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1 – Introducció - Uns gegants a la Península Ibèrica

Recolliré plantes i fòssils, i amb el millor dels instruments faré observacions
astronòmiques. Però aquest no és l'objectiu del meu viatge. M'esforçaré per
esbrinar com les forces de la naturalesa actuen una sobre l'altra, i de quina
manera l'ambient geogràfic exerceix la seva influència en plantes o animals. En
resum, he de descobrir l'harmonia de la natura.
Baron Alexander von Humboldt
Humboldt: The Life and Times of Alexander von Humboldt 1769-1859.(1955)

En paleontologia vertebrada, augmentar el coneixement condueix a la
pèrdua triomfant de la claredat.
Alfred Sherwood Romer
“Synapsid Evolution and Dentition” (1962).

Avui en dia encara hi ha algunes petites zones al mapa del món sense marcar
pels rastres dels exploradors. La resistència i el coratge humà han conquerit els
Pols; els secrets de les selves tropicals han estat revelats. Les muntanyes més
altes de la Terra han escoltat la veu de l'home. Però això no significa que la
joventut del futur no té nous mons per vèncer. Només significa que l'explorador
ha de canviar els seus mètodes.
Roy Chapman Andrews
On the Trail of Ancient Man (1962)
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1 – Introducció
Des que era ben petit sempre m’han encantat els dinosaures. Rèptils terribles
de proporcions descomunals que van habitar la Terra fa milions d’anys. És per
aquest motiu, que d’ençà que vaig començar a pensar en el treball de recerca,
sempre vaig intentar relacionar-lo amb els dinosaures. Es podria dir, doncs, que
aquest és el motiu del tema del meu treball: un dia, tornant de l’institut, tot
debatent amb un amic meu sobre de què podria fer del treball de recerca, se’m
va acudir, pensant en dinosaures, de la possibilitat de que algun dinosaure que
no ho havia fet, hagués habitat la Península Ibèrica. Més endavant, al cap
d’uns dies vaig afinar més i vaig fer-ho sobre els diplodocs, degut al meu amor
per aquests, que de ben petit sempre m’han encantat.
Ara que, si m’hi paro a pensar detingudament, realment me n’adono de que
l’origen real d’aquesta idea no és aquest, sinó que té uns quants anys més,
aproximadament d’uns 8.
Recordo que quan tenia uns 9 o 10 anys vaig rebre el primer llibre de
dinosaures que no era simplement quatre imatges del típic tiranosaure i poca
cosa més, sinó un llibre més adult i professional. Tampoc era la gran cosa però
sí que llistava bastants dinosaures, i en donava la descripció, dieta, lloc on va
habitar... El típic. Va ser en aquest llibre que vaig trobar per primera vegada el
diplodoc, que em va enamorar, i tot emocionat vaig fixar-me en on havia habitat
el diplodoc, a la costa oest de Nord-Amèrica, i vaig pensar com d’emocionant
hauria estat que el diplodoc hagués habitat la meva terra. Perquè em semblava
increïble que el lloc on jo estava en aquell moment, fos el mateix on els
diplodocs s’hi haguessin passejat tranquil·lament, fa milions d’anys, però al cap
i a la fi, el mateix lloc.
D’aquesta manera, tant de temps després, vaig recuperar aquests records de la
memòria, per a dur-ho en aquest treball, i plantejar el problema en el que
basaré el meu treball:
“Podrien els diplodocs haver habitat la Península Ibèrica?”
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Objectius del treball
-

1. El principal objectiu del treball serà respondre al meu problema inicial
de la millor forma possible.

-

2. Aprendre molt més sobre els dinosaures, la paleontologia i tot el món
que envolta aquesta ciència. Mètodes que es segueixen per al procés de
treball dels fòssils, dinosaurologia en general, per a poder ajudar-me a
prendre una decisió sobre la carrera que vull estudiar.

