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Resum

Es revisa la sistemàtica de les espècies de les
famílies Ranellidae i Bursidae (Gastropoda)
presents als dipòsits pliocens marins del Me-
diterrani nord-occidental. Les espècies tractades
són les següents: Cymatium corrugatum (La-
marck, 1822), C. doderleini (D’Ancona, 1872), C.
parthenopeum (von Salis, 1793) i Charonia
apenninica (Sassi, 1827) de la família Ranellidae i
Bufonaria marginata (Martini, 1777) de la família
Bursidae. Aquesta revisió s’ha dut a terme a partir
d’exemplars recollits als sediments pliocens de les
conques del Baix Llobregat i l’Alt Empordà
(Catalunya) i del Rosselló i el Var (sud de França).
Així mateix, s’ha examinat material comple-
mentari que prové de les principals conques
miocenes i pliocenes del Mediterrani occidental i
l’Atlàntic nord-oriental, la cual cosa ha permès
d’establir amb precisió la distribució
cronostratigràfica i geogràfica de les espècies
tractades. Per a cada espècie es presenta un llistat
de sinonímies i una descripció detallada. S’ha
prestat especial atenció a la l’examen de la
protoconquilla, ja que constitueix una eina molt
útil per a la sistemàtica a nivell específic de les
famílies tractades.

MOTS CLAU: Ranellidae, Bursidae, Tonnoi-
dea, Gastropoda, sistemàtica, Pliocè, Medi-
terrani, protoconquilla.

Abstract

Systematics and Description of the Ranellidae

and Bursidae (Tonnoidea, Gastropoda) from

the Pliocene of the North-western Mediterra-

nean

A review of the systematics of the species of the
families Ranellidae and Bursidae (Gastropoda)
from the Pliocene marine sediments of the north-
western Mediterranean is presented. The species
treated are the following: Cymatium corrugatum
(Lamarck, 1822), C. doderleini (D’Ancona,
1872), C. parthenopeum (von Salis, 1793),
Charonia apenninica (Sassi, 1827) i Bufonaria
marginata (Martini, 1777). This review is based
on the examination of specimens collected in the
Baix Llobregat and Alt Empordà (northeastern
Spain) and the Roussillon and Var basins
(southern France). In order to establish the
geographic and cronostratigraphic distributions of
the species studied with a high degree of
confidence, specimens from the main Miocene
and Pliocene basins of the western Mediterranean
and the north-eastern Atlantic were also exami-
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ned. Special attention is paid to the protoconch,
since this structure is a very useful systematic trait
at the species level in the families studied.

KEYWORDS: Ranellidae, Bursidae, Tonnoi-
dea, Gastropoda, Systematics, Pliocene,
Mediterranean, Protoconch.

Resumen

Sistemática y descriptiva de las familias Rane-

llidae y Bursidae (Tonnoidea, Gastropoda) del

Plioceno del Mediterráneo noroccidental

En el presente trabajo se revisa la sistemática de
las especies de las familias Ranellidae y Bursidae
(Gastropoda) presentes en los depósitos pliocenos
marinos del Mediterráneo noroccidental. Las es-
pecies tratadas son las siguientes: Cymatium
corrugatum (Lamarck, 1822), C. doderleini
(D’Ancona, 1872), C. parthenopeum (von Salis,
1793) y Charonia apenninica (Sassi, 1827) de la
familia Ranellidae y Bufonaria marginata (Marti-
ni, 1777) de la familia Bursidae. Esta revisión se
ha realizado a partir de ejemplares recolectados en
los sedimentos pliocenos de las cuencas del Baix
Llobregat y Alt Empordà (Cataluña) y del Roussi-
llon y Var (sur de Francia). Así mismo, se ha exa-
minado material complementario que procede de
las principales cuencas Miocenas y Pliocenas del
Mediterráneo occidental y del Atlántico noro-
riental, y que ha permitido establecer la distribución
cronoestratigráfica y geográfica de las especies tra-
tadas con precisión. Para cada especie se presenta
un listado de sinonimias y una descripción detalla-
da. Se ha prestado especial atención al examen de
la protoconcha, ya que constituye una herramienta
muy útil para la sistemática a nivel específico de
las familias tratadas.

PALABRAS CLAVE: Ranellidae, Bursidae, Tonnoi-
dea, Gastropoda, sistemática, Plioceno, Medi-
terráneo, protoconcha.

Introducció

En el present treball es revisa la sistemàtica
de les espècies de les famílies Ranellidae i

Bursidae (Tonnoidea, Gastropoda) presents a
les conques pliocenes del Mediterrani nord-
occidental. Amb aquest treball es pretèn
complementar la revisió del grup Tonnoidea,
iniciada en un treball anterior amb les famíli-
es Tonnidae, Ficidae i Cassidae (Solsona,
1999).

Els Tonnoidea constitueixen un petit grup
de mesogasteròpodes carnívors, depredadors
i majoritàriament epifàunics, que tenen moltes
afinitats amb el neogasteròpodes. Els Rane-
llidae i Bursidae presenten conquilles sifo-
nostomades, entre fusiformes i ovalades i
amb l’espira alta. Tenen una obertura amb el
cal·lus i la variça labial molt desenvolupats i
on s’hi desenvolupen denticles i plecs. En el
cas dels ranèl·lids es tracta d’un cal·lus conti-
nu que recobreix tota la vora parietal i el la-
bre. Amdues famílies presenten varices a l’es-
pira, que indiquen que aquests gasteròpodes
experimenten un creixement episòdic, amb
moments de ràpid creixement separats per
moments d’aturada en els que es formen les
varices.

Els Ranellidae s’alimenten d’equinoïdeus,
asteroïdeus, holoturioïdeus i en alguns casos
altres mol·luscs que extreuen de la conquilla
sense necessitat de perforar-la (Hughes &
Hughes, 1981; Riedel, 1992). Els Bursidae
s’alimenten essencialment d’ofiuroïdeus,
equinoïdeus i crinoïdeus, així com de poli-
quets, sipuncúlids i esponges (Hughes &
Hughes, 1981). Els gasteròpodes d’ambdues
famílies presenten la particularitat de secretar
toxines que anestesien la presa.

La majoria de les espècies actuals d’aquestes
famílies, o almenys aquelles de les quals es co-
neix el tipus de desenvolupament larvari, pre-
senten larves planctotròfiques, amb períodes de
vida molt llargs i per tant amb una gran capa-
citat de dispersió (Scheltema, 1977; García
Talavera, 1982; Pechenik et al., 1984).Com a
conseqüència, moltes espècies de les famílies
Ranellidae i Bursidae presenten àmplies dis-
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tribucions geogràfiques, sovint distribucions
amfiatlàntiques (Charonia tritonia (Linné),
Bursa granularis (Röding), B. corrugata
(Perry) i B. rhodostoma Sowerby), o fins i tot
distribucions amfiatlàntiques i indopacífiques
(Bursa ranelloides (Reeve),Cymatium parthe-
nopeum (von Salis) i C.nicobaricum Röding).

Les espècies que es tractaran en el present
treball són les següents: Cymatium corruga-
tum (Lamarck, 1822), C. doderleini (D’Anco-
na, 1872), C. parthenopeum (von Salis,
1793), Charonia apenninica (Sassi, 1827) i
Bufonaria marginata (Martini, 1777). La sis-
temàtica d’aquestes espècies no està encara
estabilitzada i hi ha discrepàncies entre els di-
ferents autors a l’hora de delimitar-les. Com
es veurà, en alguns casos han estat utilitzats
criteris cronològics enlloc de morfològics per
diferenciar espècies. En aquest treball, s’ha
intentat definir clarament els caràcters morfo-
lògics que caracteritzen cada espècie, i s’ha
donat especial importància a l’estudi de la
protoconquilla, ja que constitueix una eina
molt útil per a la sistemàtica a nivell específic
dels gasteròpodes (Hoagland & Robertson,
1988; Bouchet, 1989; Gili & Martinell, 1990;
Gili, 1991, 1992; La Perna, 1996; Solsona &
Martinell, 1999).

