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POPESCU FELICIA 

Frumoasa colecţie paleontologică găzduită de casa me
morială I.P. Voiteşti. face ca aceasta din urmă să fie nu 
numai un valoros izvor de documentare ştii.riţifrcă ci şi un 
veritabil punct de atracţie pentru orice vizitator. Din nefe
ricire însă, exemplarele fosi'le şi actuale au „poposit" în 
casa .celebrului geoloq după mai bine de 10 ani de la moar
tea acestuia, ceea ce le-a văduvit de o identificare şi o 
descriere pe măsura frumuseţii şi valorii lor. Voi încerca 
în cele ce urmează, ca pe lângă o identificare corectă a 
exemplarelor paleontologice din colecţie, să le fac şi o des
criere mai puţin rigidă, alături de nomenclatura de speciali
tate. 

Cu o frumuseţe aparte se prezintă prin ele insele, gra
ţie pseudonimului lor, aşa zisele - animale flori. Este vor_
Otl de fapt de Ordinul Hexacora.J.a al Clasei Zoantari din 
Subâncrengătura Anthowa ce ţine în marea Increngăturil 
Coelenterata. Penhu o mai bună înţelegere a formei, a 
mecanismului biologic şi a importantei celor câteva exem
plare de hex·acorali existente în colecţia noastră, voi far.e 
o rescri'ere detaliată a Anthozoarelor din care face parte. 
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Animalelce flori din Subâncr. Anthozoa sunt fosile ş[ 
actuale, izolate şi coloniale. ce trăiesc prinse de substrat, 
cu schelet fie şi frumos colorat sau lipsite ele schelet. Im
portant pentru el însuşi este faptul că un individ de Antho
zoa prezintă în interiorul cavităţii gastrice septe cărnoase 
cu rolul de a mări foarte mult suprafaţa acestei cavităţi. 
In jurul orificiului bucal, ce este invaginat la iAthozoare, 
se găsesc tentacule elastice goale, numărul acestora fiind e
gal cu numărul septelor din interioru! cavitătii qastrice. 
Creşterea numărului de tentace;!e reprezintă de asemenea. 
un avantaj in lupta pentru existentă. permiţând animalului 
să prindă o cantitate mai mare de hrană. Un individ ele 
Anthozoa are un schelet propriu, cărnos sau calcaros. C(l 

se numeşte coralit. ln cazul un.ei înmulţiri sexuale, · celula 
ou se formează pe marginea septelor-cărrioase, fecundarea 
are loc în apă, cei doi gameţi pornind de la indivizi dife· 
riţi. Din celula ou rezultă o larvă ciliată c'e pluteşte un 
timp în mediu, apoi se fixează. pe substrat, se învaginează 
rez.ultând un individ sub formă de cupă. Ectodermul (sche
letul extern) secretă la exterior un schelet cakaros de for
ma unei farfurioare puţin adânci, numit ăprototccă, care 
pe măsura creşterii individului se adânceşte. Pe discul ba
zal încep să apară şi nişte proeminente radiale ce pliază 
şi parteae cărnoasă care aderă de partea bazală. Acf.>ste 
proeminenţe se înalţă, concresc: cu părţile Jor distale (ex
terne). cu peretii prototedi, rezultând se:ptele calcaroase 
sau sc'.eroseptele. Apoi individul creşte în înălţime, se des
prinde de baza lui şi secretă un, nou· perete tmsversal la 
baza coralitului, ca un fund dublu, numit planşeu. ln unele 
cazuri, în interiorul coralitului poate apărea un stâlp cal
caros numit columelă. Se poate realiza şi o falsă colum~
lă din concreşterea pe linia mediană a sderoseptelor. 

La unele genuri, parleae cărnoas.ă se poate revăr.·a 
peste pereteJe coralitului şi poate secreta un al doHe.a 
strat calcaros - epiteca. ce va înve·li la exterior prototc
ca. lndiviziii dintr-o colonie pot fi lipiţi fără existenta u
nui ţesut de leqătură intre ei sau pot fi reuniţi fie prir,-
tr-un ţesut de legătură cărno·s numit coenosarc, fie prin
tr-w1 ţesut de legătură calcaros numit caenenchi.m. 

