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Introducció

Els estudis paleontològics especí!cs previs sobre 
l’Albià de la conca del Maestrat, a les comarques 
de Castelló, s’han ocupat només dels jaciments 
de Traiguera (Canérot & Collignon, 1981; Reig 
& Calzada, 1993; Forner, 2014), en els quals s’han 
descrit !ns a 9 espècies noves: quatre bivalves i un 
ammonit en el primer treball esmentat, dos gasterò-
podes i un corall, en el segon, i un equinoïdeu en el 
darrer. Si bé Reig & Calzada (1993) van usar inicial-
ment una nomenclatura oberta per a identi!car les 
espècies estudiades, en treballs posteriors (Calzada 
& Urquiola, 1997; Reig, 1995) erigiren les noves 
espècies esmentades. El desconeixement paleonto-
lògic de l’Albià a la conca, fora d’aquesta localitat, és 
absolut. D’altra banda, cap treball especí!c s’havia 
ocupat !ns ara del registre fòssil, en general i de tota 
edat, de Cabanes de l’Arc. Aquesta mancança justi-
!ca aquest primer treball sobre una fauna interes-
sant que està encara en estudi.

Materials

Marc geogràfic i geològic

El jaciment es troba prop del mas dels Llorenços, a 
la capçalera del barranc de Fontanelles (Fig. 1), dins 
del terme municipal de Cabanes de l’Arc (la Plana 
Alta). Forma part del que Salas & Guimerà (1996, 
1997) van descriure com a conca sedimentària del 
Maestrat, i que van dividir en set subconques. El 
jaciment està dins de la subconca de la Salzedella. 
L’edat segons l’IGME (1973) és Albià Superior-
Cenomanià, que indica amb el símbol C3-0

16-21 (Fig. 
1). Per la fauna que l’acompanya (Taula 1), i que 
comparteix amb els jaciments de Traiguera (Reig & 
Calzada, 1993; Forner, 2014), es considera com molt 
probable que el nivell on a"ora l’espècie estudiada 
siga de l’Albià. La zona no ha estat objecte de treballs 
geològics de detall.

Tots els exemplars examinats (15 adults) proce-
deixen del mateix jaciment i han estat recollits per 
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Es descriu un tàxon nou, Calzadina segurai. El nou gasteròpode prové de l’Albià de Cabanes de l’Arc 
(la Plana Alta), de la conca sedimentària del Maestrat. Es fa la segona cita de l’escleractini Angelismilia 
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Calzadina segurai gen. nov., sp. nov. (Mollusca: Gastropoda) from the Albian of Cabanes 
de l’Arc (la Plana Alta, Maestrat basin, NE Spain).

A new taxon, Calzadina segurai is described. #e new species comes from the Albian of Cabanes de 
l’Arc (la Plana Alta, NE Spain), in the Maestrat basin. #e scleractinian Angelismilia magnei Reig 1995 
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l’autor. La conservació és prou bona al jaciment, 
s’ha preservat la conquilla, !ns i tot en els mol-
luscs que la tenen tota d’aragonita. Els materials 
que componen el jaciment són margues de tons 
grocs i, en algun cas, rojos, amb alguna alternança 
de calcàries, amb nivells més arenosos i abundants 
impregnacions ferruginoses. A l’holotip s’aprecien 
impregnacions de limonita a més de les de marga 
groga (Làm. 2A). Se’n dipositen exemplars a dife-
rents museus. Al Museu de Geologia-Museu de 
Ciències Naturals de Barcelona (MGB-MCNB), 6 
exemplars amb números de registre MGB 64872 a 
MGB 64877, entre els quals l’holotip (MGB 64872) 
de la nova espècie. Un exemplar ingressa a la Col-
lecció Municipal de Paleontologia i Mineralogia 
(CPO) de l’Ajuntament d’Onda (la Plana Baixa) amb 
el número de registre MO CFC2543. Es diposita 
un paratip al Museu de Geologia de la Universitat 
de València (MGUV), amb el número de registre 
MGUV-27743. Finalment, es desa un exemplar 
al Museu de la Valltorta (MV) amb el número de 
registre 9.650. Les designacions i mesures es relaci-
onen a la Taula 2. 