Material i mètode

La major part del material examinat en
aquest treball procedeix de la col·lecció
mal·lacològica Jordi Martinell (J. M.), que
actualment es troba al Departament d’Estrati-
grafia i Paleontologia de la Facultat de Geolo-
gia de la Universitat de Barcelona. Aquesta
col·lecció està constituïda bàsicament de
mol·luscs, els quals provenen dels mostreigs
realitzats durant els darrers 25 anys als sedi-
ments marins de les principals conques plio-
cenes del Mediterrani nord-occidental (Marti-
nell, 1988; Martinell & Domènech, 1984a-b,

1986, 1990; Suc et al., 1992). En aquests se-
diments, s’han realitzat mostreigs sistemàtics
i anàlisis tafonòmiques, de manera que actu-
alment es té una gran quantitat de material i
de dades que aporten una informació molt va-
luosa tant per a estudis sistemàtics, com
paleobiogeogràfics i paleoecològics.

Aquesta col·lecció conté també mol·luscs
procedents de conques de la regió de Málaga,
estudiats extensament per Vera-Peláez et al.
(1995a-b), Vera-Peláez (1996), Muñiz et al.
(1996) i Lozano Francisco (1997) així com de la
conca del Guadalquivir (González Delgado,
1983). Aquests mol·luscs han estat utilitzats en
el present treball com a material de comparació.

Així mateix, a fi de complementar l’estudi
de les espècies i per tal d’establir-ne la distri-
bució cronostratigràfica i geogràfica d’una
manera fiable, s’ha examinat material addici-
onal que procedeix dels dipòsits miocens i
pliocens de les principals conques neògenes
del Mediterrani i de l’Atlàntic adjacent i que
està dipositat a les col·leccions següents:
Bellardi e Sacco del Dipartimento di Scienze
della Terra de la Universitá degli Studi di
Torino (Torino, Itàlia), Collections du Dépar-
tement des Sciences de la Terre (D. S. T.) de la
Université Claude Bernard de Lyon (Lyon,
França) i Mollusques Tertiaires (M.T.) de
l’Institut Royal des Sciences Naturelles de
Belgique (Brussel·les, Bèlgica).

Per cada espècie s’inclou un llistat de sino-
nímies, una detallada descripció, una discus-
sió dels aspectes més controverits de la seva
sistemàtica i un llistat de les conques, ordena-
des per estatges geològics, en les quals s’ha
trobat l’espècie tractada. Aquest llistat ha es-
tat elaborat a partir de les dades bibliogràfi-
ques i del material examinat a les diverses
col·leccions consultades. Quan a l’inici d’una
sinonímia hi ha la lletra v significa que s’ha
pogut estudiar el material descrit per l’autor
de la sinonímia. S’han realitzat les mesures
següents tant a la protoconquilla com a la
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teleoconquilla dels exemplars examinats: dià-
metre de la protoconquilla, alçària de la
protoconquilla, diàmetre del nucli (o sigui,
diàmetre de la primera mitja volta de la
protoconquilla) alçària total de la conquilla,
amplada màxima de la conquilla, alçària de
l’última volta i alçària de l’obertura. Els re-
sultats d’aquestes mesures es troben en la
descripció de cada espècie, per a una llista de-
tallada vegeu Solsona (1998).

Sistemàtica

TONNOIDEA Suter, 1913

RANELLIDAE Gray, J.E., 1854

Cymatium Röding, 1798

Cymatium corrugatum (Lamarck, 1822)
(figs. 1-2, 11)

1856 Triton corrugatum Lam., Hórnes, L.
20, f. 1-4

1866 Triton affine Desh., Pereira da Costa:
148, L. 18, f. 1

v 1872 Triton affine Desh., Bellardi: 211, L.
15, f. 1

1873 Triton affine, D’Ancona: 190, L. 9, f. 6
v 1879 Triton affine Deshayes, Fontannes:

28
1882 Triton corrugatus Lamk., B.D.D: 30,

L. 4, f. 2
1911 Triton (Lampusia) affinis Desh.,

Cerulli-Irelli: 265, L. 25, f. 19-20
1911 Triton affine Desh., Friedberg, L. 7, f. 6
1952 Cymatium corrugatum Lamarck, Leco-

nintre: 116, L. 20, f. 9
1952 Cymatium affine Deshayes, Leco-

nintre: 117
1958 Cymatium (Lampusia) affine (Desha-

yes), Erünal-Erentöz: 48, L. 7, f. 4
1959 Cymatium (Lampusia) corrugatum

(Lamarck) affine (Desh.), Ruggieri, Bruno
& Curti: 12, L. 3, f. 12, L. 4, f. 19

1959 Cymatium affine Deshayes, Zbyszewski:
94, L. 11, f. 55, 74

1960 Cymatium (Lampusia) affine var. fried-
bergi Cossmann & Peyrot, Kojumdgieva
& Strachimirov, L. 37, f. 6-8

v 1963 Cymatium (Monoplex) affine Desha-
yes sp., Glibert: 115

v 1963 Cymatium (Monoplex) subcorruga-
tum Orbigny sp., Glibert: 116

1966 Cymatium (Lampusia) affine Deshayes,
Strausz: 247, L. 29, f. 8-11, L. 30, f. 1-5

1970 Cymatium (Cabestana) doderleini
(D´Ancona), Caprotti: 168, L.6 , f.1

1974 Cymatium (Septa) affine (Deshayes),
Malatesta: 263, L. 20, f. 5

1975 Tritonium (Lampusia) affine (Desha-
yes), Fekih: 120, L.37, f. 1

1976 Cymatium (Lampusia) affine (Desha-
yes), Marasti & Raffi, L. 1, f. 20

v 1976 Cymatium (Monoplex) affine (De-
shayes), Martinell: 151, L. 20, f. 1-2

v 1979 Cymatium (Monoplex) affine (De-
shayes), Martinell: 140. L. 5, f. 1-2

1979 Cymatium (Gutturnium) corrugatum
(Lamarck), Nordsieck et al.: 117, L. 25, f. 8

v 1981 Triton affine Deshayes, Ferrero
Mortara et al.: 54

v 1981 Cymatium (Monoplex) affine (De-
shayes), Martinell & Marquina: 16

1983 Cymatium corrugatum (Lamarck),
Rolán Mosquera: 219

1987 Cymatium (Guturrnium) corrugatum
(Lamarck), Cuerda Barceló: 263, L. 22, f.
7-8

1991 Cymatium corrugatum (Lamarck),
Poppe & Goto: 130, L. 23, f. 6-8

1992 Cymatium (Monoplex) corrugatum
(Lamarck), Cavallo & Repetto: 76, f. 142

1995 Cymatium (Lampusia) affine (De-
shayes), Baluk: 207, L. 20, f. 5-11

v 1995b Cymatium (Monoplex) affine
(Deshayes), Vera-Peláez et al.: 107

1997 Cymatium (Monoplex) corrugatum co-
rrugatum (Lamarck), Giannuzzi-Savelli et
al.: 236, f. 889-892
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1998 Cymatium corrugatum (Lamarck,
1822), Solsona: 332, L. 24, f. 1

Material examinat

Col·lecció J. M.
Procedents de jaciments pliocens: 2 exem-

plars de Velerín (Estepona, sud d’Espanya); 7
exemplars de Siurana, 1 de Vila-Robau, 3 de
Baseia (Alt Empordà, Catalunya); 1 exemplar
de Pichegu (Roine, França); 2 fragments de
Costamagna (Var, França); 1 exemplar de
Castell’Arquato (Po, Itàlia). A més a més 3
exemplars actuals de Ceuta i 3 de Barcelona.

Col·lecció D. S. T.

Procedents de jaciments pliocens: 1 exem-
plar de St. Ariès (Roine, França); 1 exemplar
de Val d’Andona i 2 d’Orciano (Po, Itàlia).

Col·lecció Bellardi e Sacco

Procedents de jaciments pliocens italians:
11 exemplars d’Albenga i 7 de Zinola
(Ligúria); 1 exemplar d’Asti (Po).

Col·lecció M.T.