Clasa Zoantari, unµ din cele două aferente Subâncren
găturii Anthozoa cuprinde anthozoare. cu tentacole nepe-
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nate. În fauna actuală tentacoiele sunt multiplu de 6, iar 
.în cavitatea gastrică sunt septe multiplu de 6. Mă voi opri 
ll un exemplar din colecţia noastră, de o frumuseţe rară, 

după cum rară îi este şi preze-nţ•a în mod uzual, fiind so
,Jitarul gen Favosites al Familiei Favositidae din Ordinul 
Tabulata cu.prins în Clase Zoantari, des.pre ale cărei oarac
teristiq am vorbit mai sus. Ordinul Tabulata cuprinde exem
plare pa-leozoice, coloniale, cu indivizii din colonie strâns 
lipiţi· unul de celălalt, neexistând ţesut de legătură. Ca vi
ta te.a interioară a acestor indivizi prezintă pereţi orizon
tali sau Labule. Corpu.I moale ale aoestora părăseşte con" 
tinuu partea bazală a c.aliciului, pe măsura adâncirii cora
litului, secretându-şi în acelaşi timp câte o nouă tabulă cte 
bază. •. 0: ,, 1 

Al nostru Favosites este un gen colonie, ai cărei indi
vizi au un schelet format din tuburi poligonale strâns lipi
te intre ele, cu pereţii laterali perforaţi, cu pori în şiruri 
verticale, cu partea cărnoasă putând comunka dintr-un co
ralit în celălalt. Este de vârstă paleozoică, mai exact ordo
vician până la permian şi a p.articipat la formarea reci
fHor paleozoici, mai puţin exemplarul nostru, de care, cu 
toate acestea suntem mândri. (vezi figura 1). 

Mai avem şi alte animale flori, dar acestea sunt hexa
corali dintr-un grup frate cu Ord. T·abulata, mai exact Ordi
nul HexacoraHa. Caracteristica indiviziJor din Ord. Hexa·· 
coralla este prezenta se.ptelor multtplu de 6. lşi fac apariţi.1 
Ia începutul triasicului (era mezozoică) şi trăiesc până azi, 
existând forme izolate şi coloniale .. Pentru că a.stfel încât 
se pot deduce şi caracteristicile formelor fosile în comparn
ţie cu oele ale formelor actuale. Deşi colecţia. conţine mai 
multe exemplare de hexacoraH, mă voi limita, pentru elimi
narea unei eventuale erori, la descriere.a unui singur gen 
care oricum este dominant şi asimilat cu certitudine. 

In câteva ipostaze generate doar de dimensiunile dife
ri.te, se prezintă genul Cunnolithes sau Ciclolites al Familiei 
Cunnolithidae. Indivizii, de diferite mărimi, prezintă acelaşi 

tip de schelet redus la o epitecă circulară bazală. pe care se 
dezvoltă septele multiplu de 6. în lipsa pereţilor laterali. Este 
un gen caracteristic cretacicu-lui - era mezozoică de tip 
mediteranean - cu a.pe dulci. (vezi fog. 2). 
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Nu pot trece la prezentarea celorlalte cxempiarc din ctl
lecţie, până nu subliniez importanţa celor dPja prezentate, 
mai exact rolul Celenteratelor, a acestei mari încrengături, 
din care face parte şi exemplarele descrise an teri or. Orga
nisme acvatice, de apă dulce sau marine, cc.lenteratele de5i 
se pot deplasa fie purtate de curenţi, fie de 1hişcările pro
prii pulsatorii. preferă (mai ales Antbozoarcle „noastre") un 
mod de viaţă sesil (stau). Majoritare sunt formele cu sche
let care au avut şi rolul cel mai im.portant ca organisme con
structoare de reciti, ceea ce explică faplul că cea mai mare 
parte a zăcămintelor de calcar din zilee noastre se găsesc 
în dCi)OZite geologice.- La rândul lor, astfel de zăcăminte au 
rol în construcţie pentru obţinerea varului. putând fi uşor 
c1olomitizate deoarece conţin pe lângă carbonat de calciu şi 
c-arbonat de magneziu. O importanţă a.parte prezintă fotm9le 
izolate de Anthozoa care indică de requlă o mare mai adân
că, cu salinitarte normală şi cu temperatură între tcmperat:i 
şi reice. Formele constructoare ele reciti, în contrast, indică 
în.totdeauna o mare cu salinitate nonnală, însă cu adâncime 
TRică (50-60 m). cu o apă limpede (fără aport de material 
terigen). bine oxigenată, cu o temperatură ridicată (mări 
calde) la o medie anuală de 20°C. Toate organismele con· 
structo·are de reciti dintre celenterate au avu l nevoie de a
ceste condiţii dP. mediu. condiţii necesare şi organismelor 
actuale, aceste detalii constituind valoroase informaţii în 
ceri::etarea ştiintifică. 

