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PALEONTOLOGIA (INVERTEBRATS)

Picasso o la simetria, camins singulars de la natura: un

Pliotoxaster (Echinoidea) tetrambulacral.

Enric Forner i Valls 1

Resum

Es descriu i figura un cas d’un exemplar de Pliotoxaster sp (Echinoidea) de l’Aptià

superior d’Allepuz (conca sedimentària del Maestrat) que presenta un disseny diferent:

ha perdut totes les simetries, tant la pentagonal com la bilateral, pròpies del seu grup.

Tanmateix, amb aquesta singular arquitectura corporal va arribar a adult. S’apunta la

hipòtesi sobre les parts que li manquen, d’acord amb la teoria del rol de les plaques

oculars.

Paraules clau: Echinoidea, Pliotoxaster, teratologia, exemplars anormals, Aptià, Alle-

puz, Aragó, conca del Maestrat.

Abstract

Picasso or symmetry, unique paths of nature: a tetrambulacral Pliotoxaster

(Echinoidea).

The case of a specimen of Pliotoxaster sp (Echinoidea) from the Upper Aptian of Allepuz

(sedimentary basin of the Maestrat) with a different design is described and drawn. It

shows a loss of its group symmetries, both pentagonal and bilateral. Despite this unique

body architecture, it was able to achieve adulthood. This hypothesis is based on the

missing parts, according to the theory of the role of the ocular plates.

Keywords: Echinoidea, Pliotoxaster, teratology, abnormal specimens, Aptian, Allepuz,

Aragó, Maestrat Basin.
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1. Introducció

La majoria dels éssers que s’observen a

la natura responen a organitzacions si-

mètriques. Si més no, en una visió ge-

neral i distant.

Els humans, de simetria bilateral, en

sentim còmodes apreciant objectes o és-

sers simètrics. Sovint associem bellesa a

estructures simètriques. Si una persona

té un tret asimètric a la cara o al cos,

de forma instintiva, ja no la considerem

atractiva. Un objecte amb una petita

alteració de la simetria el qualifiquem

de defectuós. La simetria ens resulta

agradable, ordenada, perfecta.

Picasso, en un dels seus trets genials,

va utilitzar com recurs estètic tot just

el contrari. Com revulsiu per captar,

provocar i somoure a l’espectador de la

seua obra, va deformar els retrats de

les models, fugint de la simetria bila-

teral dominant als humans. A algunes

persones, les seues obres amb la sime-

tria alterada ens admiren. Però, també

ens sorprenen i fins a un cert punt ens

inquieten. L’exemplar estudiat d’equi-

noïdeu, orfe de totes les simetries dels

congèneres, podia haver-lo dissenyat Pi-

casso, però és obra de l’atzar. Potser a

causa de la combinació del material ge-

nètic, recombinació que es dona en tota

reproducció sexual, en algun punt de-

fectuosa. O d’alguna mutació atzarosa

i improbable. I allò que encara és més

extraordinari: ha resultat viable i ha ar-

ribat a adult.

En el filum Echinodermata Bruguére,

1791, la simetria dominant és la penta-

gonal. En la classe Echinoidea Leske,

1778, també. Tot i que hi ha un

grup d’equínids, el anomenats irregulars

(exocíclics), més moderns evolutiva-

ment, que han desenvolupat amb poste-

rioritat i de forma secundària una sime-

tria bilateral respecte a l’eix de l’ambu-

lacre III i l’interambulacre 1 (AIII-Ia5).

Però, tot i que aquests equinoïdeus ir-

regulars han desenvolupat una simetria

bilateral, conserven elements de la sime-

tria pentagonal de base del fílum: con-

tinuen tenint 5 ambulacres, 5 interam-

bulacres, 5 plaques oculars, encara que

respecte les plaques genitals sovint han

perdut la G5, suposadament en el ca-

mí que va fer el periprocte, al llarg de

tot el procés evolutiu, del centre de la

part superior, cap endarrera. En l’ordre

Spatangoida L. Agassiz, 1840, on està

inclòs l’exemplar estudiat, el periprocte

està situat marginal a la part posterior.