Procedents de jaciments pliocens: 5 exem-
plars de Montechiaro (Tirrè, Itàlia); 5 exem-
plars d’Asti (Po, Itàlia). A més a més, 8 exem-
plars del Miocè inferior de Le Peloua
(Bordeaux, França) i 3 del Miocè mitjà de
Colli Torinesi (Po, Itàlia).

Descripció

Conquilla fusiforme, amb 10 a 11 voltes i
una relació diàmetre màxim/alçària total de
0,46. Voltes de l’espira de perfil biangulat
constituït per una rampa sutural ampla i còn-
cava, una perifèria nodulosa amb 2 cordons
espirals i zona abapical deprimida. Els exem-
plars adults presenten 3 varices separades
120º entre elles: una a la penúltima volta, una
a l’última i la de l’obertura.

La protoconquilla és turriculada, multi-
espiral, amb 5 voltes de perfil convex (Fig.

11). Medeix 2,06 mm de diàmetre i 2,82 mm
d’alçària. Es diferencia la protoconquilla em-
brionària de la larval. L’embrionària presenta
1,5 voltes amb 0,5 mm de diàmetre i té la pri-
mera volta llisa i la següent mitja volta orna-
mentada amb còstules axials prosoclines,
molt fines i lleugerament sinuoses. La proto-
conquilla larval és llisa. El trànsit a la te-
leoconquilla és brusc: s’observa una cicatriu
prosoclina a partir de la qual comença l’orna-
mentació de la teleoconquilla.

Les voltes juvenils de la teleoconquilla te-
nen el perfil convex i estan ornamentades per
còstules axials i uns 6 cordons espirals de per-
fil quadrat. El cordó central i l’abapical estan
més desenvolupats, entre ambdòs i a la meitat
adapical de la volta n’hi ha de secundaris. Al
contacte entre les còstules i els cordons hi ha
nòduls quadrats.

A les voltes intremèdies s’ha desenvolupa
una rampa sutural còncava i el perfil esdevé
biangulat. L’ornamentació consisteix en còstu-
les axials primes i molt separades entre elles, i
cordons espirals més desenvolupats. A la pe-
rifèria hi ha 2 cordons principals, de posici-
ons central i abapical, entre els quals n’hi pot
haver un de secundari. A la rampa sutural i a
la meitat abapical hi ha cordons secundaris.
Al contacte entre els cordons i les còstules hi
ha nòduls poc desenvolupats. La penúltima
volta presenta una variça labial.

L’última volta representa el 77 % de l’alçà-
ria total de la conquilla. Presenta una rampa
sutural còncava, la base convexa i el coll llarg
i lleugerament arquejat cap a la banda dorsal.
Està ornamentada amb cordons espirals de
perfil quadrat separats per espais canali-
formes amb un cordó secundari. Els cordons
de la perifèria i els de la base són els princi-
pals i sovint es troben dividits per una incisió
longitudinal. A la perifèria hi ha plecs axials
amples que formen nòduls i que s’esmorteei-
xen cap a la base. Hi ha una variça labial a
120º del labre.
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L’obertura és sifonostomada, ovalada i està
continguda en un pla quasi paral·lel al que
conté l’eix d’enrotllament. Representa el 62
% de l’alçària total de la conquilla. Presenta
una callositat continua recobrint la zona
columel·lar i la part interna del labre. Aquest
és arquejat i presenta una forta variça. A la
part interna té de 6 a 7 dents petites i arrodo-
nides, de les quals l’adapical està més separa-
da. La vora parietal és arquejada, còncava i
presenta un denticle adapical que forma, amb
el corresponent del labre, el canal anal. La
columel·la és vertical i presenta diversos den-
ticles fins i irregulars. El canal sifonal és llarg
i estret.

Discussió

Hi ha una certa problemàtica respecte de la
delimitació de l’espècie aquí tractada. La ma-
joria d’autors consideren que Cymatium
corrugatum (Lamarck, 1822) és una espècie
pleistocena i actual del Mediterrani i de l’At-
làntic adjacent, mentre que a les formes
miocenes i pliocenes les anomenen C. affine
(Deshayes, 1833). Ruggieri, Bruno & Curti
(1959) observen que les diferències entre
aquestes espècies no són importants i proposen
que es considerin subespècies. Efectivament,
examinant exemplars actuals procedents del
Mediterrani he observat que tot i que tenen
una talla bastant més gran que la majoria dels
exemplars pliocens, no presenten altres diferèn-
cies amb aquests, ni en la forma de la conquilla
ni en les característiques de l’ornamentació.
Sembla, doncs, que aquestes espècies han es-
tat separades seguint criteris cronològics, i no
pas morfològics. Així doncs, he cregut conve-
nient de considerar que C. affine i C.
corrugatum constitueixen una única espècie.

Les altres espècies del gènere Cymatium
presents al Pliocè mediterrani són: Cymatium
distortum (Brocchi, 1814), C. doderleini

(D’Ancona, 1872), C. heptagonum (Brocchi,
1814) i C. parthenopeum (von Salis, 1793).

C. distortum és una espècie molt similar a
C. corrugatum i a C. doderleini. Es diferencia
d’aquestes dues espècies en què presenta la
zona abapical de les voltes més ampla i més
inclinada adaxialment, de manera que les vol-
tes tenen el perfil carenat, simètric i la sutura
constrenyida. A més a més, la conquilla és més
esvelta que a C. corrugatum i C. doderleini.

C. heptagonum és molt similar a C. corru-
gatum, i de fet la individualitat d’aquesta
espècie ha estat qüestionada (Baluk, 1995).
Es caracteritza per tenir les voltes de perfil
prismàtic, la sutura profunda i les dents del
labre bífides.

Pel que fa a les diferències amb C. doder-
leini i C. parthenopeum vegeu més endavant.

Distribució geogràfica i cronostratigràfica

Miocè mitjà de les conques de Viena
(Àustria), Korytnica (Polònia), Bulgària nord-
occidental, Hongria, Karaman (Turquia) i Po
(Itàlia). Miocè superior del Po (Itàlia) i de
l’Algarve (sud de Portugal). Pliocè inferior de
les conques d’Estepona (sud d’Espanya), Baix
Llobregat i Alt Empordà (Catalunya), Rosselló,
Roine i Var (sud de França), Ligúria, Tirrè i Po
(Itàlia), Tunísia i Tetuan (Marroc mediterrani).
Pliocè mitjà de les conques del Tajo (Portugal),
Var (sud de França), Sicília i Po (Itàlia). Tirrenià
(Pleistocè) de les Illes Balears. Actualment es
troba al Mediterrani i a l’Atlàntic, des del Golf
de Biscaia fins a Angola, incluint les illes Canà-
ries i Madeira.

Cymatium doderleini (D’Ancona, 1872)
(Figs. 3-4, 12)

v 1872 Triton Doderleini D’Anc., Bellardi:
214, L. 15, f. 3

1873 Triton doderleini D’Ancona, D’Anco-
na: 186, L. 9, f. 3
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v 1879 Triton doderleini D’Ancona var.
ruscinensis Fontannes, Fontannes: 29, L.
3, f. 6

1898 Triton doderleini D’Ancona, Almera &
Bofill: 12

? 1898 Triton pellis-bufonis Almera & Bo-
fill: 13, L. 1, f. 3

1959 Cymatium (Cabestana) doderleini
(D’Ancona), Ruggiero, Bruno & Curti:
10, L. 2, f. 8-9

v 1963 Cymatium (Monoplex) döderleini
D’Ancona sp., Glibert: 115

1974 Cymatium (Septa) doderleini (D’Anco-
na), Malayesta: 265, L. 20, f. 3

v 1981 Triton doderleini D’Ancona, Ferrero
Mortara et al.: 54

1992 Cymatium (Monoplex) doderleini (D’An-
cona), Cavallo & Repetto: 76, f. 144

v 1995b Cymatium (Monoplex) doderleini
(D’Ancona), Vera-Peláez et al.: 107

1998 Cymatium doderleini (D’Ancona),
Solsona: 338, L. 24, f. 2-3

Material examinat

Col·lecció J. M.