Ne despărţim de Celenterate, GU consola-rea că mai avem 
.iltc multe şi frumo;isc de parcurs. La o primă vedere, des
coperim în vitrinele colecţiei mai multe exemplare de cochi
lii de melci, de ~onne şi culori diferite. Impresia că ne-ar fi 
:'amil~are este înşelătoare, deoarecf: este vorba de genuri di
ferite şi chiar subclasc diferite, aparţinând Clasei Gastero
poda ale cărei caracteristici le voi detalia în cele ce urmea
zj 

Gasteropodele sunt un grup numeros de moluşte (ln
·~rengătu.ra Molusca) în plină eyo1uţie, care au cuceTit spre 
deosEbire de alte moluşte atât mediul marin, ·apele dulci, 
cbt şi mediul terestru. O carac~!"istică dată de denumirea 
lor t.•ste aceea că prezintă un picior aşezat în partea ven
tr:ală a mesei viscerale. Gasteropodele acvatice respiră prin 
Lranhii a.şeMte în camera mantalei, iar cele terestre res
piră priintr-un pseudoplămfrn realiza1t prin vascularizarea 
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pereţilor mantaiei. Deplasarea lor se f'dce cu ajutorul unui 
organ muscular, mai exact un picior aşezat la partea ven
tral~ a corpului, înaintarea realizându-se prin contracţii suc
c-es!vt: ale muşchilor din picior. Organele interne ce ·se gă
sf·sc în sacul visceral din. partea dorsală a corpului, sunt : 
aparatul digestiv; esofagul, sisLemul nervos şi sistemul cir-· 
cular. Aparatul dige~tiv începe printr-u.n orificiu bucal şi 
se .::c.ntinuă cu o limbă cu numernşi denticoli chitinoşi ce 
Jo:·mează radula. Es::>fagul p.rezintă glande anexe (glande 
dif;l'stive) şi un intestin subţire ce se deschide într-un a
nus in cavitatea mantalei. Sistemul nervos este redus la 
5 p1~rechi de gang·lioni reuniţi prin filete nervoase. Siste
mul cir<:ular deschis t."S1e reprezentat de existenţa unei ini
mi cu un ventricol şi două auricole, sânqele fiind trimis de 
la ir.imă prin nişte aorte scurte în lacunele (golurille) cor
pului. ·Aici piere oxigenu•l, apoi este cules iar în nil?te vene 
Cl-1 c.uo la organele respiTatorii unde se oxigenează şi re
vine iii inimă. Inmulţirea Gasteropodelor este sexuală, m!'l
rea majoritate reprezentând sexe separate, cu excepţia te
restrelor care sunt hermafrodite. Scheletul extern, secretat 
de epidermă, . are forma unui con Şi este aşezat în partea 
dorsa:ă a corpului. CochHia este prinsă de corpul moale 
printr-un muşchi columelar care se resfiră în picior. Corpul 
m:.:ale poate fi retras la pericol in cochilie, mai mult, unele 
cxunplare prezintă şi un căpaceJ numit opercul ce poate 
înc}·Jide completorificiul cochiliei după retragerea corpu!ui 
moa!c· 
C'ac~i realizăm o secţiune prin cochilie observăm 4 strat~ 
diseincte. La exterior, stratul organk format dintr-o subs
l<rnţă organilcă întăiritoare - conchioll!na, ipoartă denum~ 
rle periostracum şi posedă pigmenţi color-aţi caracteristici 
tiifcritelor specii. Acest strat extern are rolul de a proteja 
~ u2h1 :ia calcaroasă de dizolvare, totul'/i el însuşi nu se con
senc'.. ceea ce explicJ. faptul 61 fosilele nu sunt colorate. 
Urm.:J.torul str·at este numit strotui prismatic şi este format 
•
1in pisme de aragonită. Urmeaz;J stratul lamelor care este 