-

3. Aprendre a usar el mètode científic i acostumar-m’hi el millor possible
ja que serà un mètode que usaré en la meva futura carrera, sigui quina
sigui que triï.

Estructura del treball
El treball constarà de dos grans parts, i finalment la conclusió:
-

1. La part teòrica. Subdividida en estudi dels sauròpodes, sempre centrat
en els diplodocs, on veurem aspectes com la seva fisiologia, dieta o
habitat i zona geogràfica on va habitar; i aquest últim apartat el
relacionarem directament amb en la segona subdivisió de la part teòrica,
que estudiarà la Península Ibèrica en l’època que habitaven els
diplodocs.

-

2. La part pràctica. Consistirà en classificar una sèrie de dinosaures
sauròpodes tot fent una breu descripció taxonòmica, fisiològica,
dietètica, i finalment comparació amb el diplodoc; els quals visitaré
personalment en diversos museus d’Espanya, que van habitar la
Península Ibèrica que m’ajudaran a recolzar i donar veracitat al meu
treball.

Després d’aquestes dues grans parts arribarem a una conclusió final tot
relacionant la part teòrica amb la pràctica per intentar obtenir una conclusió
derivada d’aquestes dues experiències i que contesti de la millor manera a la
pregunta plantejada a l’inici del treball.
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2 – Sauròpodes: Estudi a fons
2.1 – Introducció: Dinosaures
Els dinosaures són un grup de rèptils del clade “Dinosauria” que van
aparèixer durant el període Triàsic fa uns 231 milions d’anys i van
desaparèixer, en la gran majoria, en l’extinció del Cretaci-Terciari; sent els
vertebrats terrestres dominants durant tot aquest temps.
De fet, els ocells actuals són els descendents dels dinosaures que van
sobreviure a l’hecatombe i van evolucionar en els que coneixem avui en dia.
Això s’explicaria pel fet de que només els dinosaures de dimensions petites van
sobreviure, ja que desprès de la catàstrofe, hi havia molts pocs recursos, i
només els dinosaures més petits van poder sobreviure perquè en necessitaven
molt pocs. En concret, les aus descendeixen dels dinosaures teròpodes, els
quals comptaven amb plomes al seu cos, una proba més d’aquesta teoria.

Figura 1. Diferents dinosaures amb les seves respectives petjades. Font: dinotoyblog.com

Les primeres descripcions de vertaders dinosaures es remunten a principis del
segle XIX. Entre 1815 i 1824, el geòleg William Buckland va col·leccionar
fòssils d’ossos de Megalosaurus i els va descriure en una revista científica. El
segon dinosaure identificat va ser l’Iguanodont, el 1822, i publicat el 1825.
Tot i això, s’han conegut fòssils de dinosaures des de fa mil·lennis, tot i que no
reconeguts com a tals. Per exemple, Chang Qu, xinès del segle III, va descriure
en el seu llibre ossos de drac trobats a la província de Sichua, Xina.
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A Europa la tardança en identificar fòssils de dinosaures es devia a un motiu
fonamentalment religiós: les creences religioses obeïen al concepte plenum
segons el qual Déu havia poblat la Terra amb tot tipus d’organismes
imaginables, pel que semblava inconcebible que Déu permetés l’extinció de
qualsevol de les seves criatures. Així, Robert Plot va dibuixar un fragment ossi,
avui en dia perdut, atribuït a un ésser humà gegantí.

Figura
2.
Scrotum
orange.fr/Megalosaurus.html

Humanum.

Font:

gigadino.pagesperso-

Tanmateix, el 1770 va succeir un fet sorprenent de vital
importància: en una cantera de Creta de Maastricht, Holanda,
es va descobrir la mandíbula d’un gran animal fòssil, al que l’anatomista
Georges Cuvier va identificar com Mosasaurus, un enorme rèptil marí.
El terme “dinosaure, adoptat pel biòleg i paleontòleg britànic Richard Owen el
1841 prové del grec, deinos (terrible) sauros (rèptil), significant “rèptil terrible”.
Els dinosaures es classifiquen en dos grans grups depenen de l’estructura del
maluc: saurisquis, amb maluc de rèptil, i ornitisquis, amb maluc de au.