Sovint el peristoma de les espècies regu-

lars també presenta un contorn penta-

gonal. L’exemplar que provoca aquesta

nota no conserva cap simetria, ni bila-

teral, ni pentagonal, en cap eix.
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No són molt freqüents els estudis especí-

fics sobre teratologia d’equínids fòssils,

que analitzen les distorsions en les si-

metries com ja va remarcar Ceranka

(2007: 503), però, se’n poden citar

alguns a tall d’exemple: (Gauthier,

1884; Capeder, 1907; Saura, 2007;

Forner et al., 2016). És més habitu-

al que, de tant en tant, en algun estu-

di més general es fa esment o es figura,

algun exemplar de l’espècie que s’està

estudiant que presenta alguna anorma-

litat (com ara Jackson, 1927; Villal-

ba, 1993: làm. 23, figs. 6-8; Villalba,

2003: 152, làm. 4, fig.4). Normalment,

però, tant en uns com altres treballs no

s’aprofundeix en les particularitats con-

cretes de l’alteració. Encara, que es-

parsos, també s’hi troba algun treball,

per contra, que sí que realitza un anà-

lisi profund, com ara el de Ceranka

(2007). Aquesta nota vol contribuir a

incrementar aquesta nòmina curta amb

un cas del Cretaci Inferior.

Figure 1: Situació del jaciment (punt roig) on s’ha trobat el Pliotoxaster sp. te-
trambulacral dins de la conca sedimentària del Maestrat. Pres de Salas

et al. (2019), modificat.
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2. Material i mètodes

2.1 Marc geogràfic i geològic

El jaciment on s’ha trobat l’exemplar

estudiat està situat dins el terme muni-

cipal d’Allepuz (Terol), a la serra de Gu-

dar. Per més precisions sobre la localit-

zació exacta cal adreçar-se a la direcció

general de Patrimoni Cultural d’Aragó

(patrimoniocultural@aragon.es).

Des del punt de vista geològic, el jaci-

ment està enclavat dins de la subconca

de Galve (Fig. 1 b), que forma part

de la conca sedimentària del Maestrat

(CM), descrita per Salas & Guime-

rà (1996, 1997); i revisada en temps

recents per Salas et al. (2019). La

CM ocupa la part més oriental de la

serralada Ibèrica (Fig. 1 a), d’orienta-

ció dominant NO-SE i en el seu marge

nord-est entra en contacte amb les ser-

ralada Costera Catalana, que és d’ori-

entació NE-SO, espai d’intersecció entre

les dues serralades que Guimerà (1984)

va denominar “zona d’enllaç”. Segons

l’IGME (1981) l’aflorament correspon a

l’Aptià superior, subestatge Gargasià.

El material es va recollir en la part bai-

xa de la formació Benassal.

2.2 Material

Exemplar únic que es diposita al Museo

de Ciencias Naturales de la Universidad

de Zaragoza (MCNUZ), amb el núm. de

registre MPZ 2022/79.

2.2 Mètodes

En la sistemàtica, s’ha seguit a Kroh &

Smith (2010). L’exemplar, que quan es

va recollir tenia completament tapat el

sistema apical, el peristoma i bona part

dels quatre pètals, s’ha sotmès a un pro-

cés de neteja física (percussor: Dremel

Engraver model 290-65) i química (apli-

cació de potassa en escates, reducció de

la base amb un àcid feble durant 30” i

neteja amb aigua). Com la corona pre-

sentava signe de feblesa i pèrdua de la

conquilla en alguns punts se li ha fet un

procés de consolidació parcial, on pre-

sentava aquests trencaments, amb una

dissolució de paraloid B72, al 3 % en

acetona.

3. Resultats

3.1 Sistemàtica

Ordre SPATANGOIDA l. Agassiz, 1840

Família TOXASTERIDAE Lambert, 1920

Gènere Pliotoxaster Fourtau, 1907
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Espècie tipus Pliotoxaster lyonsi Fourtau, 1907 (= Toxaster dinieri de Loriol,

1887) per designació original.

Pliotoxaster sp.

Figs. 2 i 3.

Figure 2: Pliotoxaster sp, tetrambulacral, MPZ 2022/79, de l’Aptià superior d’A-
llepuz (Terol; conca del Maestrat). A: vista apical; B: vista oral; C: vista
lateral esquerra; D: vista anterior; E: vista posterior. Longitud màxima:
29,7 mm. Fotos M. Saura.
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3.2 Descripció

Corona de forma molt irregular (figu-

ra 2) de mida mitjana; té de longitud

màxima 29,7 mm (Taula 12) i d’ampla-

da màxima 28,2 mm, mesures que s’han

pres sense poder seguir cap eix conven-

cional.