Procedents de jaciments pliocens: 2 exem-
plars de Velerín (Estepona, sud d’Espanya); 1
fragment de St. Vicenç dels Horts (Baix
Llobregat, Catalunya); 1 exemplar de Baseia
(Alt Empordà, Catalunya); 1 de St. Martin
Falaise (Rosselló, Catalunya); 1 d’Orciano
(Po, Itàlia).

Col·lecció D. S. T.

Procedents del Pliocè de la conca del
Roine (França): 1 exemplar de St. Restitut, 3
de St. Ariès, 3 de St. Amand, 1 de Théziers.

Col·lecció Bellardi e Sacco

Procedents de jaciments pliocens italians:
1 exemplar de Zinola (Ligúria); 3 exemplars
de Colli Astesi (Po). A més a més, 1 exemplar
del Miocè superior de Stazzano (Po).

Col·lecció M. T.

5 exemplars del Pliocè de Siena (Tirrè,
Itàlia).

Descripció

Conquilla fusiforme, amb 9 a 11 voltes i
una relació diàmetre màxim/alçària total de
0,51. Voltes de l’espira de perfil biangulat
constituït per una rampa sutural ampla i còn-
cava, una perifèria nodulosa amb 3 cordons
espirals principals i una zona abapical depri-
mida. Els exemplars adults presenten 3 vari-
ces (penúltima volta, última volta i labre) se-
parades entre elles 120 º.

La protoconquilla és turriculada, cirtoco-
noidea i multiespiral, presenta unes 4,75 voltes
de perfil convex (Fig. 12). El diàmetre és de
1,96 mm i l’alçària de 2,17 mm. Es diferencia
la protoconquilla embrionària i la larval. L’em-
brionària presenta 1,5 voltes i un diàmetre de
0,43 mm, la primera volta és llisa, i la mitja
volta següent està ornamentada amb fils axials
i fils espirals que formen un fi reticulat. La
protoconquilla larval és llisa. El trànsit a la
teleoconquilla és brusc: hi ha una sutura
prosoclina i a partir d’ella comença l’ornamen-
tació de la teleoconquilla.

La primera volta de la teleoconquilla té el
perfil convex, presenta de 7 a 8 cordons espi-
rals i còstules axials, nombroses i poc espaia-
des, que en unir-se amb els cordons formen
petits nòduls. Les voltes intermèdies tenen el
perfil biangulat, amb la carena constituïda per
3 cordons majors amb cordons secundaris en-
tre ells. A la rampa sutural, que és còncava i
ampla, hi ha 4 cordons dels quals els 2
adapicals poden arribar a ser igual de grans
que els de la carena. A la zona abapical hi ha 3
cordons amb 2 cordons secundaris entre ells.
A les interseccions entre l’ornamentació axial
i l’espiral hi ha nòduls quadrats, majors els de
la carena, que cap a les voltes més adultes són
cada vegada menys definits.

L’última volta representa el 73 % de l’alçà-
ria total de la conquilla. Presenta una rampa
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sutural ampla i còncava, una carena nodulosa,
la base arrodonida i el coll llarg i arquejat cap
a la banda dorsal. Les còstules axials s’ei-
xamplen a la carena formant nòduls. A la base
presenta de 3 a 4 cordons de perfil arrodonit,
el més adapical dels quals té nòduls menors
que els de la carena. Aquests cordons estan
separats per espais més amples que ells amb
nombrosos cordons secundaris molt fins. El
coll està cobert de cordons espirals més fins
que els de la base.

L’obertura és sifonostomada, ovalada i re-
presenta el 58 % de l’alçària total de la con-
quilla. Presenta un cal·lus continu des de la
vora columel·lar fins al labre. El labre té una
forta variça i 5 dents a la part interna. La vora
parietal és arquejada, còncava i té un denticle
adapical que, junt amb el més adapical del la-
bre, forma el canal anal. La columel·la té di-
versos denticles, estrets, allargats i disposats
desordenadament. El canal sifonal és llarg, es
corba cap a la cara dorsal i està lleugerament
desviat cap a l’esquerra vist des de la cara
apertural.

Discussió

Cymatium corrugatum (Lamarck, 1822) i
C. doderleini (D’Ancona, 1872) són espècies
molt similars, però que presenten una sèrie de
caràcters a la teleoconquilla i a la proto-
conquilla que permeten individualitzar-les. C.
doderleini presenta les còstules axials més fi-
nes, més nombroses i menys espaiades que
l’espècie de Lamarck, i presenta 3 cordons
espirals del mateix ordre a la perifèria, en lloc
de dos. A la base, C. doderleini presenta de 3
a 4 cordons principals, separats per espais
amplis amb nombrosos cordons secundaris.
En canvi, a C. corrugatum els cordons princi-
pals no estan tan desenvolupats i entre ells
només hi ha un cordó secundari. Finalment,
C. doderleini presenta unes 5 dents al labre,
més gruixudes que les 7 dents de C. corru-
gatum. Pel que fa a la protoconquilla, la de C.

corrugatum és més esvelta i alta, i de dimen-
sions més grans que la de C. doderleini, la
que té un perfil més cirtoconoideu.

L’espècie Triton pellis-bufonis Almera i
Bofill, 1898 citada únicament per aquests au-
tors al subsòl de Gràcia (Pla de Barcelona)
sembla ser C. doderleini. La figura que pre-
senten aquests autors no és molt clara però les
característiques de l’ornamentació, consistent
en 3 cordons a la perifèria i nombrosos cor-
dons secundaris entre els principals, i les 5
amples dents del labre recorden a les d’aques-
ta espècie. Es per aquests motius que he in-
clòs aquesta citació al llistat de sinonímies de
C. doderleini.

Distribució geogràfica i cronostratigràfica

Miocè superior de la conca del Po (Itàlia).
Pliocè inferior de les conques d’Estepona (sud
d’Espanya), Baix Llobregat i Alt Empordà
(Catalunya), Rosselló i Roine (sud de França),
Ligúria, Tirrè i Po (Itàlia). Pliocè mitjà de
Sicília i del Po (Itàlia).

Cymatium parthenopeum (von Salis, 1793)
(Fig. 5-6)

1814 Murex doliare Brocchi, Brocchi: 398
v 1872 Triton olearium (Linn.), Bellardi:

210, L. 14, f. 4
1873 Triton doliare , D’Ancona: 194, L. 10,

f. 9
v 1879 Triton olearium Linné, var. escoffie-

rae Fontannes, Fontannes: 26, L. 3, f. 4
? 1898 Triton olearius Linné, var. major

Almera & Bofill, Almera & Bofill: 12, L. I,
f. 1

1959 Cymatium (Cabestana) costatum (Born),
Ruggieri, Bruno & Curti:. 9, L. 1, f. 3

1963 Triton olearium (L.), Caretto, L. 3, f. 7
v 1963 Cymatium (Monoplex) partheno-

peum von Salis sp., Glibert: 116
1970 Cymatium (Monoplex) parthenopeum

(von Salis), Caprotti: 167, L. 6, f. 2
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FIGURES 1-10. Telecoquilles de les espècies tratactades. 1-2, Cymatium corrugatum (Lamarck, 1822) del Pliocè
inferior de Siurana (Alt Empordà). 3-4, Cymatium doderleini (D’Ancona, 1872) del Pliocè inferior de Baseia
(Alt Empordà). 5-6, Cymatium parthenopeum (von Salis, 1793) del Pliocè inferior de Cementiri de Siurana (Alt
Empordà). 7-8, Bufonaria marginata (Martini, 1777) del Pliocè inferior de Cementiri de Siurana (Alt Empordà).
9-10, Charonia apenninica (Sassi, 1827) del Pliocè inferior de Costamagna (Var, França).

Teleconchs of the species studied. 1-2, Cymatium corrugatum (Lamarck, 1822) from the Lower Pliocene of
Siurana (Alt Empordà). 3-4, Cymatium doderleini (D’Ancona, 1872) from the Lower Pliocene of Baseia (Alt
Empordà). 5-6, Cymatium parthenopeum (von Salis, 1793) from the Lower Pliocene of Cementiri de Siurana
(Alt Empordà), juvenile specimen. 7-8, Bufonaria marginata (Martini, 1777) from the Lower Pliocene of
Cementiri de Siurana (Alt Emporda). 9-10, Charonia apenninica (Sassi, 1827) from the Lower Pliocene of
Costamagna (Var, França).



