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Introducere
Cu puţin timp în urmă, în UJ85; Codrea V 1 ad (Universitatea din
Cluj-Napoca) a semnalat o bogată asociaţie de brachiopode liasice la Şun
cuiuş. Fauna colectată se caracterizează prin numărul mare de taxoni
inventariaţi şi numărul redus de indivizi colectaţi. Macrofauna asociată
cuprinde B.elemnites paxillosus v. S c h 1 o t he i m, Belemnites sp., Gryphaea cf. gigantea So w e r b y, Pecten sp., Pentacrinus sp., alături de
resturi nedeterminabile de amoniţi.
Necesitatea schimbării metodelor de studiu a brachiopodelor liasicc,
ne-a determinat spre o revizie taxonomică a materialului anterior semnalat.
Sînt profund recunoscător asist. Codrea V. (Universitatea din ClujNapoca) pentru materialul oferit. De asemenea ţin să aduc cele mai calde
mulţumiri dr. I or da n
Magda 1 e na (I.G.G. Bucureşti) pentru sfaturile date în timpul studiului, analiza critică făcută şi literatura pusă la
dispoziţie. Aceleaşi mulţumiri le aduc lui Jur c sa k T. şi E 1 i sa b e tei Pop a (Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea). Pentru ajutorul permanent dat, mulţumesc colegei mele Ta 116 di Erik a.

PARTEA PALEONTOLOGICA
BRACHIOPODEA, ARTICULATA
Ordin: Rhynchonellida, K u h n, 1949
Suprafamilia: Rhynchonellacea, G r a y, 1848
Familia: Rhynchonellidae, G r a y, 1848
Subfamilia: Rhynchonellinae, G r a y, 1848
Gen: Homoeorh:yochia, Buc km an, 1917
Homoeorhynchia slovenica (S i b 1 i k), 1967
(Text - fig. 5 A, B)
Slovenirhynchia slovenica sp. n. S i b 1 i k, 1967, p. 165, pl. XII,
fig. 10-12.
Homoeorhynchia cynocephala RICHARD - Codrea, 1985, p. 454,
fig. 6.
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MATERIAL: Două specimene bine conservate (CMBN*l5.301/).
DIMENSIUNI: L=9,0 mm, 1=10,0 mm, g=6,4 mm. Dimensiunile au fost
date pentru exemplarul matur.
DESCRIERE: Specie de talie mică cu contur subtriangular; valva brachială este mult mai convexă decît cea pedunculară. Comisurile laterale
sînt înclinate ventral, iar comisura anterioară este uniplicată. Pe
valva brachiată apar patru coaste dintre care două puternice şi ascuţite pe pliu, celelalte fiind teşite şi situate de o parte şi de alta
a. acestuia, aproape de marginea valvei. Pe valva pedunculară apar
cinci coaste dintre care una puternică pe sinus, celelalte fiind simetric dispuse faţă de aceasta. Umbonele este mic şi drept, iar crestele
umbonale sînt scurte. Formaneul este mic, submesothyrid.
OBSERVAŢII: Specia a fost semnalată în Domerianul de la Pristodolok
(CSSR) şi Grabenul Someşului Cald (România).
Gen: Rudirhynchia, Buc km an, 1918
Rudirhynchia sp.
(pl. 2, fig. 5-8)
MATERIAL: Două specimene mature, bine conservate (CMBN 15.301/2).
DIMENSIUNI: L=18,4 mm, 1=16,2 mm, g=ll,1 mm - pentru exemplarul figurat.
·
DESCRIERE: Specie de talie medie cu contur rotunjit în partea anterioară şi ascuţit în partea posterioară. Valva brachială este mai convexă decît cea pedunculară. Pe valva brachială şînt 16 coaste bine
evidenţiate (dintre care 4 pe pliu) şi doar 15 pe valva pedunculară.
Umbonele este puternic erect. Crestele umbonale sînt lungi şi ascuţite. Foramen mic, submesothyrid.
OBSERVAŢII: Exemplarele noastre se aseamănă foarte mult cu cele figurate de J.H. De 1 an ce (1969). Ele se caracterizează prin zona
frontală a cărei contur este marcat de extensia linguiformă.
Gen: Mediterranirhynchia Suci c - Pro tic, 1969
Mediterranirhynchia sp. nov.?
(pl. 2, fig. 9-12, text - fig. 1)
MATERIAL: Două exemplare bine conservate (CMBN 15.301/3).
DIMENSIUNI: L=15,5 mm, 1=14,5 mm, g=9,7 mm, pentru exemplarul
figurat.
DESCRIERE: Talia exemplarelor este medie!, iar conturul uşor alungit
antero-posterior. Valva brachială este mai convexă decît cea pedunculară se evidenţiază un colier peduncular bine individualizat.
are doar 23 de coaste. Comisura anterioară posedă un pliu larg şi
foarte jos. Umbonele este gros şi recurbat. Plăcile cardinale sînt
scurte iar dinţii articulaţiei sînt prevăzuţi cu un denticul. Septumul mc.dian este lung şi slab dezvoltat.
• Complexul muzeal Judeţean Bihor, Secţia de Ştiinţe Naturale. ·
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transversale seriate printr-un exemplar matu:-

de Mediterranirhynchia sp. nov.?

