espècie de braquiòpode Si No Total % presència
Burrirhynchia miliani (Calzada, 1971) 5 223 228 2,19
Loriolithyris solei (Calzada, 1976) 6 82 88 6,82

Taula 1. Dades sobre la presència d’Oichnus simplex sobre braquiòpodes de
l’Aptià Inferior de Vallibona (conca del Maestrat).

Espècie Exemplar L D Valva

OSBM01 13,4 1,264 ventral
OSBM02 15,4 0,916 dorsal

Burrirhynchia miliani OSBM03 12,6 0,960 ventral
(Calzada, 1971) OSBM04 10,9 1,068 ventral

OSBM05 13,9 1,777 ventral
OSLS01 21,2 0,743 ventral
OSLS02 23,0 1,291 ventral

Loriolithyris solei OSLS03 20,0 1,292 ventral
(Calzada, 1976) OSLS04 23,1 0,483 ventral

OSLS05 19,8 1,014 dorsal
OSLS06 22,2 0,770 ventral

Taula 2. Mesures del exemplars de braquiòpodes de l’Aptià inferior
de Vallibona (conca del Maestrat) que presenten Oichnus simplex. L)
longitud en mm de la distància antero-posterior de la valva ventral del
braquiòpode. D) mesura del diàmetre extern de la perforació, en mm.
Valva: s’indica la que està perforada.

Els forats practicats sobre la conquilla dels braquiòpodes tenen una mitjana de
diàmetre extern de 1.05 mm i varien entre 0,48 i 1,78 mm. Les perforacions sobre
la valva dorsal o braquial només són 2, que representen un 18% del total, mentre
que sobre la valva ventral o peduncular n’hi ha 9, el 82% de la mostra.
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Al jaciment, no s’han conservat les conquilles dels mol·luscs conformades princi-
palment d’aragonita, com són les dels gasteròpodes, per la qual cosa no es disposa
de fòssils del possible caçador autor de les perforacions. Tampoc, en els pocs mot-
lles interns de bivalves conservats, es pot discernir si van estar sotmesos també a
depredació per perforació. Del bivalve P. placunea, sí que es conserva la conquilla
perquè està conformada de calcita, i no s’hi ha apreciat cap Oichnus.

Fauna d’acompanyament

Un del braquiòpodes objecte de l’estudi és B. miliani (Calzada, 1971). Descrit
com a varietat per Bataller (1947) amb material de la localitat tipus on es
defineix el membre Margues de Morella la Vella (MMV), i elevat a espècie per
Calzada (1971) amb posterioritat, és un bon bioindicador estratigràfic: només
se l’ha trobat al MMV.

Al jaciment del mas de les Argiles, el dia de la recol·lecció de la mostra s’han trobat
les dues següents espècies, que també són bons indicadors de la Fm. Margues
del Forcall i del MMV: Plicatula placunea Lamarck, 1812; Trapezium nucleus
Coquand, 1865 (Forner & Castany, 2013). També s’han trobat els equínids
Hemidiadema forcallensis Clément, 2015 i Heteraster guali Forner, 2018, que es
van descriure amb material extret del MMV (Clément, 2015; Forner, 2018).

4. Conclusions

S’ha optat per incloure el tipus de perforació dins la ichnoespècie O. simplex
perquè es tracta de perforacions perfectament circulars o lleugerament ovalades
(Figs. 3 B i H; 4 B), amb l’eix perpendicular a la conquilla i subcilíndriques, que
encaixen perfectament en la diagnosi. Hi ha una diferència, no molt gran, entre
els diàmetres extern i intern de la perforació, que no varia molt del que s’indicava
per a l’holotip (un 29% més gran), segons Bromley (1981). Les parets són quasi
rectes o amb una inclinació molt lleugera (Fig. 3 B, D, F i H; Fig. 4 B, D i F-L).