L’alçada és notable, representa un 70 %

de la longitud màxima. Tot plegat li

dona un aspecte robust, en diríem cú-

bic si no fos que no té dos plans pa-

ral·lels en cap de les superfícies. Les

que més s’acosten és la inferior, lleu-

gerament còncava, amb un lleuger en-

fonsament al voltant del peristoma en

connexió amb el solc de l’ambulacre im-

parell, millor dit del III, que en té dos

de desaparellats, i la superfície apical,

encara que aquesta és lleugerament con-

vexa i sobresurt per un sol cantó l’inte-

rambulacre 3.

El contorn, en vista apical, és absoluta-

ment irregular, d’una forma aproxima-

da podem dir que té quatre cares, to-

tes quatre de mida i forma diferent. La

que podríem anomenar posterior, per-

què hi té el periprocte, és convexa en

conjunt, però escotada de forma asimè-

trica cap al marge dret per la depres-

sió que arranca del periprocte, tot i que

no descendeix del tot vertical sinó es-

corada cap al marge dret, en el sentit

de la marxa. La part lateral esquer-

ra, és molt més gran que les altres tres,

representant un terç del perímetre to-

tal, és convexa, amb dos lleugers can-

vis de direcció cap a endavant. Aques-

ta cara es relaciona amb suavitat amb

el que podríem anomenar part anteri-

or, que correspon a l’interambulacre 3,

que és molt estreta, regularment con-

vexa i acaba al solc de l’ambulacre III.

Des d’aquest punt la quarta part, més

llarga i regular i notablement convexa

arriba fins la part posterior. Pels mar-

ges laterals és arrodonit, excepte a la

part posterior que és truncada, amb un

angle de 75º. La màxima alçada l’asso-

leix a l’interambulacre 3, que conforma

una quilla que sobresurt respecte els al-

tres interambulacres. L’amplada màxi-

ma s’obté prenent mesures en diagonal

entre el punt mig del lateral de la dreta

i en el punt situat cap al terç de la part

anterior en el lateral de l’esquerra.

El sistema apical és excèntric, cap en-

darrera (a un 40 % de la longitud res-

pecte del marge posterior); disposa de

tres gonoporus circulars i menuts (figu-

ra 3 A), emmarcats per una vora cir-

cular, que dibuixen un triangle amb el

vèrtex més allunyat al gonoporus de la

placa madrepòrica que és lleugerament

més gran que les altres dues plaques ge-

nitals, la G3 i G4, que estan en contacte

entre elles. Manca la placa G1. No es

poden apreciar les plaques oculars. Es
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dona per suposat, al mancar completa-

ment l’ambulacre II, que falta l’ocular

II.

L’exemplar disposa únicament de qua-

tre ambulacres. Li falta l’ambulacre II.

Els quatre pètals estan dins de solcs de

profunditat regular que perden fondà-

ria quan acaba el pètal, per estar a ras

abans d’arribar a l’àmbit, excepte en el

cas de l’ambulacre III on el solc arriba

fins el peristoma. L’angle de l’eix dels

pètals I i V, té un aspecte que en diríem

quasi normal i 91 graus. Els altres an-

gles entre els eixos dels pètals restants

estan profundament alterats del que és

habitual en un Spatangoida (veure tau-

la 12; 2 A).

L’ambulacre III, el que en altres exem-

plars és l’anterior, que en aquest exem-

plar està corbat cap a la dreta, està

disposat en un solc ample i suau que

es perllonga fins el peristoma. Els pa-

rells de porus ambulacrals són diferents

dels de la resta de pètals. Són parells

d’anisoporus en angle, l’exterior allar-

gat, transversal a l’eix de l’ambulacre

i l’interior més curt i de forma allarga-

da, en un angle d’uns 45º respecte la

línia transversal del porus extern (figu-

ra 3 D), en cada parell, els porus estan

separats per una protuberància interpo-

ral. El pètal III té 17 parells de porus,

una longitud del 81 % respecte a la dis-

tància radial i una amplada que és la

major de tots els pètals.

El final es produeix per una reducció de

la mida del porus extern, progressiva re-

ducció de la protuberància interporal i

un fort distanciament entre parells de

porus. En l’espai perradial, entre les

dues branques de porus hi ha una abun-

dant tuberculació miliària i dues series

en els marges adradials de tubercles se-

cundaris, que al final del pètal augmen-

ten en nombre, colonitzen la part per-

radial però no mostren cap patró d’or-

ganització.