Dimensiuni: L=14,0 mm, 1=13,2 mm, g=6,8 mm.
OBSERVAŢII:

Conturul alungit antero-posterior izolează exemplarele
noastre de celelalte specii atribuite genului. Materialul sărac nu ne-a
permis creerea unei specii noi.

Subfamilia Tetrathynchiinae, Ager, 1965
Gen: Tctrarhynchia, Buc km an, Hl18
Tetrarhynchia tetrahedra, (So w e r b y), 1812
(Text - fig. 3, 5 C-E)
Rhynchonella tetraedra SO W E R B Y. - J e k e 1 i u s, 1915, p. 40, pi.
V, fig. 1-7.
Tetrarhynchia tetrahedra (SO W E R B Y). - Ager, 1956, p. 4, pl. 1, fig.
1, 2; Răi 1 ea nu şi I or da n, 1964, p. 7, pl. I, fig. 1, 2; Ager,
1965, p. H611, 494, 4; 496, 1; Preda, 1967, p. 47, pl. I, fig. 1-3;
S i b 1 i k, 1967, p. 11, pl. 1, fig. 1, text-fig. 1; Suci c - Pro tic, 1969,
p. 31, pl. V, fig. 1-3, pl. XXIV, fig. 1, pl. L, fig. 1; Codrea, 198!3,
p. 449, fig. 1.
MATERIAL: Trei exemplare bine conservate şi alte cîteva deformate
(CMBN 15.301/4).
DIMENSIUNI: Lm=13,3 mm, lm=I4,5 mm, gm=l0,1 mm (dimensiuni medii).
OBSERVAŢII: Specie binecunoscută în Liasicul mediu din România, diferă de Gibbirhynchia curviceps prin conturul transversal oval şi
pliul comisurii anterioare mai înalt.
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Fig, 2. Zece secţiuni transversale scriate printr-un exemplar
din specia Tetrarhynchia argotinensis
(Rad ova novici).
Dimensiuni: L=7,9 nun, 1=9,6 nun, g=7,9 mm.

Tetrarhynchia argotinensis (Rad ova no vi c), 1888
(Text-fig. 2, 5 H-K)
Tetrarhynchia argotinensis (Rad ova no vi c). - Răi le anu şi I ord an, 1964, p. 8, pl. I, fig. 4; Suci c - Pro tic, 1969, p. 34, pl. V,
fig. 8, 9, pl. VI, fig. 1, 2, pl. XXVII, fig. 2, pl. L, fig. 4; Codrea,
1985, p. 451, fig. 3.
Tetrarhynchia austri8ca Q u e n s t ed t - C o d re 8, 1985, p. 452, fig. 4.
MATERIAL: 8 exemplare bine conservate (CMBN 15.301/5).
DIMENSIUNI: Lm=l0,4 mm, lm=12,1 mm, gm=8,6 mm
dimensiuni
medii.
OBSERVAŢII: Specia diferă de T. tetrahedra prin talie mai redusă şi
coastele bine dezvoltate pe întreaga suprafaţă a valvelor. Ca şi la
T. tetrahedra, structura internă corespunde celei a genului.
Gen: Gibbirbynchia, Buc km an, 1918
Gibbirhynchia curviceps, (Q u e ns t e d t), 1858
(pl. 1, fig. 5-8, text-fig. 4, 5, F, G)
Gibbirhynchia curviceps (Q u e 11 st ed t). - Ager, 1962, p. 96, pl. VIII,
fig. 4, text-fig. 57; Răi l ea 11 u şi I or da n, 1964, p. 9, pl. I, fig. 7;
Preda, 1967, p. 49, pl. II, fig. 1; Sucic-Protic, 1969, pl. IX,
fig. 1-3, pl. XXXII, fig. 1, pl. III, fig. 1.
MATERIAL: 10 exemplare dintre care 7 bine conservate (CMBN 15.301/6).
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Fig. 3. Şapte secţiuni transversale printr-un exemplar parţial
silicifiat de Tetrarhynchia tetrahedra (So w e r b y), 1812.
Restul aparatului branchial nu a putut fi observat datorită
gradului avansat de silicifiere.