60

1974 Cymatium (Monoplex) parthenopeum
(von Salis), Malatesta: 266, L. 20, f. 6

1975 Cymatium (Monoplex) parthenopeum
(von Salis), Pavia, L. 6, f. 1

v 1976 Cymatium (Monoplex) doderleini
(D’Ancona), Martinell: 155, L. 20, f. 3-4

1978 Murex doliare Brocchi, Pinna &
Spezia: 147, L. 32, f. 2

1979 Cymatium (Monoplex) costatum (Born),
Brébion, L. 2, f. 9

v 1979 Cymatium (Monoplex) doderleini
(D’Ancona), Martinell: 143, L. 5, f. 5-6

1979 Cymatium (Monoplex) costatum (Born),
Nordsieck et al.: 116, L. 24, f. 5

v 1981 Triton olearium (Linnaeus), Ferrero
Mortara et al.: 54

1981 Cymathium (Monoplex) doliarium (Linné),
Porta & Martinell: 10

1982 Cymatium parthenopeum (von Salis),
García-Talavera: 104

1987 Cymatium (Monoplex) costatum (Born),
Cuerda Barceló: 259, L. 24, f. 1-5

1987 Cymatium parthenopeum partheno-
peum (von Salis), García-Talavera: 253, L.
1, f. 5

1991 Cymatium parthenopeum partheno-
peum (von Salis), Poppe & Goto: 131, L.
23, f. 14-16

1992 Cymatium (Monoplex) parthenopeum
(von Salis), Cavallo & Repetto: 76, f. 145

v 1995b Cymatium (Monoplex) partheno-
peum (Salis), Vera-Peláez et al.: 107

1997 Cymatium (Monoplex) parthenopeum
parthenopeum (Salis), Giannuzzi-Savelli
et al.: 238, f. 893-896

1998 Cymatium parthenopeum (von Salis),
Solsona: 342, L. 24, f. 4

Material examinat

Col·lecció J. M.

Procedents de jaciments pliocens: 1 exem-
plar de Velerín (Estepona, sud d’Espanya), 1
de Cementiri Siurana (Alt Empordà, Catalu-

nya), 1 de Costamagna (Var, França), 1 de
Castell’Arquato (Po, Itàlia).

Col·lecció D. S. T.

Procedents de jaciments Pliocens: 1 exem-
plar de Val d’Andona i 1 d’Orciano (Po,
Itàlia).

Col·lecció Bellardi e Sacco

Procedents de jaciments Pliocens: 5 exem-
plars de Colli Astesi (Po, Itàlia).

Col·lecció M. T.

Procedents de jaciments pliocens: 1 exem-
plar de Banyuls (Rossselló, França); 1 de
Palerm (Sicília); 2 d’Orciano, 1 d’Asti, 1 de
Bolonya i 1 de Plasència (Po, Itàlia). A més a
més, 1 exemplar del Miocè superior de Sta.
Agata (Po, Itàlia) i 1 exemplar actual d’Ilha
de S. Sebastiaô (Brasil).

Descripció

Conquilla fusiforme amb una teleoconqui-
lla d’entre 4,5 i 6 voltes i una relació diàmetre
màxim/alçària total de 0,50. Voltes bicarena-
des amb una rampa sutural estreta i plana, una
perifèria amb 2 cordons espirals i una zona
abapical deprimida. L’espira no presenta vari-
ces. Malauradament, cap dels exemplars exa-
minats conserva la protoconquilla.

Les voltes juvenils presenten 2 cordons
espirals principals de perfil quadrat, que
constitueixen la perifèria i cordons secundaris
entre ells i a la rampa sutural. Presenten tam-
bé còstules axials primes i separades per
espais més amplis que elles. Hi ha petits nò-
duls als punts d’intersecció entre les còstules i
els cordons, els quals són més evidents sobre
els cordons principals. A les voltes intermèdi-
es l’ornamentació axial és cada vegada menys
notòria mentre que els 2 cordons de la perifè-
ria estan cada vegada més desenvolupats i de
vegades dividits per una incisió. Entre ells sol
haver-hi 1 o 2 cordons secundaris. A la rampa
sutural hi ha de 3 a 4 cordons secundaris dels
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quals l’adapical sol estar més desenvolupat. A
la zona abapical hi ha 3 cordons secundaris.
Als punts d’intersecció entre els cordons
principals i les còstules axials es desenvolu-
pen nòduls quadrats.

L’última volta representa el 79 % de l’alçà-
ria total de la conquilla. La base és molt con-
vexa, i el coll llarg i recte. L’ornamentació és
igual que a les voltes de l’espira i, a més a
més, a la base hi ha 4 cordons espirals de per-
fil quadrat dividits per una incisió, i fins cor-
dons secundaris entre ells. Al coll hi ha de 8 a
10 cordons espirals més fins que els de la
base, que també tenen cordons secundaris en-
tre ells. Els exemplars adults presenten una
cicatriu oposada al labre la qual indica una
aturada del creixement.

L’obertura és ovalada i presenta un canal
sifonal llarg i recte. Representa el 64 % de
l’alçària total de la conquilla. El labre és arque-
jat i és simple o bé presenta una variça poc

desenvolupada. La vora parietal és arquejada,
lleugerament convexa i la columel·la és recta
i vertical. Les vores columel·lar i parietal així
com el labre estan recoberts per un cal·lus
continu, menys desenvolupat que el de les
espècies descrites anteriorment. A la vora parie-
tal el cal·lus és fi i deixa transparentar l’orna-
mentació de la volta. A la vora columel·lar hi
ha de 7 a 8 denticles allargats en sentit trans-
versal. A la part interna del labre hi ha 6 denti-
cles. El denticle més adapical sol estar consti-
tuït per l’agrupació de 3 a 4 denticles prims i
atapeïts mentre que els 5 restants són bífids,
ja que estan constituïts per agrupacions de 2
denticles prims.

Discussió

C. parthenopeum (von Salis, 1793) es dife-
rencia clarament de les altres espècies plioce-
nes mediterrànies del gènere Cymatium pel
major desenvolupament de l’ornamentació

a

b
1 mm

1 mm

FIGURA 11. Protoconquilla d’un exemplar de Cymatium corrugatum (Lamarck, 1822) del Pliocè inferior de Zinola
(Ligúria, nord d’Itàlia). a, vistes generals. b, detalls de la protoconquilla embrionària. Dibuixat a la cambra clara.

Protoconch of a specimen of Cymatium corrugatum (Lamarck, 1822) from the Lower Pliocene of Zinola (Liguria,
northern Italy). a, General views. b, Detail of the embryonic protoconch. Drawn with the camera lucida.
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espiral, la qual domina clarament per sobre de
l’axial, per presentar la rampa sutural estreta i
no còncava, i per la forma convexa de la base.
La forma de l’obertura i el poc desenvolupa-
ment del cal·lus i de la variça labial són altres
caràcters que diferencien C. parthenopeum
d’altres espècies del mateix gènere. Als
exemplars que presenten variça labial i cal·-
lus, s’observen a l’interior del labre denticles
bífids molt característics.

La sinonímia d’aquesta espècie és força
complicada ja que ha estat citada sota dife-
rents noms: Cymatium olearium (Linné, 1758),
C.costatum (Born, 1778), C. parthenopeum
(von Salis, 1793) i C. doliarium (Brocchi, 1814)
i molt sovint confosa amb altres espècies.

A partir de Ruggieri, Bruno & Curti (1959)
queda clar que no és correcte utilitzar el nom
Cymatium olearium (Linné) ja que aquest au-
tor agrupava sota aquest nom diverses espècies
diferents, una de les quals és C. parthenopeum.

Pel que fa a C. doliarium, Brocchi (1814)
no presenta cap figura de la seva espècie però
posteriorment, Pinna & Spezia (1979) presen-
ten una figura de l’exemplar tipus d’aquesta,
on s’observa que es correspon perfectament
amb C. parthenopeum: es tracta d’una con-
quilla en la qual l’ornamentació espiral domi-
na per sobre de l’axial, la rampa sutural és
molt estreta i la base molt convexa. Si consi-
derem que aquestes dues espècies són sinòni-
mes, el nom correcte és C. parthenopeum ja
que és el més antic.