formal conform denumirii din lamele· de arngonită. Al pa-
1 rulea .strat, cel intern, se numeşte stratul sidefos şi este for
m,~.t din alternanţe de lamele de aragonită şi prisme de con
chiolină. Cochilia de obicei estf~ inrulaw în spirală. Doar la 
~ormeJe primitive înrularea este într-un singur plan, pe când 
la r:ele evoluate se observă o înrulare helicoidală. ln cazul 
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iri. care aceasta î.ri.rulare este 1aTg:1 pe partea inferioară a 
1..:vl'!i:11ei apare mi orificiu, ce se continua cu un gol, numit 
0:mbilic. Câ:nd ombiiicuil este delimita.t do-ar de uH1ma spiră, 
.;ietctSta se numeşte fals. Când 1nruurea tubului cailcaros este 
':itrânsă, în mijlocul cochiliei se Ya forma columela. Feno
menul de inrulare apare foarte d:.:- timpuriu, din cambrian 
(primul etaj al erei paleozoice), determinând o torsiune a 
masf; viscerale, ce .!'ace să se piardă simetria bila·terailă· A
CCiJ&tă torsiune o putem urmări îu stadiile larvare de gas
teropode. La o la·rvă de gasteropod cu cili, tubul digestiv 
este aproape drept. Datorită aces~ei torsiuni, branhiile a
ju11g inaintea inimii, io.r cochilia se orientează Ct.P vârful în 
sus. Partea ascuţită a cochiliei corespunde cu partea embri
orn.tră numită prototecă. Imediat după apex (partea ascuţită), 
co2~iliu. este reprezentată de acel(• răsuciri numife fiecare 
:n parte tur. de spiră. Partea finaJă a ultimului tur de ·spiră, 
e<pc>rtm a, poate fi întreagă conlerind exemplarelor denu
mirea de holostome, sau poate să ~e prelungească printr-un 
c3nJl sifonal, situaţie in care exe;nplarele sunt nwni,te si-

. fostome. Gasteropodele sifostome se întâlne1sc începând din 
jurasic, marcându-se un progres tr.cmai prin apariţia aces
tuî C'.anal sifonal dispus pe partea superioară a aperturii. 
Prin canalul anterior (branhial) este adusă apa proaspăaă 

p(•ntrn respirnţie, iar prin canalul posterior (ana.I) se elimină 
apa. Pe suprafaţa cochiliei exisU1 striuri caracteristice, a
dicii u.şte îngroşări de la apex pâr:<i. la apertură, numite va
rice sau pot apărea ornamenţij (coaste) longitudinale, trans
versale, care consolodează perete!~ cochiliei fără a-l ingreu
na. lr funcţie de sensul de înruiare există cochi'iii dextre 
cu inruliare în sensul acelor de ceasornic şi cochi!lie o:rien
t:itti cu apexul în sus si cochilii semestre cu înrulare în sens 
trigonometric (sau cu deschiderea în stânga). 

M-ai bine reprczen.ta·tă din punct de vedere al diversi
tăţii r,enurilor, este Subclasa Prosobranchiata din Clasa Gas
teropoda. 
Prosobranchiatele, de vârstă cambrian pân~1 le actual,. sunt 
gasteropode cu branhiile în faţa inimii, specifice mediilor 
marine, în număr reclus mediilor de apă dulce, însă dintot
dt•auna · acvatice. Ne prezentăm în faţa vitrinelor colecţiei 

cu două genuri ale acestei subclase şi în acelaşi timp cu mai 
multe exemplare funcţie de specii diferite ale aceluiaşi gen. 
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Preponderent. cu deo8-ebiri între exemplare datorate dl
men;siunilor şi chiar culorilor ce corespund vârstelor diferite: 
e~te genul Conus caracterizat de însăşi denumirea lui prin
tr-o cochilie conică, cu unghiul spical larg. Este un gen re
l'1tiv recent, paleogen la actual, e:are a trăit şi trăieşte în 
medi: exclusiv marine. mai exa.c~ în mari calde cu salini
tate normală. Face parte din categoria gasteropodelor ev-0.:.. 
luate, ca-re prezintă deja factorul de progres prin prezenţa 
umalului sifonal ce-i conferă numele de exemplar sifonos-

' tom. (Vezi fig. 3). 
Cu caracteristici asemănătoare, făcând parte din aceeaşi 

subcla.<;ă, se prezintă ~i genuri.le Murex şi Natica,, care ală~ 
turi de Conus (vezi fig. 4), toate forme carnivore, au rol ne
ga·iiv în distrugerea recifi~or de Ct'rali şi a culturilor de Os
trei. :i~otuşi, imporeanţa gasteropodelor este mare din punct 
cll~ vedere stratigrafic. deoarece· cochiliile lor se păstrează 
bine, putând da astfel forme conducătoare pentru diviziu
n!le mezozokului, cainozoicului şi cuaternaJului marin, sal
masl:-u şi continental. 

