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Què és la paleontologia?
Una finestra al passat
La paleontologia és la disciplina a cavall
entre la biologia i la geologia que estudia
la vida a la Terra en el passat a partir
de les evidències fòssils.
Un fòssil és qualsevol evidència d'un
organisme o de la seva activitat en el
passat. Podem distingir dos grans tipus
de restes fòssils:
1) Les restes directes són aquelles que
formaven parts de l’organisme. Els
ossos, un tronc o l’ala d’un insecte són
restes directes.
2) Les restes indirectes són aquelles
relacionades amb l’activitat de
l’organisme. Una petjada, una muda de
pell o els excrements són restes
indirectes.

Actualment els paleontòlegs fan servir tot un seguit de tècniques modernes i
models matemàtics que ajuden a comprendre millor quina ha estat l’evolució de
les espècies al llarg dels mil·lennis.

Desenterrant el passat
On es troben els fòssils? I com s’excaven?
Cada fòssil apareix en uns sediments d’una
edat i unes característiques molt concretes.
Un cop localitzades les restes, s’han de
netejar, excavar, consolidar i protegir. Per això
els paleontòlegs s’ajuden d’una gran varietat
d’eines per extreure els fòssils de la roca.

Tasques de prospecció, excavació i restauració de restes fòssils.

Detectius de pic i pala
Saber on hi ha fòssils enterrats és
com una feina de detectius. La
combinació correcta de pistes et
pot portar a realitzar una gran
troballa.
Només després de molta feina de
camp i de laboratori podem saber
com era la vida fa milions d’anys.
Situació geogràfica dels principals jaciments de
vertebrats fòssils de Catalunya
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La nostra troballa! El coll de titanosaure
Entre els anys 2012 i 2014 es va assolir un
repte paleontològic de primera categoria:
extreure un coll sencer de dinosaure
sauròpode del jaciment d’Orcau-1, al
Pallars Jussà (Lleida).

Què té d’important aquesta troballa?

Els treballs de camp van incloure la
delimitació, la consolidació, la protecció
i l’extracció.

Pertany a una nova espècie i el seu
estudi ampliarà el coneixement sobre la
diversitat del grup al Cretaci Superior.

Delimitació - els fòssils es
diferencien de la matriu de
sediment on estan inclosos.

És el coll de dinosaure sauròpode
articulat més complet descobert a
Catalunya.

Consolidació - els fòssils es
cobreixen amb gases i
s’impregnen de líquid
consolidant.

Protecció - els fòssils es
cobreixen amb resines, fibra de
vidre, una estructura metàl·lica
i poliuretà expandit.

Extracció - l’embolcall de
fòssils i sediment s’arrenca
amb l’ajuda d’una màquina.

Titanosaures: els últims gegants
Els titanosaures són un grup de dinosaures
sauròpodes que es caracteritzen per tenir un
coll i una cua extremadament llargs, pelvis
amples i mans sense ungles.

De nans a gegants
En néixer les cries de titanosaure
només feien 40 cm de longitud.

Actualment es coneixen més de 60 espècies
de titanosaures descobertes arreu del món i
se n’han trobat nombroses restes als
Pirineus. Aquesta troballa podria
correspondre a una espècie nova!

A l’edat adulta podien arribar a fer
més de 40 metres de llarg i pesar
70 tones.

La pell

Les cries

L’excavació
L’excavació va permetre desenterrar ossos
de la cintura escapular, de les potes
davanteres (ulna, radi i part de l’húmer),
algunes vèrtebres dorsals i més de vuit
costelles toràciques.

Costella toràcica
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El coll, de 5 metres de llargària, va

Vèrtebra dorsal

Pota davantera

aparèixer articulat, format per onze
vèrtebres, tres de les quals pertanyien a
la part més anterior del tronc i
conservaven encara les costelles
toràciques.
Coll del titanosaure d’Orcau-1 restaurat.

La preparació i l’estudi
La preparació dels fòssils s’ha realitzat al
laboratori, on s’han utilitzat diverses
tècniques i eines per consolidar els ossos i
delimitar amb més detall les estructures i
làmines de les vèrtebres del coll.
L’estudi dels fòssils encara està en curs i
inclourà descripcions de cada element, amb
especial atenció a la morfologia dels
centres, foràmens, làmines i costelles
vertebrals, que són estructures òssies molt
delicades i importants a l’hora de classificar
el taxó.

Esquerra: Esquemes de vèrtebres cervicals de sauròpodes
(A, vista dorsal; B, vista lateral; C, vista ventral).

El registre fòssil de dinosaures de Catalunya
Els fòssils de dinosaures trobats a
Catalunya pertanyen als grups de
sauròpodes titanosaures, teròpodes
dromeosàurids, anquilosaures
nodosàurids, i ornitòpodes rhabdodontids
i hadrosauroids.
Els fòssils es concentren a les comarques
del Pallars Jussà, Alt Urgell, La Noguera i
Berguedà i inclouen les restes dels darrers
dinosaures a Europa.
Aquests grups de dinosaures caracteritzen
dues faunes que es van reemplaçar en el
temps, al final del Cretaci Superior.
A mitjan Maastrichtià els hadrosaures van
ser els nous herbívors dominants, els grups
de titanosaures van ser reemplaçats i els
rhabdodontids i els anquilosaures es van
extingir.

Els dinosaures de Catalunya durant els darrers milions d’anys de l’Era
mesozoica.