Al llistat de sinonímies de C. partheno-
peum he inclòs les cites de Ruggieri, Bruno &
Curti (1959), Brébion (1979), Nordsieck et
al.(1979) i Cuerda Barceló (1987) de C.
costatum. En les descripcions i figures que
presenten aquests autors s’observa que l’es-
pècie que citen es correspon amb l’espècie
aquí descrita ja que es tracta de conquilles
amb la base convexa i la rampa sutural estre-
ta, amb un domini de l’ornamentació espiral
per sobre l’axial i amb el cal·lus i la variça la-
bial poc desenvolupats.

Finalment, cal dir que he inclòs a la sinoní-
mia d’aquesta espècie les cites de C.
doderleini de Martinell (1976, 1979). Aquest
autor descriu un únic exemplar procedent de
Cementiri Siurana (Alt Empordà). En exami-
nar aquest exemplar he observat que presenta
les caraterístiques pròpies de C. partheno-
peum: rampa sutural estreta, ornamentació
espiral dominant per sobre de l’axial i base
convexa.

Distribució geogràfica i cronostratigràfica

Miocè mitjà i superior de la conca del Po
(Itàlia). Pliocè inferior de les conques
d’Estepona (sud d’Espanya), Baix Llobregat i
Alt Empordà (Catalunya), Rosselló, Roine i
Var (França), Tirrè i Po (Itàlia) i costa atlànti-
ca del Marroc. Pliocè mitjà del Var (França),
Sicília i Po (Itàlia). Pleistocè de Sicília,
Tunísia, costa catalana i Illes Balears. Actual-
ment es troba al Mediterrani occidental i cen-
tral, a les illes Canàries, Madeira, Cap Verd i
costa occidental africana. Es troba també a les
costes de l’Atlàntic oriental i a l’Indopacífic.

Charonia Gistel, 1848

Charonia apenninica (Sassi, 1827) (Fig. 9-
10, 13)

1856 Triton Apenninicum Safsi, Hörnes, L.
19, f. 3-4

1872 Triton apenninicum Sass., Bellardi:
219, L. 14, f. 7

1873 Triton Apenninicum D’Ancona: 183, L.
9, f. 7, L. 10, f. 10

1898 Triton apenninicus Sassi, Almera &
Bofill: 13

1904 Triton (Sassia) apenninicum Sass.,
Sacco: 37, L. 10, f. 18-20

1911 Tritonium apenninicum Sassi, Fried-
berg, Pl. 38, f. 5

1924 Eutritonium (Sassia) apenninicum
(Sassi), Cosmann & Peyrot: 569, L. 17, f.
25

GEA, FLORA ET FAUNA



63

1952 Cymatium Apenninicum Sassi, Lecoin-
tre:. 117

1955 Charonia (Sassia) apenninica (Sassi),
Rossi Ronchetti: 172, f. 89

1959 Charonia apenninica (Sassi), Ruggieri,
Bruno & Curti: 15, L. 2, f. 10, L. 3, f. 18,
22

1960 Cymatium (Sassia) apenninicum Sassi,
Kojumdgieva & Strachimirov: 137, L. 37,
f. 9-10

v 1963 Charonia (Sassia) apenninica Sassi
sp., Glibert: 118

1966 Charonia (Sassia) apenninica (Sassi),
Pelosio: 129, L. 39, f. 1-4

1966 Charonia (Sassia) apenninica (Sassi),
Strausz: 250, L. 30, f. 6, 10-11, L. 31, f. 1

1968 Charonia (Sassia) apenninica (Sassi),
Robba: 532, L. 41, f. 3

1970 Charonia (Sassia) apenninica (Sassi),
Caprotti: 170, L. 6, f. 6

1972 Charonia apenninica Sassi, Risterucci:
61, L. 2, f. 30

1974 Charonia (Sassia) apenninica (Sassi),
Malatesta: 269, L. 22, f. 1

1976 Charonia (Sassia) apenninica (Sassi),
Marasti & Raffi, L.2, f. 25

1978 Triton apenninicum Sassi, Pinna &
Spezia: 160, L. 45, f. 2

1981 Triton apenninicum Sassi, Ferrero
Mortara et al.: 54

v 1986 Charonia apeninica (Sassi), Marti-
nell & Domènech: 199, L. 1, f. 15

1992 Charonia (Sassia) apenninica (Sassi),
Cavallo & Repetto: 76, f. 146

1995 Charonia (Sassia) apenninica (Sassi),
Baluk: 207, L. 18, f. 8

1995b Sassia (Sassia) apenninica (Sassi),
Vera.Peláez et al.: 107

1998 Charonia apenninica (Sassi), Solsona:
346, L. 24, f. 5-7

a

b

1 mm

1 mm

FIGURA 12. Protoconquilla d’un exemplar de Cymatium doderleini (D’Ancona, 1872) del Pliocè d’Orciano (conca
del Po, nord d’Itàlia). a, vistes generals. b, detall de la protoconquilla embrionària. Dibuixat a la cambra clara.

Protoconch of a specimen of Cymatium doderleini (D’Ancona, 1872) from the Pliocene of Orciano (Po basin,
northern Italy). a, General views. b, Detail of the embryonic protoconch. Drawn with the camera lucida.
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Material examinat

Col·lecció J. M.

Procedents de jaciments pliocens: 70
exemplars de Costamagna, 8 exemplars de St.
Isidore (Var, França); 1 exemplar de Villano-
va (Ligúria, Itàlia).

Col·lecció D. S. T.

Procedents de jaciments Pliocens: 7 exem-
plars de Castel’Appio (Tirrè, Itàlia).

Col·lecció M. T.

Procedents de jaciments Pliocens: 5 exem-
plars de Castell’Arquato (Po, Itàlia).

Descripció

Conquilla fusiforme, amb 7,5 a 8,5 voltes,
sutura superficial i ondulada i una relació dià-
metre màxim/alçària total de 0,45. Voltes ca-
renades, constituïdes per una rampa sutural
ampla i còncava, un cordó espinós a la carena
i una zona abapical còncava, més estreta que
la rampa sutural.

La protoconquilla és cupuliforme, amb 3 a
3,5 voltes convexes, de 1,91 mm d’alçària i
2,4 mm de diàmetre (Fig. 13). Es diferencia la
protoconquilla embrionària de la larval. La
primera volta correspon a l’embrionària i és
llisa. La resta de voltes constitueixen la
protoconquilla larval i estan ornamentades
per fils axials opistocirts, molt junts a la sego-
na volta i més espaiats a la tercera, i 3 fils
espirals, el més abapical dels quals està de ve-
gades recobert per la volta següent. Els fils
axials i espirals formen un subtil reticulat, on
les retícules són quadrades i còncaves. El
trànsit a la teleoconquilla és brusc: s’observa
una sutura opistocirta i en alguns exemplars,
a més a més, una acumulació de línies de crei-
xement.

Las primera volta de la teleoconquilla pre-
senta un perfil convex i està ornamentada per
còstules opistocirtes, 3 cordons espirals que
són la continuació dels de la protoconquilla i

un cordó subsutural i un de suprasutural que
de vegades està cobert per la volta següent.
Entre els cordons principals n’hi ha de secunda-
ris. Els cordons i les còstules formen un reticulat
que és més groller que el de la protoconquilla i
que presenta nòduls a les interseccions, sobretot
sobre els cordons central i abapical. Tota la su-
perfície està recoberta de línies de creixement
opistoclines. Al final de la primera volta hi ha
una variça labial.

Les voltes intermèdies són carenades: pre-
senten una rampa sutural ampla i còncava
amb 2 cordons espirals secundaris, un cordó
espiral espinós que forma la carena, i una
zona abapical estreta i còncava amb un cordó
espiral secundari. En alguns exemplars, i so-
bretot a la penúltima volta, s’observa una
altre cordó espinós, suprasutural, de vegades
parcialment cobert per la volta següent. Hi ha
plecs axials poc definits, i tota la superfície
està coberta de fils axials i espirals secunda-
ris, que en encreuar-se formen un fi crenulat.
Hi ha una variça a cada 3/4 de volta.