Mètodes

En la nomenclatura s’ha seguit a Cox (1960) i 
a Martinell (1988). En la sistemàtica s’ha seguit 

a Knight et al. (1960) i Wenz (1938). Les mesures 
s’han pres amb un peu de rei digital arrodonides a 
dècimes de mm. El diàmetre màxim s’ha pres entre 
l’obertura i la part oposada; el diàmetre mínim, 
perpendicular a la mesura anterior. Les fotogra!es 
s’han fet amb dos objectius de microscopi, Leitz UM 
10/0.22 i Nikon Plan 3/0.08, acoblats a una Canon 
Eos 40D mitjançant una manxa fotogrà!ca Pentax 
M42 segons la tècnica de Cócera (2014). En els 
topònims majors s’ha seguit a Sanchis (1966); en els 
menors, a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Sistemàtica Paleontològica

Classe GASTROPODA Cuvier, 1797
Subclasse PROSOBRANCHIA Milne Edwards, 1848

Ordre ARCHAEOGASTROPODA #iele, 1925
Subordre MACLURITINA Cox & Knight, 1960

Superfamília EUOMPHALACEA de Koninck, 1881
Família EUOMPHALIDAE de Koninck, 1881

Genus Calzadina gen. nov.
Espècie tipus: Calzadina segurai sp. nov., monotip 

de l’Albià de la conca del Maestrat, que es descriu a 
sota.

Diagnosis: shell small, discoidal; whorls circular in 
cross section, with two peripheral carinae, abapical 
and adapical surfaces with spinose projections; 

FIGURA 1. Lloc on es va trobar Calzadina segurai gen. nov., sp. nov. i entorn geològic. 
Font: IGME, 1976, modificat. C3-0

16-21: Albià Superior-Cenomanià; C1-3
16-16: Albià Inferior-Superior; 

C2-3
15-15: Aptià Superior. Muntatge V. Gual.

FIGURE 1. Locality where Calzadina segurai gen. nov., sp. nov. was found and geological 
setting. Source: IGME 1976, amended. C3-0

16-21: Upper Albian-Cenomanian; C1-3
16-16: Lower-Upper 

Albian; C2-3
15-15: Upper Aptian. Assembly: V. Gual.
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lateral pro!le of the whorls concave, grooved; 
abapical and adapical axial ornamentation based on 
transverse tubercles and nodules that generate spiral 
ridges; aperture circular, with outer-upper and 
outer-lower, angulated projections, in the outer lip.

Diagnosi: conquilla menuda, discoidal; voltes de 
secció circular amb dues carenes perifèriques, en la 
part més abapical i adapical amb projeccions espi-
noses; per!l lateral de les voltes còncau, acanalat; 
decoració axial, en les dues cares, de tubercles 
i nòduls transversals que generen per successió 
cordons espirals; obertura circular amb dues projec-
cions angulars al llavi extern, a la part superior i 
inferior.

Distribució. Albià, de la conca del Maestrat.
Raó del nom. Dedicada al paleontòleg Sebastià 

Calzada i Badia per la seua important tasca de 
descripció de la fauna fòssil de la conca del Maestrat.

Gènere gramatical del gènere Calzadina: femení, 
es pren d’un antropònim que ve d’un mot femení, 
en una llengua moderna: calzada, ‘via empedrada’. 
S’indica d’acord amb la recomanació 30 A del codi 
internacional de nomenclatura zoològica (ICZN, 2003).

Discussió. Calzadina es diferencia del gènere 
Nummocalcar Cossmann 1896 perquè té dues 
carenes en lloc d’una, el per!l de la volta acanalat 
i còncau a l’interior del canal, l’obertura circular i a 
més presenta decoració de tubercles similar tant a la 
cara superior com a la inferior. Calzadina se separa 
de Discohelix Dunker 1848 per les dues corones d’es-
pines que aquesta última no presenta i per la secció 
interior circular de la volta davant de la subqua-
drada del gènere descrit per Dunker. De tots dos 
gèneres es distingeix per la particular forma com 
cada volta, de secció interior perfectament circular 
i de per!l extern, acanalat i còncau, se solda amb la 
volta anterior, mitjançant dues projeccions: la més 
apical se solda per baix de la corona d’espines de la 
volta anterior; la més abapical pel damunt absorbint 
la carena de la volta anterior, deixant dos conductes, 
sembla que buits, de secció d’un quart de lluna, 
entre la soldadura amb la volta anterior i la paret de 
l’última volta (Làm. 3A, Làm. 4C).