L’ambulacre IV, té un pètal llarg, en-

fonsat, el més llarg de tots, que ocupa

la major part (el 88 %) de la distància

radial, té 36 parells de porus i és quasi

el doble de llarg que els pètals posteri-

ors (lPIV/lPV = 1,75). La forma ge-

neral és recta, encara que a l’inici gira

cap a endavant, cap al pètal III. Les du-

es branques són lleugerament asimètri-

ques (figura 3 E). La branca posterior

és un poc més ampla i més plana que

la branca anterior, que és més estreta i

ocupa una part més elevada en la paret

del solc, que s’aixeca contra l’interam-

bulacre 3, el qual sobresurt respecte els

altres.

La branca posterior està formada per

parells de porus allargats amb una sepa-

ració interporal llarga i a ras; els porus

interiors són lleugerament més curts que
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els externs. La branca anterior, tam-

bé està constituïda per parells de porus

allargats, com la posterior, però lleuge-

rament més curts. Dins d’aquesta bran-

ca els interiors són mes curts que els ex-

terns, de forma més evident que en la

branca posterior.

Figure 3: Pliotoxaster sp, tetrambulacral, MPZ 2022/79, de l’Aptià superior d’A-
llepuz (Terol; conca del Maestrat). A: detall del sistema apical (G2 indica
el gonoporus de la placa genital 2); B: detall del peristoma; C: pètal I;
D: pètal III; E: pètal IV; F: pètal V; G: parafascioles laterals; H: final del
pètal IV.
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L’espai interporal és pla i molt més curt

que el de la branca posterior. En l’es-

pai perradial no hi ha tubercles, només

granulació miliària. Entre els parells de

porus, amb lupa, es pot apreciar l’exis-

tència d’algun tubercle secundari molt

menut. El final del pètal IV (figura 3

H) es produeix per sobtat escurçament

de l’espai interporal i radical reducció de

les dimensions del porus que esdevenen

puntuals, s’allunyen entre cada parells i

es separen les dues branques. Apareix

en el límit algun tubercle i parafascioles.

El ambulacres parells posteriors (Figu-

res 2 A; 3 C i F) són molt curts, el 60

% que el pètal IV, les branques poste-

riors són rectes i corbades d’inici i cap

endarrere les branques anteriors. Estan

enfonsats i ocupen un 60 % de la distàn-

cia radial. La branca anterior del pètal

V té 21 parells de porus i la posterior

17. La forma dels porus és semblant al

del PIV, i també s’aprecia una lleugera

asimetria. La branca posterior té els po-

rus més llargs i un espai interporal més

llarg que la branca anterior on són de

més reduïda longitud i l’espai interporal

més curt. No disposen de tuberculació

perradial. Els tubercles, esparsos, apa-

reixen a l’ambulacre tot just al final del

pètal. Aquest acaba per una sobtada

reducció de les dimensions dels porus i

de l’espai interporal, que esdevenen cir-

culars i minúsculs, quasi inapreciable i

distant entre si fins acostar-se al peristo-

ma. També es separen lleugerament les

dues branques. El solc desapareix, s’a-

nivella amb la corona, i s’aprecien, en el

seu límit, unes bandes de parafascioles.

El periprocte està situat en la zona

posterior (interambulacre 5) a la part

truncada de l’àrea superior (figura 2

E), en una zona lleugerament deprimi-

da, que es perllonga dibuixant un arc,

cap a la dreta (en el sentit de la mar-

xa de l’animal, que es suposa de l’eix

periprocte-peristoma), fins la base, a la

que escota, de forma molt suau. El con-

torn del periprocte, mentre que als Pli-

otaster és ovalat en sentit longitudinal,

en aquest exemplar es presenta subcir-

cular (encara que pot estar afectat per

trencaments) i gran, molt major que el

peristoma (Taula 12); molt separat de

la superfície oral.

El peristoma (figures 2 B i 3 B) és me-

nut, excèntric cap endavant, oblic, de

contorn irregular de quatre costats tots

diferents, més ample que alt, un poc en-

carat cap a endavant, encara que de for-

ma obliqua respecte al solc de l’ambula-

cre III. Els fíl·lodes estan constituïts per

uns parells de porus especials col·locats

en els laterals d’una gran protuberàn-

cia. N’hi ha quatre parells de porus en

cada branca dels ambulacres posteriors,

sis parells en l’únic ambulacre anterior,

el IV, i només dos en l’ambulacre III.
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La tuberculació és més densa i els tu-

bercles majors a la superfície oral. Al-

menys els tubercles majors s’endevinen

perforats, crenulats, amb l’areola lleuge-

rament enfonsada i amb anell escrobicu-

lar de tubercles miliàris, però la conser-

vació no és molt bona. En la superfície

adoral resten nues, o amb pocs tuber-

cles, les zones ambulacrals, per contra

al plastró són molt densos, especialment

a les plaques esternals, en el labrum

són menys densos. El labrum té forma

de delta, les esternals són asimètriques

i penetren en el labrum amb entrades

còncaves. En la superfície apical els tu-

bercles són més menuts i més esparsos.