Figura 3. Representació de malucs de rèptil
(esquerra) i d’au (dreta).
Font:allyouneedisbiology.wordpress.com

Així mateix, els saurisquis es
classifiquen en teròpodes (peu de
bèstia) i sauropodomorfs (amb forma de peu de rèptil); i els ornitisquis en
ornitòpodes (peu d’au), marginocèfals (cap amb vorell) i tireòfors (portador
d’escut).
Dintre

de

Sauropodomorpha

passem

a:

Prosauropoda,

Plateosauria,

Massopoda, Anchisauria i per fi Sauropoda, que és el que estarem estudiant.
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Figura 4. Cladograma de Sauropodomorpha. Font: wikipedia.org/wiki/Sauropodomorpha

Dintre de Sauropoda, farem incisos en els diplodocs: comencem amb
Eusaropoda, Neosauropoda, Diplodocoidea, Diplodocimorpha, Flagellicaudata,
Diplodocidae, Diplodocinae i finalment Diplodocus.

Figura 5. Cladograma de Sauropoda. Font: wikipedia.org/wiki/Sauropoda

2.2 – Característiques principals
Com ja hem vist en l’apartat anterior els sauròpodes eren els dinosaures
membres del clade Sauropoda, dintre del subordre Sauropodomorpha dels
saurisquis.
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El nom Sauropoda ve del grec “sauro” i “podos”, que significa “peu de
rèptil”, per tant aquests dinosaures tenien els peus com els dels rèptils. D’altra
banda, Diplodocus ve del grec “diplos” i “dokos”, que significa “doble
biga”, referint-se als ossos xebrons de la cua que tenen forma de doble biga.
Les principals característiques dels sauròpodes són: grans dimensions, la
majoria de sauròpodes feien entre 15 i 20 metres, els més grans arribant als 30
i els més petits entre 6 i 8 metres; coll i cua molt llargs, el primer els servia
per un ampli rang d’abast a l’hora de menjar mentre que el segon els permetia
mantenir l’equilibri i defensar-se d’enemics; caps molts petits en comparació
amb el seu cos, amb dents en forma d’espàtula, amples a la base, i estretes al
final; eren herbívors, alimentant-se de fulles i branques; eren quadrúpedes;
les potes del darrere eren grosses i més altes, rectes per suportar tot el pes,
terminades en peus com els dels elefants amb 5 dits, dels quals 3 tenien
urpes, mentre que les del davant eren més primes i acabaven en peus
cilíndrics (amples a la base i estrets cap amunt),on només el polze tenia urpa.

Figura 6. Forma general dels sauròpodes. Font: polyvore.com/black_fillers/collection?id=4641005

Els

diplodocs,

com

a

diplodòcids,

comptaven

amb

les

següents

característiques pròpies: eren bastant esvelts, en comparació amb la resta de
sauròpodes, tenint una cua i un coll extremadament llargs, molt més que els
altres sauròpodes; tenien unes potes curtes, i les del davant més curtes que
les del darrere, atorgant-li una posició més horitzontal que la majoria de
sauròpodes; les seves dents tenien la forma de pinça i estaven situats només
en la part anterior de la mandíbula; tenien les narius en el musell i mirant cap a
dalt; en els seu peus posteriors només comptaven amb una urpa, la qual era
molt llarga; comptava amb espines de queratina per tot el llom, coll i cua; i la
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última, i la que li dona el seu nom, a la meitat de la cua tenia uns ossos xebrons
en forma de doble biga que servirien com a base per al sosteniment de les
vèrtebres o per evitar que s’esclafessin els vasos sanguinis en cas que la cua
toqués el terra.
Els primers sauròpodes com el Vulcanodon o el Barapasaurus van aparèixer
fa uns 200 milions d’anys, durant la meitat del Juràssic. Van diversificar-se i
arribar al apogeu cap a finals del Juràssic, fa uns 150 milions d’anys. Cap al
Cretàcic van perdre força, i van ser
representat per Titanosauriformes, que
presentaven una armadura rudimentària
de plaques òssies sobre la pell contra
depredadors, en forma de osteoderms,
com per exemple el Rapetosaurus.
Figura
7.
Recreació
de
allaboutdinos.tumblr.com/page/4

Vulcanodon.