Calzadina segurai sp. nov.
Figures 2A-B, 3A-D, 4A-F i. 5A-B.

1993 Nummocalcar sp. Calzada in Reig & Calzada: 

384, Làm. 4.2.
Raó del nom: es dedica a Joaquín Segura Collado, 

qui va descobrir i comunicar a l’autor el lloc del 
jaciment.

Material tipus: l’holotip es diposita al MGB amb el 
número de registre MGB 64872 i els paratips s’indi-
quen en la Taula 2.

Localitat tipus: Cabanes de l’Arc (la Plana Alta, NE 
península Ibèrica).

Estrat tipus: Albià.
Diagnosis: as for genus.
Diagnosi: com el gènere.
Descripció. Conquilla discoidal, planispiral 

anisostrò!ca, dextrògira, menuda, de 8 mm de 
diàmetre màxim (mesures a la Taula 2); amb l’espira 
deprimida i el melic ample, infundíbul, per la qual 
cosa el centre de la conquilla té molt poc gruix. 
L’alçada (2 mm), que s’assoleix a l’obertura, repre-
senta només una quarta part del diàmetre màxim. 
L’última volta té una amplada que representa un 35% 
del diàmetre total. El contorn és una espiral, on el 
diàmetre mínim suposa un 80% del màxim. Proto-
conquilla d’una volta llisa, desviada però no hete-
rostrò!ca (Làm. 5A). Teleconquilla de 3 voltes, que 
creixen relativament ràpid en diàmetre. La primera 
volta i mitja només presenta estries transversals i 
no té els cordons espirals de nòduls i tubercles que 
conformen la decoració de l’última volta i mitja. 

El per!l lateral de la volta és còncau, acanalat, 
entre les dues carenes que sobresurten en les parts 
més adapical i abapical (Làm. 3A-D). La carena 
que més sobresurt és l’abapical, que disposa d’una 
doble corona d’espines superposades, triangu-
lars i orientades cap al centre de la volta (Làm. 
3C; Làm. 4A); l’última volta té unes 33 parelles 
d’espines. La carena adapical presenta una única 
corona d’espines formades per un mig con buit 
perpendicular al cordó de la carena sobre el qual 
s’eleva; la punta tendeix a desviar-se cap a l’interior 
de la zona acanalada de la volta i la part buida del 
semicon està orientada cap a l’obertura; en l’ultima 
volta hi ha unes 30 espines. L’obertura (Làm. 3A) 
i la secció interior de les voltes són perfectament 
circulars i perpendiculars a l’eix d’enrollament de la 
conquilla, mentre que el contorn extern de l’ober-
tura presenta dues puntes que sobresurten, un poc 
més la inferior, corresponent a les carenes d’espines; 



20

Espècies acompanyants de
 Calzadina segurai gen. nov., sp. nov.

Distribució
Geogrà!ca

Distribució
Estratigrà!ca

Angelismilia magnei Reig, 1995 Traiguera Albià Mitjà
Actinoseris sp. [Reig, 1993] Traiguera Albià Mitjà
Helicacanthus octavius (d'Orbigny, 1850) Tethys Europa. Traiguera Albià
Torquesia vibrayeana (d'Orbigny, 1842) Tethys Europa. Traiguera Albià

Calzadina segurai gen. nov., sp. nov. DM Dm H H/DM
Holotip MGB 64872 Làm. 2-4 7.5 6.3 2.1 0.28
Paratip MGB 64873 Làm. 5B 6.5 5.3 1.7 0.26
Paratip MGB 64874 Làm. 5A 6.1 5.1 1.6 0.26
Paratip MGUV-27743 6.6 5.6 1.7 0.26
Paratip MGB 64875 8.0 6.7 1.9 0.24
Paratip MGB 64876 8.2 6.7 2.2 0.27
Paratip MGB 64877 7.8 6.2 1.8 0.23
Paratip CPO CFC 2543 7.6 6.3 2.0 0.26
Paratip MV 9650 7.9 6.8 1.9 0.24
Topotip2 Col·lecció autor 6.6 5.5 1.7 0.26
Topotip3 Col·lecció autor 8.5 6.7 2.1 0.25
Topotip4 Col·lecció autor 7.3 6 1.8 0.25
Topotip5 Col·lecció autor 7.5 6.2 1.8 0.24
Topotip6 Col·lecció autor 8.3 6.5 2 0.24
Topotip7 Col·lecció autor 7.8 6.4 1.8 0.23
Mitjana (mean) 7.48 6.2 1.87 0.25
Desviació estándar (standard deviation) 0.72 0.54 0.18 0.01
Màxim (maximum) 8.5 6.8 2.2 0.28
Mínim (minimum) 6.1 5.1 1.6 0.23

TAULA 2. Mesures de Calzadina segurai gen. nov., sp. nov. DM: diàmetre màxim; Dm: diàmetre 
mínim; H: alçada; H/DM: índex alçada/diàmetre màxim. Totes les mesures en mm.