S’han de remarcar que als dos laterals

de l’ambulacre III hi ha una feixa de

tubercles més densos (figura 3 D). Al

voltant del pètals, quan aquestos aca-

ben, s’aprecien bandes de parafascioles

amb densa granulació miliària i escassos

tubercles principals (figura 3 G).

No hi ha, en l’exemplar estudiat, cap

simetria present, ni pentagonal ni bila-

teral, respecte a cap eix.

4. Discusions i Conclusions

L’exemplar estudiat té els quatre ambu-

lacres enfonsats. El pètal III, té parells

de porus diferents a la resta de pètals,

els quals estan entre si en angle, pròxims

i tenen una notable protuberància inter-

poral. En els ambulacres parells (encara

que en el nostre exemplar està desapare-

llat també el IV, per mancança del II)

no hi ha tuberculació perradial. Amb

aquests caràcters s’assigna l’exemplar al

gènere Pliotoxaster Fourtau, 1907.

S’han perdut totes les simetries. Res-

pecte a la pentagonal només té quatre

interambulacres cada un de forma i mi-

da diferent, com que manca el gonopus

1 podem pensar que falta l’interambula-

cre 1; únicament té quatre ambulacres,

no hi és el AII. No és pot apreciar, però,

si falta completament l’ambulacre II i

cal suposar que també manca la placa

ocular II. El peristoma és oblic, de con-

torn tetragonal irregular.

Respecte a la simetria bilateral, no n’ha

quedat res (figura 2), alterat profunda-

ment per les parts que manquen. Tan-

mateix allò que no existeix convindria

precisar-ho. Sembla evident que no hi

és l’ambulacre II. Dels quatre pètals, els

dos posteriors, a banda i banda del peri-

procte, són molt pareguts (figura 2; tau-

la 12). De fet, la semblança entre els dos

pètals posteriors és allò que hi ha de més

similar, de més pròxim a la simetria, en

tota la seua arquitectura.

El pètal III, no ofereix dubtes perquè té

parells de porus diferents. El pètal IV

és molt més llarg que els posterior hi és

a la banda esquerra en el sentit habitu-

al de la marxa dels equínids irregulars.
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No n’hi ha dubtes: el que s’ha perdut

és l’AII. Però quin interambulacre fal-

ta? No disposa del gonopurus 1 (figura

3 A) doncs ha de mancar el interambu-

lacre 1. Sembla lògic i tenim resposta

ràpida i fàcil. Però és així? No hi ha cap

hipòtesi alternativa? Si considerem que

el creixement de les noves plaques en

els equínids es produeix a partir de les

plaques oculars (David & Mooi, 1996,

1999; Mooi & David, 1997; David et

al., 2000), s’obre una nova línia de pen-

sament. El creixement de les noves pla-

ques es genera a partir de la placa ocular

de la forma següent: les plaques ambu-

lacres van creixent a partir de la seua

placa ocular; i a partir d‘ella també es

generen les dues columnes col·laterals, a

una banda i l’altra, dels interambulcres

que confronten.

Es formula, per deducció, la nova hipò-

tesi, si li manca la placa ocular II, no

s’ha generat l’ambulacre II i tampoc les

columnes col·laterals dels interambula-

cres 1 i 2. En conseqüència el que ara

veiem en l’exemplar estudiat entre l’AI

i l’AIII, és un interambulacre compost

de la columna a (en la notació de Lo-

vén) del Ia1 i la columna b del Ia2. Per

testar la nova hipòtesi podem veure en

l’exemplar estudiat quina tuberculació

presenta.