Font:

2.3 – Morfologia
2.3.1 – Mida i pes
Abans de començar a analitzar tots els aspectes biològics dels sauròpodes, és
interessant destacar que s’ha observat que la gran majoria de esquelets fòssils
que s’han trobat de dinosaures, no pertanyien a individus completament
desenvolupats, sinó que generalment s’han trobat individus joves, adolescents
o cries; en conseqüència, moltes aproximacions
com pes i mida, podrien distar molt de la realitat, i
sent algunes espècies encara més grans o més
pesades que les aproximacions i estudis realitzats.
Per a començar, anem a veure el pes: el pes dels
sauròpodes, tot i que molt elevat, era molt variable:
teníem sauròpodes com el Bruhathkayosaurus
que s’estima que pesava fins 139 tones, i altres
com l’Europasaurus, el sauròpode nan, que
pesava només 500 kg.
Figura 8. Pes dels sauròpodes. Font: ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3045712/
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De la mateixa manera, en qüestió de llargada, prenent els mateixos exemples,
el Bruhathkayosaurus feia entre 40 i 44 metres, sent un dels sauròpodes més
grans que han existit, i l’Europasaurus només 6,2 metres. Cal tenir en compte,
però, que l’Europasaurus es tractava d’un cas de nanisme insular, resultat de
l’aïllament en que es trobava, doncs vivia en una illa i degut als pocs recursos
que aquesta oferia es va haver d’adaptar a ella reduint la mida i així la quantitat
de menjar necessària. La majoria de sauròpodes més petits feien entre 10 i 12
metres i pesaven unes 6-8 tones.
En qüestió d’alçada el Sauroposeidon era el rei. Aquest titanosauriforme podia
arribar a aixecar el seu cap fins a les increïbles alçades de 18,5 metres.
Els sauròpodes eren gegantins, això és evident, però, fins quan podien ser-ho?
Està clar que les dimensions d’aquests animals eren increïbles i fantàstiques,
però no podien créixer indefinidament, doncs existeix una força que es diu
gravetat: a mesura que un cos va augmentant de mida, augmenta
proporcionalment de massa, això fa que aquest es vegi atret amb més força per
la gravetat, i en conseqüència, necessitin uns bons suports per a poder
resistir-ho. Per això els sauròpodes tenien unes cames molt dobles i
robustes, o el mateix pels elefants. És per aquest motiu que els dinosaures no
haurien pogut créixer indefinidament, i el motiu pel qual seria impossible trobar
un dinosaure de 100 metres de llargada, perquè les cames per poder suportar
tot aquest pes haurien estat massivament dobles, i com a resultat hauria costat
molt moure’s, sinó impossible. De fet, es creu que els dinosaures estaven al
límit de dimensions que pot assolit un ésser viu (això si tenim en compte que
és terrestre, perquè, per exemple, el rorqual blau pot fer fins 30 metres de
llargada, però al viure en el mar es redueix molt aquest efecte), però, si per
exemple la Terra tingués una gravetat molt inferior, els animals haurien pogut,
ser molt més grans.
Però tot i que poguessin, quin motiu va dur als dinosaures a fer-se tan
grans? No se sap amb exactitud, i hi ha moltes teories que indaguen molt
sobre el tema, però una explicació senzilla seria que el fet de créixer els hauria
fet menys vulnerables contra depredadors, i com que el medi en el que
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vivien, els permetia fer això perquè hi havia recursos suficients com per
abastir-ho, hi va haver aquesta tendència al gegantisme.