TABLE 2. Dimensions of Calzadina segurai gen. nov., sp. nov. DM: maximum diameter; Dm: 
minimum diameter; H: height; H/DM: height / maximum diameter ratio. All dimensions in mm.

TAULA 1. Fauna d’acompanyament a Calzadina segurai gen. nov., sp. nov.

TABLE 1. Fauna associated to Calzadina segurai gen. nov., sp. nov. 
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aquestes projeccions angulars (Làm. 4D) no estan 
buides i no presenten cap canal exhalant. Tot això 
provoca que cada volta es relacione amb l’anterior, 
que se solden, d’una manera singular, mitjançant 
dues projeccions: la més apical s’uneix per baix de la 
corona d’espines de la volta anterior; la més abapical, 
per sota, absorbint la carena de la volta anterior i 
també per la part central se cimenta el canal, però 
deixant dos conductes, sembla que buits, de secció 
d’un quart de lluna, entre la soldadura amb la volta 
anterior i la paret de l’última volta (Làm. 3A, Làm. 
4C). Les línies de sutura queden amb ondulacions, 
la superior amb les restes de les espines de la volta 
anterior; la inferior, l’abapical, per les de l’última 
volta que se superposa.

La cara superior presenta una decoració formada 
per tubercles transversals que no tenen continuïtat 
en tota la volta i sobresurten en tres parts confor-
mant, per la successió, tres cordons espirals; el més 
adaxial, visible a l’última volta i mitja, està format 
per nòduls ovalats en sentit transversal, pròxims 
entre si, separats per un espai no molt major al 
seu; el cordó central és el menys evident (Làm. 5), 
en alguns exemplars quasi no s’aprecia: els nòduls 
són allargats en el sentit espiral i en tot cas només 
apareixen en l’ultima volta; l’últim cordó, el més 
abaxial, està constituït per tubercles allargats en el 
sentit transversal que es projecten cap a fora acabant 
en espines; l’espai entre tubercle i tubercle és major 
que el que ocupen ells, com s’aprecia en l’última 
volta i mitja. En tota la volta, si s’observa amb lupa, 
s’aprecien !nes estries transversals (Làm. 4E; Làm. 2, 
Làm. 5): és l’única decoració que es pot apreciar en 
la primera volta i mitja (Làm. 4F). En la cara inferior 
de la conquilla, els tubercles tenen major continu-
ïtat a l’angle de la volta, conformant una línia trans-
versal doblement sinuosa: els sinus són suaus, el més 
evident ocupa la part més adaxial, i s’aprecien en 
l’obertura (Làm. 2B); l’altre sinus, encara més suau, 
està en el centre de la volta. Els tubercles acaben en 
la carena externa amb projeccions espinoses.

No es pot apreciar selenizona, però és freqüent en 
les conquilles més ben conservades que presenten 
trencaments (Làm. 2A; Làm. 5A-B) en la part central 
de la volta a la cara superior, en l’espai que ocuparia 
el cordó central més suau i de nòduls allargats en el 
sentit espiral. Mesures en la Taula 2.

Distribució geogrà!ca i estratigrà!ca. Conegut 

només a la localitat tipus i, potser, a Traiguera (Reig 
& Calzada, 1993), tots dos jaciments dins la conca 
del Maestrat. Únicament a l’Albià.