Tot organisme acvatice, în miljoritate marine, sunt şi 
~xemplarele Clasei Lammellibranchiata (sau CI. Pelecypoda 
sau Cl. Acephala), încadrate similar cu clasa vecină Gaste
ropoda. Orice lammellibranchiat prezintă o parte anterioară 
cu orificiul bucal şi una posterioară unde se deschide anu
sul De asemeni, prezintă o parte dorsală de pe care pleacă 
doi 1obi cărnoşi ce învelesc corpul şi o parte ventrală unde 
SE găseşte piciorul, camera mantalei cu branhiile inelare, 
:leschiderea capătului tubului digestiv (anus), organele se
c: ctule şi cele de reproducere. Cei doi lobi ai mantalei se
crf:'tă două valve, una d1eaptă şi una stângă, într-un anumit 
:;!.aclhi de dezvoltare a larvei. Larvele mobile se deplasează 
cu ai u torul cililor înnotând în stratele de apă. La nn mo
ment dat, în stadiul de creştere apare o plăcuţă l.liilică de 
cw.chiolină, dispusă în partea dorsr.lă a larvei. După un timp 
031H::are, larva se aşează pe substrat, plăcuţa se calcifică, 
adică apar strătuleţe de calcar, se frânge în două, rezultând 
ceh" două valve, ce vor creşte pngresiv prin adăugare de 
carbonat de calciu şi conchiolină pe marginea lor. ln dez
voi'Larea valvelor va apare o dentiţie primarădiferită de den
titia adultului, apoi şi dentiţia se va apropia progresiv de 
cee a formelor mature, iar dimensiunile se vor stabili în 
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final ia cele caracteristice. La unele exemplare, larvele pot 
~r{1i fixate de stânci prin nişte fr: e brune foarte rezistente 
numite bissus, fire ce sunt secretctte de o glandă o picioru
Jm, care se întăresc imooiat, m contact cu apa marină. La 
matutitale, aceste lammellibranchicte pot rămâne în canti
'lllre fixate de bissus, sau se pot desprinde. Există forme ce 
::.e prind periodic prin bissus de substrat, apoi epuizând hra
na se desprind şi se fixează în alt loc. Din punct de vedere 
morfologic, valvele sunt formate dm 3 strate : unul extern 
de conchilină numit peristracum, o.I ,doilea format din pris
me de calcită numit strat prismatic şi al treilea - stratul si
lkfos format din pături de calcită şi conchiolină, alternanţă 
ce-i conferă irizaţii foarte frumoase. Imbinarea la vârf a 
valvelor se numeşte umbon, iar partea de interior a valvelor 
spre umbon se numeşte platou cardinal. Pe acest platou car
dinal se află dentiţia sau şarniera reprezentată prin excres
cenţe şi adâncituri sau fosete în care pătrund dinţii de pe 
vaivele opuse. Sarniera este criteriul esenţial în clasificarea 
~ammellibranchiatelor şi de asem1•11i are rolul de a face ca 

cele două valve să se închidă strâns să nu p.Qată lU!neca pe 
vc::ertală şi nici antero-posterilor. Apariţia şarnierei este o 
evoluţie a striurilor ornamentale, a coastelor, care apoi s-au 
separat, spaţiile dintre acestea SPrvind la angrenarea val
velor.Tot pe platoul cardinal se mai găseşte ş iligamentul 
ela">tic format din conchiolină, care poate fi nediferenţiat 
intr-un ligament intern şi unu' extern. Rolul ligamentului 
este de a deschide valvele ; astfel ligamentul extern acţio
ne~ză prin extensie (12ând valvele snnt închise el estp extins 
l•.l maximum şi invers), iar ligamentu' intern acţionează prin 
rnmpresiune (când valvele se apropie el e comprimat şi,când 
vnlvPle se depărtează, el se relaxează). Ligamentul elastic 
j1:tern se fixează pe platoul cardinal într-o fosetă ligamen
tară unică, sau divizaeă în mai multe fosete mărunte. Liga
mentu] exterior se fixează tot sub umbon, pe o suprafaţă 

numită arce ligamentară, de obicei striată. Această arce poate 
fi de ambele părţi cile umbonului. numindu-se în acest caz 
amfidet, sau poate fi în partea· pm:terioară a umbonului si
luaţie în care se numeşte ligament opistodet. Uneori, în par
lP<! posteriaoră a umbonului, poate apărea şi o excrescenţă 