Figura 9. Comparació de mida de sauròpodes. Vermell: Amphicoelias fragillimus. Gris:
Bruhathkayosaurus. Lila: Argentinosaurus. Taronja: Supersaurus. Verd: Diplodocus. Blau: Sauroposeidon.
Llargada total: 60 metres.
Font: dinozaury-prehistoria.blogspot.com.es/2014_04_01_archive.html

2.3.2 – Coll
El coll dels sauròpodes era una de les estructures més importants d’aquests
ser sinó la que més. La seva principal funció, com és obvi intuir, era la
d’aconseguir assolir un rang prou ampli per a cobrir les necessitats
alimentàries d’aquests gegants. És per això que comptaven amb un total de
unes 20 vèrtebres cervicals, juntament amb músculs i cartílags, que li
permetien una gran flexibilitat i per tant, podien arribar a moltes zones. Com
que pesava tant, aquests dinosaures comptaven amb apòfisis espinoses feses
en les vèrtebres cervicals i dorsals, en el que s’hi allotjava un lligament gros i
doble que sostenia el pesat coll. Aquest lligament s’hauria estès fins les
vèrtebres caudals, de manera que també hauria sostingut la cua alçada.

Figura 10. Coll del Diplodocus. Font:
wikipedia.org/wiki/Diplodocus

Com

podem

suposar

els

sauròpodes feien servir el
seu llarg coll per atansar-se
a les fulles dels arbres més
alts, o en cas de mantenir la
posició horitzontal, no tan
alts, però arbres al cap i a la
fi, tanmateix, s’ha observat
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que també haurien pogut fer-los servir per consumir algunes plantes
submarines superficials.
Malgrat el gran abast que tenien els sauròpodes, la majoria d’ells no solien
alçar-lo molt. Això es deu a que la pressió que s’hauria originat a l’haver
d’enviar la sang al cervell hauria estat massa elevada com per ser
biològicament viable, tal és així que un estudi dut pel paleontòleg Roger
Seymour va concloure que feia falta la meitat de la quantitat d’energia
aconseguida per alimentació per poder bombejar la sang fins al cap.
En general, la pressió necessària per enviar la sang a totes les parts del cos,
hauria estat la més gran de cap espècie vivent coneguda: 600 mm Hg, i encara
hauria estat més alta quan havien de mantenir-lo alçat.

Figura 12. Gràfica de la pressió del
Figura 11. Gràfica de la pressió del Diplodocus.

Diplodocus. Font:

Font: rsbl.royalsocietypublishing.org/content/5/3/317

rsbl.royalsocietypublishing.org/con
tent/5/3/317

És per aquest motiu que la majoria de sauròpodes haurien mantingut el coll en
una posició més horitzontal, alimentant-se de les fulles i branques que
arribaven d’aquesta manera, tal que la sang hauria estat molt més fàcil de fer
arribar. Tanmateix, els sauròpodes haurien pogut mantenir el coll fins a
posicions d’uns 60 graus en situacions d’alerta, per poder veure millor la
situació.
Malgrat aquest raonament, un estudi del 2009 va descobrir que els sauròpodes
mantenien el seu coll el més alt possible sempre i quan era possible. Així, el
Diplodocus hauria mantingut una posició habitual d’alerta d’uns 45 graus.
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Tanmateix, no tots els sauròpodes mantenien el coll horitzontalment. Gèneres
com Sauroposeidon, com ja s’endevina per la seva forma general, mantenia el
seu coll en una posició quasi vertical. Com ja hem dit, aquesta posició és molt
perillosa ja que consumeix moltíssima energia, per tant, semblaria impossible.
Malgrat tot, aquests sauròpodes viatjaven molt sovint, i això els permetia una
entrada d’energia més gran que compensava aquest desavantatge, i a més a
més, podien veure millor el terreny.
Figura 13. Moviment del coll de: A:
Apatosaurus, B: Diplodocus. Font:
app.pan.pl/article/item/app54-213.html