Si considerem la forma similar de totes les perforacions i de l’interval de la mesura
del diàmetre (que varia només entre 0.48 i 1,77 mm), es pot pronosticar que
totes corresponen a una mateixa espècie depredadora o, com a molt, a espècies
congèneres. Podria tractar-se (per la forma regular i la mida, per l’existència
d’una sola perforació per exemplar en tots els casos i completada sempre) de
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gasteròpodes. Els murícids i els natícids són ben coneguts actualment per haver
desenvolupat una tècnica específica per perforar amb la conjunció d’un treball físic
(amb la ràdula) i químic (amb òrgans adaptats per produir àcid) que produeixen
uns orificis similars als de la mostra. Bromley (1984) considera que els O.
simplex són produïts per murícids, opinió que han seguit altres autors (Pickerill

i Donovan, 1998; Ruggiero i Bitner, 2008). Les perforacions estudiades, per
tant, podrien ser degudes a gasteròpodes de la família Muricidae.

Es disposa de més informació de la depredació sobre els mol·luscs que sobre els
braquiòpodes, i els percentatges de depredació són molt més alts en aquells, es-
pecialment sobre bivalves. Les dades sobre el Cretaci inferior són, però, escasses.
A partir de l’Albià (Taylor et al., 1983) començaran a ser freqüents, sobretot de
natícids que cacen bivalves.

Els percentatges de depredació a la mostra mitjançant Oichnus són baixos. Això
no és diferent als estudis publicats per al registre fòssil o actual. Harper (2005)
donava un índex de depredació per perforacions del 6,85% per a una mostra de
248 exemplars d’un braquiòpode del Pliocè, que suposa practicats per gasterò-
podes murícids. Simões et al. (2007) registraven un índex molt baix, del 0,4%,
per a una població actual del Brasil, i consideraven com a probables caçadors
als natícids. Tanmateix, també s’ha registrat algun cas amb depredació alta
(Baumiller i Bitner, 2004; Baumiller et al., 2006). Ruggiero i Bitner

(2007) han recopilat les xifres per a 54 braquiòpodes de diferents edats, de l’Eocè
fins a l’actualitat, de la regió del Paratetis o la Mediterrània i, excepció feta dels
casos acabats de citar, l’índex de depredació sempre és baix.

Del lloc on s’han practicat les perforacions, atesa l’escassa mostra, no es pot
establir l’existència o no d’esterotipicitat, ni la selecció per mida. Només es pot
indicar que s’ha constatat un major nombre d’exemplars amb la perforació en la
valva ventral (un 82%, per a n: 11), a diferència del que indicava Reolid (2005).

Aquestes són les primeres dades publicades d’Oichnus simplex sobre braquiòpodes
al Cretaci Inferior de la península Ibèrica i per a tot el registre fòssil de la conca
del Maestrat. És el primer enregistrament per al món de braquiòpodes depredats
per perforació de l’Aptià.

Es figuren per primera vegada els tipus de porus de les valves de L. solei (Fig.
4 B), amb alineacions horitzontals regulars, que a ull nu semblen una superfície
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totalment llisa.
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Figura 3. Oichnus simplex Bromley, 1981 sobre Burrirhynchia miliani (Calzada, 1971

de l’Aptià de Vallibona (conca del Maestrat). Exemplar MGB 89166 A: vista valva

ventral; B: detall Oichnus. Ex. MGB 89167 C: vista valva dorsal; D: detall Oichnus. Ex.

MGB 89168 E: vista valva ventral; F: detall Oichnus. Ex. MGB 89170 H: vista valva

ventral; I: detall Oichnus.
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Figura 4. Oichnus simplex Bromley, 1981 sobre Loriolithyris solei (Calzada, 1976) de

l’Aptià de Vallibona (conca del Maestrat). Exemplar MGB 89171 A: vista valva ventral;

B: detall Oichnus. Ex. MGB 89175 C: vista valva dorsal; D detall Oichnus. Ex. MGB

89176 E: vista lateral; F: detall Oichnus. Ex. MGB 89172 G: detall Oichnus. Ex. MGB

89173 H: detall Oichnus. Ex. MGB 89174 I: detall Oichnus.

110