L’última volta se situa, en general, per so-
bre del cordó principal de la volta anterior.
Representa el 69 % de l’alçària total de la
conquilla. Presenta una rampa sutural cònca-
va i una perifèria constituïda pels 2 cordons
principals espinosos, dels quals l’adapical és
lleugerament major. L’ornamentació és igual
que la de les voltes de l’espira. A més a més, a
la base hi ha 4 cordons espinosos els quals de
vegades estan molt poc desenvolupats de
manera que només s’observen alineacions
d’espines. Al coll hi ha 10 cordons més. S’ob-
serven línies de creixement opistoclines i una
variça a uns 120º del labre.

L’obertura és sifonostomada, ovalada, re-
presenta el 50 % de l’alçària total de la con-
quilla. El pla que conté l’obertura és aproxi-
madament paral·lel al pla que conté l’eix
d’enrotllament. Presenta un cal·lus continu
recobrint la vora columel·lar i el labre. Aquest
és arquejat, té una variça i a la part interna
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presenta 7 denticles fins, el més adapical dels
quals és lleugerament major. La vora colu-
mel·lar és arquejada, còncava i presenta 1 o 2
denticles situats adapicalment, el més ada-
pical dels quals delimita, junt amb el del labre,
el canal anal. Abapicalment hi ha també 2 den-
ticles allargats situats a l’inici del canal sifonal.
La callositat s’estén cap enfora a la zona parie-
tal, i s’hi transparenta l’ornamentació de l’últi-
ma volta. El canal sifonal és llarg i s’inclina
cap a la banda posterior i cap a l’esquerra.

Distribució geogràfica i paleobiogeogràfica

Miocè mitjà de Viena (Àustria), Korytnica
(Polònia), Bulgària nord-occidental, Hongria i
Aquitània (sud-oest de França). Miocè mitjà i
superior de la conca del Po (Itàlia). Pliocè infe-
rior de Tetuan (Marroc mediterrani), Estepona
(sud d’Espanya), Baix Llobregat i Alt
Empordà (Catalunya), Var (sud de França),
Ligúria, Tirrè i Po (Itàlia). Pliocè mitjà de les
conques del Var (França), Sicília i Po (Itàlia).

BURSIDAE Thiele, 1925

Bufonaria Schumacher, 1817

Bufonaria marginata (Martini, 1777) (Fig.7-
8, 14)

1814 Buccinum marginatum Martini, Broc-
chi: 332, L. 4, f. 17

1856 Ranella marginata Brong., Hörnes, L.
21, f. 7-11

1866 Ranella marginata Brongn., Pereira da
Costa: 152, L. 18, f. 2-3

? 1872 Triton laevigatum Marc. de Serr.,
Bellardi: 223, L. 14, f. 11

1872 Ranella marginata (Mart.), Bellardiu:
243

1873 Ranella laevigata, D’Ancona: 176, L.
8, f. 3-4

v 1879 Ranella marginata Martini, Fontan-
nes: 39, L. 4, f. 4

1898 Ranella marginata Brongniart, Almera
& Bofill: 12

1904 Ranella marginata (Mart.), Sacco: 40,
L. 11, f. 13-15

1911 Ranella marginata, Friedberg, L. 7, f. 1
? 1924 Eutritonium (Sassia) laevigatum (M.

de Serres), Cosmann & Peyrot: 572, L. 16,
f. 32-33

1924 Apollon (Aspa) subgranulatus (d’Orbi-
gny), Cosmann & Peyrot: 603, L. 15, f. 54,
L. 17, f. 7

FIGURA 13. Protoconquilla d’un exemplar de Charonia apenninica (Sassi, 1827) del Pliocè inferior de Costamagna
(Var, França).

Protoconch of a specimen of Charonia apenninica (Sassi, 1827) from the Lower Pliocene of Costamagna (Var, France).
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1924 Apollon (Aspa) depressus (Grateloup),
Cosmann & Peyrot: 606, L. 16, f. 1-2, L.
17, f. 8-9

1940 Apollon (Aspa) marginata Martini, Ro-
man: 367

1950 Bursa marginata Gmelin, Nicklès: 88,
f. 136.

1952 Ranella marginata Martini, Lecointre:
117

1958 Bursa (Ranella) marginata (Brocchi),
Erünal-Erentöz: 50, L. 7, f. 7-8

1959 Bursa (Ranella) marginata (Martin),
Ruggieri, Bruno & Curti: 17

1960 Aspa (Aspa) marginata (Martin), Ko-
jumdgieva & Strachimirov: 142, L. 38, f.
8-9

v 1963 Aspa marginata Gmelin, Glibert:
126

1966 Gyrineum (Aspa) marginatum (Martin),
Pelosio: 130, L. 39, f. 5

1966 Bursa (Aspa) marginata depressa Gra-
teloup, Strausz: 251, L. 29, f. 5-6, L. 63, f.
14-18

1970 Gyrineum (Aspa) marginatum (Marti-
ni), Caprotti: 172, L. 6, f. 8

1973 Gyrineum (Aspa) marginatum (Martin)
f. depressa (Grateloup), Marasti: 91, L. 20,
f. 19

1974 Gyrineum (Aspa) marginatum (Gme-
lin), Malatesta: 273, L. 23, f. 6

1975 Apollon (Aspa) marginatus (Martin),
Fekih: 120, Pl. 37, f. 5

v 1976 Gyrineum (Aspa) marginatum (Martin),
Martinell: 158, L. 20, f. 5-6

v 1979 Gyrineum (Aspa) marginatum (Martin),
Martinell: 144, L. 5, f. 3-4

1979 Gyrineum (Aspa) marginatum (Gme-
lin), Nordsieck et al.: 127, L. 28, f. 6

1981 Triton laevigatum De Serres, Ferrero
Mortara et al.: 55

1981 Ranella marginata Martinotti, Ferrero
Mortara et al.: 57

1983 Gyrineum (Aspa) marginatum (Marti-
ni), González Delgado: 244, L. 10, f. 12-13

1991 Gyrineum (Aspa) marginatum (Martin),

Navas: 88, L. 3, f. 12-13
1991 Aspa marginata (Gmelin), Poppe &

Goto: 132, L. 24, f. 4-5
1992 Bufonaria (Aspa) marginata (Gmelin),

Cavallo & Repetto: 76, f. 147
1994 Gyrineum (Aspa) marginatum

(Martin), Navas et al.: 156
1995 Gyrineum (Aspa) marginatum (Marti-

ni), Baluk: 210, L. 18, f. 6-7
1995 Gyrineum (Aspa) marginatum (Martin),

Batllori: 265, L. 13, f. 41
v 1995b Bufonaria (Aspa)marginata (Gme-

lin), Vera-Peláez et al.: 107
1997 Bufonaria (Aspa)marginata (Gmelin),

Giannuzzi-Savelli et al.: 242, f. 905-906
1998 Bufonaria marginata (Martini), Solso-

na: 353, L. 24, Fig. 8

Material examinat

Col·lecció J. M.

 Procedents de jaciments pliocens: 2 exem-
plars de Lucena i 1 de Bonares (Guadalquivir,
sud d’Espanya); 15 exemplars de Velerín i 12 de
Vizcornil (Estepona, sud d’Espanya); 2 exem-
plars de Vélez-Málaga (sud d’Espanya); 2
exemplars de Cementiri Siurana (Alt Empordà,
Catalunya); 9 exemplars de Nidolères (Rosse-
lló, França); 2 exemplars de Baldichieri-Mona-
le, 4 de Castell’Arquato (Po, Itàlia).

Col·lecció D. S. T.

Procedents de jaciments pliocens: 3 exem-
plars de St. Ariès i 1 de Bollène (Roine,
França); 6 exemplars de Sidi Moussa i 7
d’Oued Nador (Algèria).

Col·lecció M. T.