Una altre funció del coll hauria
estat la de expulsora de calor:
com ja hem dit abans, el cor dels
dinosaures havia de treballar
molt per poder enviar la sang a
tots els racons del cos, el que
hauria provocat que, de tant
esforç, la sang s’escalfés molt.
Gràcies a la gran llargada del
coll, la calor s’hauria pogut
dissipar

degut

a

l’extensa

superfície, i evitar problemes
derivats d’això.
2.3.3 – Cua
El principal ús de la cua en el sauròpodes és mantenir l’equilibri d’un coll tan
llarg, i defensar-se de depredadors, però no en tots només serveix per això.
Una característica pròpia dels Diplodocus és que la seva cua conté fins a 80
vèrtebres, el que significa el doble, i en alguns casos més, de la majoria de
sauròpodes. Això l’hauria permès una mobilitat a la cua la qual haurien pogut
moure, segons unes simulacions dutes a terme per Myhrvold’s, fins a 2000
km/h. Aquesta velocitat hauria provocat un soroll tan fort tant com el d’un arma
naval, un “bum” sònic, que haurien usat per espantar depredadors.
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Una altra característica de la cua és que l’haurien mantingut quasi sempre
alçada, doncs en cap dels jaciments d’icnites de sauròpodes que s’han trobat,
s’han descobert marques de la cua.
Segons estudis del 2006 de P. Senter, la cua serviria com a reclam sexual i
signe de dominància, i no per poder tindre més abast a l’hora de menjar, el que
s’hauria tractat d’un benefici secundari. Tanmateix, aquesta teoria va ser
rotundament refusada el 2011 per Taylor, Hone, Wedel i Naish argumentant
que no s’observaven signes de dimorfisme sexual, que les evidències eren molt
pobres, que la utilitat del coll per a la dieta era més que evident i que no hi
havia registre de cap quadrúpede que hagués presentat aquesta peculiaritat.
Algunes espècies de sauròpodes comptaven amb “malls” a la cua, formats per
una acumulació d’osteoderms, tal com ho feien els Ankylosaurus. Un exemple
seria el Shunosaurus.

Figura 14. Shunosaurus amb el seu “mall” a la cua. Font: blogorgonopsid.blog.cz/1004/2

2.3.4 – Potes
Com ja hem comentat per sobre en les característiques generals, els
dinosaures tenien uns peus posteriors com els dels elefants, eixamplant-se
cap al final. Tot i això, i en contra de la creença popular, aquest no tenien
encoixinats la planta dels peus, en canvi, eren còncaus i tenien 3 urpes, i els
ossos dels dits i de la mà, els quals eren molt curts, estaven disposats en una
columna vertical. Aquesta disposició era semicircular, de manera que les
petjades que deixaven tenien forma de peülla.
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Figura 15. Peu d’elefant. S’observa com s’eixampla cap a la base. Font:
flickr.com/photos/rctravel/1365105497

Els diplodocs comptaven amb una sola urpa a les mans, que era més llarga i
aplanada dels costats, mentre que la resta de dits eren roms. Les principals
utilitats atribuïdes a aquestes urpes haurien estat una defensiva, usada quan
s’haguessin alçat a dos potes, o una alimentària, li hauria servit per escalar,
recolzar-se en el troncs dels arbres per arribar més alt. Tot i així, la vertadera
funció de l’urpa roman encara desconeguda.