DIMENSIUNI: Lm=14,2 mm, lm=14,3 mm, gm=l3,5 mm - dimensiuni
medii.
DESCRIERE: Cochilii cu aspect globulos, avînd valva brachială mult mai
convexă decît cea pedunculară. Comisurile laterale sînt înclinate ventral, iar comisura anterioară este uniplicată, pliul fiind relativ bine
marcat. 20 de coaste apar pe fiecare valvă, dintre care 3-5 pe pliu. '
Umbonele este scurt, gros şi recurbat. În secţiuni, pe valva brachială
septumul median este foarte înalt, iar lamelele cardinale sînt arcuate ventral. Dinţii articulaţiei sînt relativ reduşi. Pe valva pedunculară se evidenţiază un colier peduncular bine individualizat.
OBSERVAŢII: Larg răspîndită în Liasicul mediu din România, G. curvi• ceps este şi una dintre dominantele faunei de la Şuncuiuş.
Gen: Cuneirhynchia Buc km an, 1918
Cuneirhynchia serbiensis, Suc ic - P r o t i c, 1969
(Text-fig. 5 L, M)
Cuneirhynchia serbiensis sp. nov. - Suci c - Pro tic, 1969, p. 24,
pl. III, fig. 5-8, pl. XXIII, fig. 1, pl. XLVII, fig. 7.
MATERIAL: 5 exemplare relativ bine conservate (CMBN 15.301/7).
DIMENSIUNI: Lm=8,0 mm, lm=l0,1 mm, gm=6,2 mm - dimensiuni medii.
DESCRIERE: Cochilii cu contur transversal-oval, ornate cu coaste teşite
conturate doar în partea anterioară a valvelor. Comisura anterioară
este uniplicată, avînd 3-4 coaste pe pliu. Unghiul apical poate
atinge 130°.
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Fig. 4.

Nouă secţiuni

transversale seriate printr-un specimen din
specia Gibbirhynchia curviceps (Q u e ns te d t).
Dimensiuni: L=l6,3 mm, 1=15,3 mm, g=l3,5mm.

(S i b 1 i k) - Conturul anterior (A) şi
lateral (B).
T. tetrahedra (So w e r b y) - Comisura frontală la cele
trei specimene (C, D, E). G. curviceps (Q u e ns te d t) - variaţia comisurii frontale la ctoi indivizi (F, G).
T. argotinensis (R a d o va n o vi c)
- variaţia comisurii
frontale (H, I, J, K). C. serbiensis Suci c - Pro tic
forma cochiliilor (L, M).
Fig. 5. H. slovenica
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OBSERV1i\.ŢII: Gradul avansat de silicifiere a împiedicat studiul în secţiuni seriate a exemplarelor noastre.

Cuneirhynchia sp.
(pl.,2, fig. 1-4)
MATERIAL: Două exemplare dintre care unul bine conservat (CMBN
15.301/8).
DIMENSIUNI: Pentru individul figurat: L=12,4 mm, 1=11,1 mm, g=
=7,3 mm.
OBSERVAŢII: Exemplarele noastre diferă de C. serbiensis prin alungirea
antero-posterioară, de C. oxynoti prin lăţimea maximă atinsă mult în
partea anterioară, iar de C. dalmasi prin extensia linguiformă pronunţată ce conferă cochiliei un aspect subrombic.
Ordin: Spiriferida, M o orc, 1952
Superfamilia: Spiriferinoidea, David so n, 1884
Familia: Spiriferinidae, D a v i d s o n, 1884
Subfamilia: Spiriferininae, David so n, 1884
Gen: Spiriferina d' Orbi g n y, 1847
Spirriferina rostrata (S c h 1 o t hei m), 1882
(Text-fig. 6 a-d)
Spiriferina rostrata Zi e ten. - Cor ro y, 1927, p. 10, pl. II, fig. 29-32,
Răileanu şi Iordan, 1964, p. 10, pl. II, fig. 11; Preda, 1967,
p. 51, pl. III, fig. l.

o
Fig. 6. Schiţă cu elementele morfologi:e externe
pentru Spiriferina rostrata (S c h 1 o t hei m), 1822.
a - vedere dorsală, b - laterală, c - frontală.