Procedents de jaciments Miocens: 4 exem-
plars del Miocè superior de Stazzano i 4 de
Montegibbio (Po, Itàlia); 4 exemplars del Mio-
cè mitjà de Gründ, 5 de Guntersdorf i 2 de
Vöslau (Viena, Àustria); 7 exemplars del Miocè
inferior de Landes, 7 exemplars del Miocè infe-
rior de Peloua (Aquitània, França).
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Descripció

Conquilla sòlida, ovalada, amb la banda
apertural plana, la banda dorsal convexa, l’es-
pira curta i l’última volta molt desenvolupa-
da. Presenta 2 varices labials per volta, sepa-
rades 180º.

La protoconquilla és cupuliforme amb
unes 3,5 voltes de 2,91 mm de diàmetre i 2
mm d’alçària (Fig. 14). Les voltes són conve-
xes, llises i amb la sutura rectilínia i profunda.
El trànsit a la teleoconquilla és brusc: hi ha
una cicatriu prosoclina a partir de la qual co-
mença l’ornamentació de la teleoconquilla.

La primera mitja volta de la teleoconquilla
presenta plecs axials i 5 cordons espirals dels
quals els dels extrems estan units a les respecti-
ves sutures. El cordó suprasutural està lleuge-
rament tapat per la volta següent. Els plecs i
els cordons formen un reticulat amb retícules
rectangulars i allargades en sentit transversal.
Als punts d’intersecció entre l’ornamentació
espiral i l’axial s’observen nòduls rodons.

Les voltes intermèdies presenten un perfil
pla i estan ornamentades per plecs axials molt

suaus que cap a les voltes més adultes van
desapareixent, i cordons espirals de perfil
rodó i de gruixos alternats, separats per espais
canaliformes. El cordó més abapical presenta
nòduls rodons.

Adjacent a la variça situada a 360º del la-
bre dels exemplars adults, s’observa un canal
anal parcialment tapat per l’última volta.

L’última volta presenta la base convexa, de
perfil semiovalat i el coll llarg i lleugerament
inclinat cap al costat dret en vista apertural.
Està ornamentada amb cordons espirals de di-
ferents gruixos i separats per estrets espais.
Aquests cordons estan molt poc marcats, de
manera que en molts exemplars l’última volta
és pràcticament llisa. Als exemplars adults,
l’última volta no presenta l’alineació de nò-
duls que presenten la resta de voltes a la peri-
fèria. A 180º del labre hi ha una variça labial
que dorsalment presenta una forta sutura i
adapicalment s’estén sobre la volta anterior.

L’obertura és sifonostomada, ovalada i
obliqua respecte l’eix d’enrotllament. El la-
bre presenta una forta variça, abapicalment és

1 mm

FIGURA 14. Protoconquilla d’un exemplar de Bufonaria marginata (Martini, 1777) del Pliocè de Bra (conca del
Po, nord d’Itàlia). Dibuixat a la cambra clara.

Protoconch of a specimen of Bufonaria marginata (Martini, 1777) from the Pliocene of Bra (Po basin, northern
Italy). Drawn with the camera lucida.
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arquejat mentre que adapicalment és recte,
vertical i delimita el canal anal. A la part inter-
na presenta denticles, allargats en sentit trans-
versal, que en alguns exemplars estan molt
poc marcats. La vora columel·lar és arqueja-
da, còncava, i presenta una forta callositat que
s’estén cap a la volta. En la majoria d’exem-
plars els denticles de la vora col·lumelar estan
molt poc desenvolupats o són absents. El ca-
nal sifonal és curt, ample, vertical i inclinat
cap a la banda dorsal. El canal anal està molt
desenvolupat, és ample, vertical i més llarg
que el canal sifonal.

Discussió

B. marginata (Martini, 1777) presenta una
important variabilitat morfològica all llarg de
l’ontogèneri: els exemplars adults es diferen-
cien dels juvenils en què l’última volta està
molt desenvolupada, el canal anal és molt
llarg, la variça labial i el cal·lus parietal són
molt gruixuts, i l’ornamentació està poc desen-
volupada i pot arribar a estar absent. En canvi,
entre exemplars d’un mateix estadi de creixe-
ment s’observa molt poca variabilitat. Aquesta
només es manifesta en el major o menor desen-
volupament dels cordons espirals de l’última
volta dels exemplars adults.

Ranella (= Buffonaria ) laevigata (De Ser-
res, 1829) es considera sinònima de B. margi-
nata . Les figures i les descripcions de R.lae-
vigata presentades per Bellardi (1872) i
Cossmann & Peyrot (1924) posen de manifest
que aquesta espècie fou definida en base a
exemplars juvenils de B. marginata, exem-
plars en els quals l’última volta no cobreix
gairebé tota la volta anterior com passa amb
els exemplars adults, la variça labial no està
desenvolupada i l’ornamentació és la mateixa
que la de les voltes juvenils i intermèdies de
l’espira.

Per altra banda, cal dir que les formes
miocenes de B.margiata es diferencien de les
formes pliocenes i actuals en què l’ornamen-

tació es manté durant tota l’ontogèneri, de ma-
nera que l’última volta dels exemplars adults
continua estant ornamentada amb cordons
espirals i amb una filera de nòduls situada a la
perifèria. En aquest treball he considerat que
les formes miocenes i les pliocenes-actuals
pertanyen a la mateixa espècie ja que:

– Les protoconquilles de les formes miocenes
i les de les formes pliocenes-actuals no pre-
senten diferències importants. La protocon-
quilla d’aquesta espècie és poc coneguda,
probablement degut al fet que és difícil de tro-
bar exemplars amb aquesta estructura conser-
vada. En aquest treball, he examinat les
protoconquilles de 2 exemplars pliocens pro-
cedents de la conca de Po (Itàlia) i les de 2
exemplars del Miocè inferior de Landes
(Aquitània, França). Les protoconquilles dels
exemplars pliocens presenten al voltant de
3,5 voltes de 2,91 mm de diàmetre. Les dels
exemplars miocens són molt similars ja que
presenten un diàmetre de 2,73 mm i 3,5-3,75
voltes.

– Els exemplars juvenils d’ambdues formes
són idèntics.

– Si bé per regla general les formes miocenes
mantenen l’ornamentació juvenil a les voltes
adultes mentre que aquesta és absent a les
voltes adultes de les formes pliocenes, hi ha
exemplars miocens amb l’ornamentació de
les voltes adultes molt poc marcada i exem-
plars pliocens amb restes de l’ornamentació
juvenil a les voltes adultes.

Finalment cal dir que, tal i com s’observa a
la sinonímia d’aquesta espècie, hi ha confusió
sobre qui n’és l’autor. En alguns treballs apa-
reix com a autor Martini (1777), en altres
Gmelin (1791) i més rarament Brogniart
(1823). Totes aquestes cites es refereixen cla-
rament a la mateixa espècie. Al present treball
he considerat que l’autor correcte és el més
antic, per tant Martini (1777).
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Distribució geogràfica i cronostratigràfica

Miocè inferior i mitjà de l’Aquitània (França).
Miocè mitjà de Viena (Àustria), Korytnica
(Polònia), Bulgària nord-occidental, Hongria,
Karaman (Turquia), Po (Itàlia) i Vallès-
Penedès (Catalunya). Miocè superior del Po
(Itàlia), de l’Algarve (sud de Portugal) i de
l’Aquitània (França). Pliocè inferior de les
conques del Guadalquivir, Estepona i Vélez-
Málaga (sud d’Espanya), Baix Llobregat i Alt
Empordà (Catalunya), Rosselló i Roine
(França), Ligúria, Tirrè i Po (Itàlia), Tunísia,
Algèria i Tetuan (costa mediterrània del
Marroc). Pliocè mitjà del Var (França), Sicília
i Po (Itàlia). Pliocè indeterminat de Hatay
(Turquia). Actualment es troba a la costa de
l’oest d’Àfrica (Mauritània, Senegal, Ango-
la), illes de Cap Verd i més rarament a les Ca-
nàries i Madeira. Giannuzzi-Savelli et al .
(1997) indiquen que aquesta espècie es pot
trobar també al Mar d’Alborà (Mediterrani).
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