Figura 16. Mans i peus dels Diplodocus. Font: Llibre “Dinosaurios”

Els sauròpodes presentaven també, al peu, una grossa falca fibrosa que
sostenia pel darrere, a mode de tacó, els dits amples i curts, per evitar que
aquests es danyessin quan caminés, recolzant tot el pes en les potes (i peus).
Un altre aspecte molt important de les potes, era la seva posició respecte el
cos. Als inicis de la paleontologia es creia que els sauròpodes tenien les potes
en posició estesa, tal com la majoria de rèptils actuals, tanmateix, no era pas
així, sinó que les tenien en posició totalment dreta, recte, a sota del cos, ja
que hauria estat molt més afavoridora per a l’alimentació.
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Figura 17. Diferents posicions de les potes dels rèptils. La dels dinosaures és la tercera. Font: Llibre
“Dinosaurios”

La majoria del pes dels sauròpodes requeia en les extremitats posteriors, ja
que en el registre d’icnites, les petjades dels peus posteriors són molt més
fondes i millor impreses que no pas en les dels peus anteriors.
Des de fa molt de temps, el fet de si els sauròpodes podien alçar-se a dos
potes ha estat objecte de debat. Les primeres hipòtesis es basaven en l’ús de
la cua per mantenir l’equilibri amb les dues potes posteriors i per tant, formar un
“trípode” que els permetés mantenir l’equilibri. Futurs estudis van demostrar
que això no hauria estat possible ja que el centre de gravetat hauria estat
massa al davant com per a què això fos possible, i per tant hauria causat
lesions en els ossos de les potes posteriors, cosa que no s’ha observat fins ara.
Ara bé, per segons com són, el centre de gravetat dels diplodocs, situat més
endarrere, els hauria permès alçar-se sobre les dues potes. Per exemple,
en cas d’atac d’un depredador. També haurien pogut estar usades per arribar a
zones més altes en busca de menjar. Aquesta teoria ha estat refusada per
diversos autors, que argumenten que hauria estat molt més còmode i probable
que s’haguessin ajagut sobre les dos potes del darrere a l’hora de menjar.
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Figura 18. Diplodocus alçant-se sobre les
seves dues potes. Font: nanapi.jp/110617

2.3.5 – Cap i dents
El cap dels sauròpodes era molt
petit i lleuger, per a poder
moure’l més lliurement. Servia
sobretot per obtenir i engolir
sense mastegar el menjar, de
manera que el menjar no es
processava gens. A l’estómac,
comptaven amb gastròlits, tal i
com fan avui en dia els ocells,
per ajudar-lo a digerir el menjar.

Figura 19. Crani de Diplodocus. Font: angelfire.com/mi/dinosaurs/dinosaurs_diplodocus.html

Les dents, com dèiem al principi, tenien forma d’espàtula: eren més llargs a la
base que al final, que en el cas dels sauròpodes es tradueix en que eren més
grosses a les genives que no pas on coincidien les dents de dalt amb les de
baix. S’ha observat com al llarg de la seva vida, els sauròpodes canviaven
vàries vegades de dentició, per a poder mantenir el seu ritme.
Els diplodocs tenien una dentició bastant diferent de la resta de sauròpodes:
tenien les dents en forma de pinça, que feien servir per arrencar fulles de les
branques dels arbres i engolir-les, agrupades en la corba frontal de les
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mandíbules. Com altres sauròpodes, també canviaven la dentadura cada cert
temps, concretament cada 35 dies. Presentaven un musell ample i llarg.
2.3.6 – Cos
La principal funció del cos, del tronc, com en altres organismes, era servir de
base per on sortir de la resta d’articulacions. En cas dels sauròpodes, pel coll,
la cua, i les quatre potes. Pel coll en concret, li servia com a base estable de la
que partir, ja que aquest tenia un ampli rang de moviment i necessitava un bon
suport per a poder realitzar-los. Apart, òbviament, també servia per contenir
tots els aparells i sistemes del cos.
Alguns sauròpodes haurien presentat osteoderms, plaques òssies sobre la
pell, que cobrien algunes parts del seu cos. Aquestes haurien pogut tenir una
funció defensiva.