Fauna d’acompanyament i ambient. La fauna que 
acompanya a C. segurai, que, de moment, ha estat 
classi!cada (Taula 1), apareix també a l’Albià Mitjà 
de Traiguera (Reig & Calzada, 1993; Forner, 2014). 
Els coralls Angelismilia magnei Reig, 1995, que és 
l’espècie més freqüent del jaciment, i Actinoseris sp., 
descrits per Reig (Reig & Calzada, 1993) en nomen-
clatura oberta hi eren !ns ara exclusius de la localitat 
tipus. Els dos gasteròpodes, Helicacanthus octavius 
(d’Orbigny, 1850) i Torquesia vibrayeana (d’Or-
bigny, 1842), tenen una ampla distribució a l’Albià 
europeu. La presència d’equinoïdeus (radioles de 
tres espècies diferents) i de coralls fa pensar en una 
salinitat plenament marina. La gran freqüència de 
coralls indicaria també un ambient d’escull, d’aigües 
no molt profundes i càlides, no massa allunyat del 
continent, com apunta l’arribada d’alguna resta 
vegetal que s’ha trobat.

Discussió. És la primera espècie descrita del gènere, 
no n’hi ha d’altra de semblant en el registre fòssil ni 
en l’actual. S’ha optat per incloure en la sinonímia 
la cita de Traiguera (Reig & Calzada, 1993), tot i 
que en ella no s’indiquen algunes característiques 
singulars i evidents com la doble carena d’espines, 
la volta acanalada, obertura circulat, etc. Però, com 
els autors citats senyalen, només disposaven d’un 
exemplar deteriorat. L’aspecte general (Fig. 4.2) que 
es desprèn, d’una foto de poca resolució, la petita 
descripció compatible i el fet de compartir fauna els 
dos jaciments ho fa una hipòtesi ben probable.
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LÀMINA 2. Calzadina segurai gen. nov., sp. nov., de l’Albià de Cabanes de l’Arc (la Plana Alta), 
holotip MGB 64872. A: vista apical; B: vista abapical. Escales: 2 mm. Fotos: H. Cócera. Muntatge: V. Gual.

PLATE 2. Calzadina segurai gen. nov., sp. nov., from the Albian of Cabanes de l’Arc (la Plana Alta, 
NE Spain), holotype MGB 64872. A: apical view; B: abapical view. Scale bars: 2 mm. Pictures: H. Cócera. 
Assembly: V. Gual.
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LÀMINA 3. Calzadina segurai gen. nov., sp. nov., de l’Albià de Cabanes de l’Arc (la Plana Alta), 
holotip MGB 64872. A: vista lateral apertural; B: vista lateral abapertural. C: vista lateral dereta; D: vista 
lateral esquerra. Escales: 2 mm. Fotos: H. Cócera. Muntatge: V. Gual.

PLATE 3. Calzadina segurai gen. nov., sp. nov., from the Albian of Cabanes de l’Arc (la Plana Alta, 
NE Spain), holotype MGB 64872. A: apertural lateral view; B: abapertual lateral view; C: right lateral 
view; D: left lateral view. Scale bars: 2 mm. Pictures: H. Cócera. Assembly: V. Gual.
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LÀMINA 4. Calzadina segurai gen. nov., sp. nov., de l’Albià de Cabanes de l’Arc (la Plana 
Alta), holotip MGB 64872. A: detall de les espines de la carena inferior; B: detall espines carena 
inferior i superior (al fons); C: detall obertura; D: detall del llavi extern; E: detall decoració última 
volta, vista apical; F: detall primeres voltes. Escales: 0,5 mm. Fotos: H. Cócera. Muntatge: V. Gual.

PLATE 4. Calzadina segurai gen. nov., sp. nov., from the Albian of Cabanes de l’Arc (la Plana 
Alta, NE Spain), holotype MGB 64872. A: detail of the spines of the lower carina; B: detail of the 
spines of lower and upper (behind) carinae; C: detail of the aperture. D: detail of the outer lip. E: 
detail of the last whorl ornamentation, apical view; F: detail of the early whorls. Scale bars: 0,5 mm. 
Pictures: H. Cócera. Assembly: V. Gual.
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LÀMINA 5. Calzadina segurai gen. nov., sp. nov., de l’Albià de Cabanes de l’Arc (la Plana Alta), topotip MGB 
64874. A: vista apical. Topotip MGB 64873. B: vista apical. Escales: 2 mm. Fotos: H. Cócera. Muntatge: V. Gual.

PLATE 5. Calzadina segurai gen. nov., sp. nov., from the Albian of Cabanes de l’Arc (la Plana Alta, NE Spain), 
topotype MGB 64874. A: apical view. Topotype MGB 64873 B: apical view. Scale bars: 2 mm. Pictures: H. Cócera. 
Assembly: V. Gual.