numită nimfă (pentru fixarea ligamentului opistodet ca o 
plhcuţă). _ _. --· __ _ _ _ „ __ 
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Antagonist cu ligamentul e'astic lucrează muşchii a
ductori, impresiUirnle cărora se văd, ·sub platOul ca.rdinal, 
b partea anterioară şi posterioar:l Liţmmellibranchiatele cu 
<io1 muşchi aductori se numesc dimiare iar cele cu un sin
gur muşchi aductor se numesc monomiare. Mantaua· căptu
~;cşte cele două valve ş ieste prinsă printr-o serie de . muş
chi mărunţi de marginea valvei. Locul de fixare a mantalei 
pe marginea valvei l'.lsă o impTesiune paralelă cu marginea, 
numită linia mantalei sau linie p;::~ială, după cum şi man
:aua se mai ~urneşte şi palium .. 

Printre cei lobi ai mantalei iese piciorul cu ajutorul 
căruL1 lamellbren('.hiatul s·e deplasNză şi se înqroapă în 
substrat, ducând astfel un mod rle viaţă cavicol. Marqinilc 
man la lei în partea posterioară concresc, realizâr.rl două ca
nale sifonale, ciliate pe margine, ce permit pătrunderea a
pei în camera mantalei şi apoi iPşirea ei. Aceste canale 
sifonale sw1t retrase în co:::hiliih' când valve'.'C' se închi.d. 
Retragerea Sf' face ele cătrp un muşchi situat în partea pos
terioară a valvelor şi datorită acestui muşchi retractor. li
nia mantalei· va devi.a apărând un sinuiS în partea posteri
oară. Astfel, lemmcllibranchialPle cu sinus palia! SC' nu
mesc sinupalite, iar cele fără sinus se numes·c intcqrip.1liate. 
Adeseori valvele pot rămâne întredeschise, atât part!"a an
terioară cât şi partea posterioară a lor. Suprafaţ..3 exterioa
ră a valvelor este ornamentată prin'. ingroş.arca striurilor 
de creştere cc formc•1ză coas.tcle concentrice. La rândul 
lor. aceste coaste pot purta noduri sau spini. sau pot fi 
solzoase. Mai există şi coaste radiare, care de asemeni pot 
fi solzoase. sau pot purta noduri şi s;pini. Rolu'} ornamenta~ 
ţici este de a consolida valvele şi în ultimă instanţă de 
a apăra animalul de atacul carnivorelor cc se hrăn'Csc cu 
moluşt-e. De regulă, lamme!libranchiatelc oo trăiesc aproc1-
pe de ţărm au vahe bogat ornamentate, iar cele . .ce tră

iesc la adâncime mare sau se în0roapă. în substrat au val
ve mai netede. 

Clasificarea lamrnellibranchia.t<:-lor se afc.l' p·c• baza den
tiţiei, în 5 ordine: Ordinul Taxodonta, Ord. Dysodonta. 
Ord. Schizodonta, Ord. Hetceroclonta şi Ord. Pachiodonta. 
1Colecţia no.astră ·cuprinde câte 1-2 exemplare (genuri) 

din ultimele 4 ordine enumerate. 
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O!·dinul Dysodontd, caracterizat conform denumirii de 
lipsa dentiţiei, cuprinde larnmellibranchiate cc au pe pla
toul cardinal o vosetă liqamentară sau 1Ţ1ai multe fosete 
mki. Dysodonte1e duc un mod de viaţă fixat. fixare ce se 
realizează fie prin bissus. fie prin concreştere cu una din 
valve ele substrat, consecinţa acestui tip de fixare fiind 
.formare."l unei valve ineqale (individ inechivalv). La alte 
dysodonte dispare muşchiul aductor anterior. rămâne doar 
cel posterio,r, ele devenind astfel monomiarc. In totaliLltc 
sunt marine, marea majoritate stenohaline. populează zo
nele neritice, uneaori chiar pe cale litorale. Există însă şi 
clysodontc ce înnoată activ prin mişcarea bruscă a valvelor 
şi prin .co!1tractia muşchiului aductor unic. 

Pecten. un gen din Ord. Dysodonta şi din colecţia 
noastră, trăieşte din jurask până azi. Poate înnota activ. 
Alte valve aproape circulare, umbon ascuţit, cu două u
rechiuşp laterale. iar pe suprafaţa exterioară a valvelor 
prez;ntă coaste radiare şi striuri. Pe partea interioară arc 
~mpresiunea muşchiului aducător '/t o fosetă ligamentară 

sub umbon. In tinereţe trăieşte fixat de plante cu ajutorul 
bisc;usului. apo ise rupe de locul cl'C fixare şi trece la o via
ţă activă. Unele specii duc un moci de viaţă culcat pe sub
strat cu una din valve, mai ~xact valva dreaptă. care este 
şi mai adâncă decât valva opusă. (vezi fig. 5). 