I ens trobem que en la part anterior

de l’interambulacre estudiat (la colum-

na b) apareix la feixa de tubercles ata-

peïts que limita l’AIII (figura 3 D), tot

just el que s’espera trobar en la columna

b de l’AII, en la columna anterior. Men-

tre que en la part posterior hi ha tuber-

cles esparsos sense cap patró d’ordena-

ció com hi ha a l’interambulacre IV, en

totes dues columnes, el que esperaríem

de la columna b de l’Ia1. Per tant no

es contradiu aquest nova hipòtesi, que

es considera més ajustada als resultats:

suposar que el que manca en aquest sin-

gular i asimètric espècimen és la colum-

na b del Ia1 i la columna a del Ia2.

I malgrat tot, aquest Pliotoxaster ab-

solutament asimètric, de disseny picas-

sià, va campar per una mar soma fa uns

118 Ma. (Bover et al., 2016). Va po-

der créixer en competència i companyia

dels congèneres simètrics, enfrontar-se

a totes les dificultats pròpies de l’espè-

cie i va arribar a adult. Se sap perquè

és de mida normal i té els gonoporus

oberts (això sí, només tres). Els equí-

nids es reprodueixen sexualment. Però

no es seleccionen sexualment. Tenen fe-

cundació externa. Es posen d’acord en

anar de festa, potser quan una lluna ple-

na els estimula i llancen sincronitzats els

material genètic, òvuls i esperma a l’ai-

gua, que gronxat per onades i marees,

afavorit per la mar, celestina, completa

el prodigi de la fecundació. No hi ha

cap femella escollint el mascle més fort,
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més bell, més agressiu, amb millor ter-

ritori, etc., per assegurar la millor sort

dels seus descendents. Cap selecció. El

pur atzar de la dansa subtil de les ones.

Així que no devia patir cap discrimina-

ció, per dir-ho així, per les asimetries i

el cos estrafolari. Encara sort. Va te-

nir les mateixes probabilitats del seus

congèneres de que la seua herència ge-

nètica tingués continuïtat. Només les

condicions de l’entorn en cada moment

afavoreixen els individus portadors d’un

disseny o altre. Potser qualsevol arqui-

tectura corporal és en potència viable, si

li ha permès viure a un individu porta-

dor, i allò que veiem com normal només

és un dels resultats possible que el medi,

però també l’atzar, ha seleccionat.

Codi Mesures mm/o

L Longitud màxima 29,7

longitud eix Ia3-Ia5 28,2

longitud eix AIII-AV 27,7

A Amplada màxima 28,2

amplada eix Ia4-Ia1&2 26,6

H Alçada màxima, al-Ia4 part adapical 20,7

Ppm distància del peristoma al marge posterior 21,2

Ppt distància del peripocte a la base 11,9

Psa distància del sistema apical al marge posterior 11,7

PMA distància de la màxima amplada al m. posterior 10,5

A/L 0,949

H/L 0,697

PMA/L 0,394

Psa/L 0,394

Ppm/L 0,714

lPI longitud pètal I 7,6

lPIII longitud pètal III 10,1

lPIV longitud pètal IV 12,1

lPV longitud pètal V 7,2

aPI amplada pètal I 74

aPIII amplada pètal III 4,5

aPIV amplada pètal IV 4,2

aPV amplada pètal V 3,7

hpp alçada periprocte 5,4

app amplada periprocte 4,8

Ao
tp angle truncatura posterior 75,7

Segueix a la pàgina següent
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Codi Mesures mm/o

Ao
I−V angle entre els eixos dels pètals I i V 91,3

Ao
III−V angle entre els eixos dels pètals III i IV 51,7

Ao
IV−V angle entre els eixos dels pètals IV i V 113,1

Ao
I−III angle entre els eixos dels pètals I i III 83,2

apm amplada peristoma 2,9

hpm alçada peristoma 2,1

app/hpp 0,889

hpp/L 0,182

apm/hpm 1,381

hpm/L 0,071

rDAI distància radial ambulacre I 13

rDAIII distància radial ambulacre III 12,5

rDAIV distància radial ambulare IV 13,8

rDAV distància radial ambulacre V 11,6

lPI/rDAI 0,585

lPIII/rDAIII 0,808

lPIV/rDAIV 0,877

lPV/rDAV 0,621

lPV/lPIV 0,595

aE amplada de l’escotadura de l’ambulacre III 9,2

nombre parells porus pètal I 16

nombre parells porus pètal III 17

nombre parells porus pètal IV 36

nombre parells porus pètal V branca posterior 17

nombre parells porus pètal V branca anterior 21

Taula 11: Mesures del Pliotoxaster sp. MPZ 2022/79, tetrambulacral de l’Aptià
superior d’Allepuz (Terol; conca del Maestrat).
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