Spiriferina rostrata (S c h 1 o t h ei m). Suci c P ro tic, 1971,
p. 45, pl. XVI, fig. 4, 5, pl. XXXV, fig. 1, pl. XLI, fig. l; Mante a P op a - I o r d a n, 1982, pl. VIII, fig. 6.
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MATERIAL: Două specimene tinere conservate ca mulaje interne (CMBN
15.301/9).
DIMENSIUNI: L=9,8 mm; 1=9,4 mm, g=6,8 mm - pentru exemplarul
din text - fig. 6.
OBSERVAŢII: Specie reprezentată la Şuncuiuş doar de două exemplar€'
juvenile.

Spiriferina tumida ssp.
Spiriferina sp. - Codrea, 1985, p. 459, fig. 11.
MATERIAL: Un singur specimen conservat ca mulaj intern (CMBN
15.301/10).
DIMENSIUNI: L=12,0_mm, 1=10,0 mm, g=7,0 mm.
OBSERVAŢII: Faptul că n-a putut fi recoltat decît un singur exemplar,
şi acela juvenil şi ca mulaj intern, a împiedicat o determinare mai
precisă.

Spiriferina? sp. cf. S walcotti, So w e r b y, 1823, (pl. 1, fig. 1-4).
Spiriferina walcotti S o w. - Co d re a, 1985, p. 458, fig. 10.
MATERIAL: Un singur exemplar prost conservat (CMBN 15.301/11).
DIMENSIUNI: L=17,mm, ?, 1=27,9 mm, g=16,3 mm.
DESCRIERE: Specie de talie mare, cu coaste ascuţite şi puternice, 16 pe
valva pedunculară, 15 pe cea brachială. Conturul este transversal
alungit. Areea cardinală este foarte bine conservată, delthidiumul
ocupînd circa 400/o din suprafaţa areei.
OBSERVAŢII: Specie foarte asemănătoare cu Dispirif erirna davidsoni
(Eu d e s - D e s 1 o n g c h am p s), 1885. Diferenţa între genurile Dispiriferina S i b 1 i k şi Spiriferina d'O r big n y apare doar în ceea
ce priveşte morfologia organelor interne (S i b 1 i k M., 1965, p. 81),
motiv pentru care săracul material de la Şuncuiuş nu este apt pentru o determinare generică exactă. Prin caracterele costaţiei şi al
umbonelui, exemplarul nostru se apropie mai mult de S. walcotti.
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TAXONOMICAL REVISION OF THE BRACHIOPODS FROM
(NORTHERN APUSENI MOUNTAINS) (I)
RHYNCONELLIDS AND SPIRIFERIDS

ŞUNCUIUŞ

(Abstract)

This paper represent a taxonomica! revision of the bra::hiopods from Şuncuiuş
.(Northern Apuseni Mountains), previously reported by Codrea V. (1985). The
study is divided in three parts: the present one (representing the first part) dcals
with the Rhynchonellids and Spiriferids. Now, there are reported the following
species: Homoeorhynchia slovenica
(S i b 1 i k),
Rudirhynchia sp., Mediterranirhynchia sp. nov. ?, Tetrarhynchia tetrahedra (So w e r b y), T. argotinensis (Rad o v a n o v i c), Gibbirhynchia curviceps (Q u e ns te d t), Cuneirhynchia serbiensis
S u c i c - P r o t i c, C. sp., Spiriferina rostrata (S c h 1 o t h e i m), S. Tumida, ssp.,
S. ? sp. cf. S. walcotti. This is the first attempt to reveal the internai stru::tures
of the Liassic brachiopoda from Romania.
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PLANŞA 1 -

10

Fig. 1-4. Spiriferina? sp. cf. S. walcotti So w e r b y„ 182:3;
2- vedere ventrală, 3 - vedere porerioară, 4 - vedere-

dorsală,

1 -

vedere

5 -

Fig. 5-8. Gibbirhynchia curvices (Q u e ns te d t), 1858:
vedere dorsală; 6 - vedere ventrală, 7 - vedere anterioară, 8 laterală. (Unitatea de măsură reprezintă 1 cm).

laterală.
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Fig. 1-4. Cuneirhynchia sp. 1 - vedere ventrală, 2 - vedere
3 - vedere laterală, 4 - vedere frontală.
Fig. 5-8. Rudirhynchia sp. 5 vedere ventrală, 6 - vedere dorsală, 7
vedere laterală, 8 - vedere frontală.
Fig. 9-12. Medtterranirhynchia sp. nov?: 9 - vedere ventrală, 10 - vedere
dorsală, 11 vedere laterală, 12 - vedere frontală.
(Unitatea de măsură reprezintă 1 cm).
2 -

dorsală,

https://biblioteca-digitala.ro