Ostrea, al doilea gen de Orei. Dysodonta si din colec
ţia noastră, trăieştP începând din jurasic până azi. Duc0 
un moci ele viaţă fixat pe substrat. fixare cp se rPalizează 
pe valva stângă, care este şi mai marc şi 11\ai adâncă. Pe 
platoul o:udinal prezintil o fantă ligamentară puternică, 
cu rol de a îndepărta \•alvelp şi un muş.-::hi aductor unic 
cu rol de mişcare a valvelor. Ambele valve sunt solide, cu 
o pătură de carbonat de calciu groasă, mai ales cea de 
fixare, iar valva opusă este operculiformă. {v0zi fig. 6). 
Sunt lammellibranchiate marine. ce preferă apele calele, 
dar se întâlnesc şi în ape temperate. Se pot deplasa doar 
larvele lor. dar nici acestea nu pleacă departe de părinţi, 

ci se fixează la maturitate în vecinătate, creind bancuri de 
Ostrei. care formează în final culturi ele Ostrei, ce conţin 

în interiorul lor perle. Gasteropodele cornivore : Murex, 
Conus, Natica, prezentate în capitolul anterior, sunt duşma
nii ostraelor. 
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Ordinul Schizodonte. din care avem în colecţie un sin~ 
qur qen. este un qrup mai puţin numeros. în qeneral. de
cât Dysodontole. Pe platoul cardinal al valvei drepte, Schi
zodontele prezintă un dinte mare. împărţit în două şi zim
tat pe marqini. Pe valva stânqă, în interior. <'Xi.stă im dinte 
ce pătrunde într-o fosetă limitată de dintele cu două ra
muri. Schizodontell:' sau PreherodontPlC'. cum se mai nu
mesc, au valvelC' eq.ale şi umbonu·1 dirijat 1posterior. 

Unul din qenurik acestui ordin. qenul Unio. prezent 
in colectia noastră. estP de vârstă jura·sk pân.1 J.9 actlHi l. 
1Are valve ovale, alungite ·antero-posterior. umbori putin 
oroeminent muşchi aductor anterior adânc ~i ·dispu.s ime
diat sub platoul cardinal. Pf' nlatoul cardinal Unio are a•P] 
dinte mare. cu două ramuri şi mai ar<> încă un di.ntP lt1-
m0lar posterior. Pe suorafata PXternă a v·alvolor urezintă 

striuri de creştere. (vezi flq. 71. Unio se adaptează la a·pe 
dulci. de aceea prezintă nvire importantă stratigrafică pen
tru pliocenul şj cuaternarul tării noastre. 

Ordinul Heterodonta cuprind<> lammellibrnnchiatC'lP ce 
.prezintă două feluri d·P dinti: cardinali. O'P miilo'l'ul nli'lto11-
lui cardinal şi 1}aterali (anteriori şi posteriori), de o parte 
şi. de altei a dintilor cardinali. în w•nera.J. dentiti" îmnartP 
Heterodont·e1r în două mari tinuri : tipul cvrenoirl (ru 3 
dinti cardinali) şi tioul lucinoid (cu doi rlinti cardin-Jli). Î."' 

ti.pul cvrenoid qăsim un dintP cardinal limita·t de o fosetă 

cu două ramuri, lateral-anterior un· alt dinte urm:it de o 
fosetă. apoi al doile„1 dinte urmat la rândul său df' altă fo
setă. iar lateral-posterior găsim aceeaşi 1alternanţă dint0-

fosetă. De ;:illfel de-ntitia SC' mai poate scrie şi sub formă 
de formulă. 

Tipul lucinoid prezintă la mijloc o fosetă în{:onjurată 

de două ramuri ale unui singur dint0, apoi urmează iarăşi 

câte o fosetă. La unele lammC'llihranchiate pot lipsi o par
te din dinţii laterali sau chiar dinţii cardinali î11 tot'Cllitate. 
Col,octia noastră găzduieşte exemplare de lammellibranchi

ate din Ord. Heterodonta rit tipul al doilea.. ludnoid. sub
genuri şi specii ale unui singur gen, Cardium. cu diferenţE' 
·vizibile doar de dimensiuni şi culoare. Cardium este un 
gen de vâr~tă trias până la actual, în formă de inimă, or-
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namentat I.'! {'Xte>rior cu strihri de crC'o;;tere şi coaste radia
re, ce pot fi simp!C' S.<.1u s·olzouse. sau cu spini. cu rol de 
apărare. Dentiţia de tip ludnokl <"S'te formată din 2 dinţi 
cardinali şi clinti laterali-anteriori si ~.:i.tcrali-.posteriori. 
EstP un qen marin. clar eurihalin (SU:portă schimbări de 
salinitate>), însă poate fi qăsit şi în mări mai îndulcite pre
cum Marca N<:'-1qră. trecând uneori chiar în .lacuri mai pu· 
ţin dulci aici căpătând forme rf'-i permit separarea în suh
qenuri.( vc>zi fiq. 8). 

Ordinul Pachiodonta cuprinde lammel!ibranchiate cu 
dinţi qrioşi. eare au trăit în mezozoic, în. ape m~1rine, fără 
variaţii ele salinitate şi în vecinătatea ţărmurilor. Pentru 
:1 put~a rezista, valvele au devenit şi ele QrD'·3.SC, mari. iar 
dentiţia deosebit ele dezvoHată. Pachiodontelc au o ·marc 
import'anţ'l stratiorafică dând fonne conducătoal'C pei;tru 
.]ur.asic şi cretacic Mai mult, rnwle au iformait adevărate 
bancuri de calcare ce dau în a.c:-c-laş itimp şi va.loroasc in
dicaţii asupra condiţiilor de mediu: marf' caldă, puţin a"' 

. dâncă. cu salinitate normală. 
Genul Diceras clin Ord. Pachiodonta, prezPnt în colcc-

.r 
ţi:i. noastră. ·a trăit în jurasicul şi cretacicul erei mczozo1-
cc. Se fixa fie \prin valva dreaptă, fie prin .--:ea stângă. 
Fu•1ctic del' valva cu care s·e fixa, se. ck•zvolta şi umbonul 
valvei respective, mai mult ded'it umbonuJ valvei libere. 
TTmboanele ambelor valve, sunt mari şi seamănă cu nişte 

coarne de berbec, de unde şi denumirea de Dicc'ras, care' 
însc>ainnă două coarne. (vPzi fiq.9). Exc>mplarul no·;tru esl0 
fosil, du.oă cum şi ordinul din can' facP parte, Pachiodonta, 
este exclusiv fosil, exPmplarele rlispărând datorită modifi-
cării climei şi condiţiilor dc mediu. în urma oro~cneezei 
de la sfârşitu.] mezozoicului. 

Deşi prezenb.rea exemplar.elor existente în colc·ctie 
este încheiată, nu voi pune punctul final înainte ele a vor
bi tdeSlpre impor1:rnţa deosebită a tu>luror lammellibranchi
atelor~ Deoarece sunt un grup numeros şi mai ales deoare
ce se conservă bine gratie scheletului valvar. rpopul:arelc 
scoici sunt folosi le cu succes în· stratigrafia depozitelor la

.custrc plio;:ene şi cuaternare. Ele dau nu numai fosile con-
,ducătoaf\2 •c:c indică vârsta stra'telor, ci şi'. fosile facies, 
prl'Z+>nta lor în roci arătând tocmai acest lucru. Există 
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lammellibranchiate. începând cu prima parte a paleozoicu
lui, evoluţia lor mergând excelent până azi când sunt un 
grup foarte bine re,prezentat în toate bazinele marine, 
lacuri încluldte şi râuri. Frecvenţa maximă este realizată 

în mările calcic, iar cu cât ne apropiem de poli, scade nu
:(Ilărul de genuri şi specii, fără însă a dispărea nici chiar 
în mările reci. Există şi o importanţă econo.mică a lammel
libranchiatelor. Valvele cu stratul sidefos mai gros şi mai 
frumos iriz.:it su.nt folosite la fabricarea nasturilor. De ase
meni, cele mai muJtc lammellibranchiale sunt comestibile, 
astfel că după reflux sunt culese şi folosite în industria a• 
limentară. 

In speranţa că am reuşit să stârnesc măcar curiozita
tea pr;n cele prezentate. vă invit să fa;ceţi cunoştinţă cu 
exemplarele paleontologice la casa memorială „I.P. Voi
testi" din comuna Bălănesti, j1:1d. Gorj. 
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