Figura 20. Ampelosaurus, sauròpode amb osteoderms. Font: photo.elsoar.com/jurassic-park-images.html

2.3.7 – Altres
Des del principi de la paleontologia i des que es van descobrir els sauròpodes,
es creia que aquests animals eren majoritàriament o, fins i tot en alguns casos
completament aquàtics. Aquesta creença venia del fet que els fòssils i icnites
de sauròpodes s’havien trobat en ambients costaners i aquàtics, i que aquests
animals tan grossos no haurien pogut suportar el seu pes a terra ferma (tal i
com explicàvem abans amb les balenes). Va ser cap l’any 1971, Robert Bakker
va demostrar que les potes massisses, els peus estrets, la caixa toràcica
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estreta i profunda, i el llom especialment reforçat eren característiques
compatibles només amb animals terrestres. Per altra banda la pressió que
s’hauria originat en el seu ventre quan haguessin estat submergits hauria estat
massa elevada, i els seus pulmons s’haurien col·lapsat mentre que la pressió
arterial els hauria provocat una aturada cardíaca. Tanmateix, sí que es cert
que els sauròpodes habitaven ambients costaners i humits, com deltes o
planures inundades.

Figura 21. Flotabilitat de diferents sauròpodes. Font:
rspb.royalsocietypublishing.org/content/271/Suppl_4/S180

Tot i que ja hem vist que no nadaven, o almenys no massa, un cop a l’aigua,
els sauròpodes haurien pogut avançar fins que l’aigua hagués cobert la majoria
del seu cos i quasi comencés a arribar al coll. En el cas del Diplodocus, hauria
pogut arribar només fins els 2,4 metres, mentre que el Camarasaurus hauria
arribat fins els 3,2 metres.
Encara que no és gaire fàcil ni habitual d’esbrinar, restes de pell carbonitzada
fossilitzada han permès esbrinar que els sauròpodes tenien una pell coberta
per un mosaic de escates no imbricades (ordenades col·locades en sèrie i
superposades).
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2.4 – Fisiologia
Degut al seus enormes cossos, feia falta molta força per enviar la sang a totes
les parts del cos, per això, estudis estimen que els sauròpodes haurien tingut
un cor d’uns 200 kg, i la possibilitat d’un segon cor a prop del coll que
s’hagués encarregat únicament de bombejar més sang cap el cervell.
Tenien un ulls molt grans, adaptats a la visió nocturna, i uns bulbs olfactius
molt desenvolupats, pel que el sistema de l’olfacte era bastant important pels
sauròpodes.
En qüestions respiratòries, els sauròpodes haurien presentat un sistema
respiratori semblant al dels ocells, tai i com evidencien els sacs d’aire per
reduir pes, que explicaria com aquests dinosaures podien respirar amb un coll
tan llarg.

Figura 22. Reconstrucció de l’aparell respiratori del Diplodocus. Font:
rc.rcjournal.com/content/54/7/887.full.pdf

En qüestions nervioses, el cervell dels sauròpodes era molt petit, de no més de
8 centímetres, pel que pel que fa a la neuroanatomia dels sauròpodes s’hauria
reduït simplement a moviments de coll i cap.
Degut al seu enorme pes, els sauròpodes comptaven amb un sistema de sacs
d’aire que reduïen el pes total dels animals. A més a més, aquests sacs li
proporcionaven una flotabilitat suficient com per poder nedar, ja que flotaven a
l’aigua. Tanmateix els sauròpodes no haurien pogut nadar, ja que la seva
pròpia fisiologia els hauria provocat una inestabilitat que no els hauria permès
nadar. Una altre utilitat d’aquest sistema de sacs d’aire és que eixamplaven la
tràquea de manera que incrementaven la quantitat d’aire que podien respirar.
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Figura 23. Distribució dels sacs d’aire del coll del Diplodocus. Font:
rc.rcjournal.com/content/54/7/887.full.pdf

Un gran debat en la paleontologia es sobre si els sauròpodes haurien estat
endotèrmics o exotèrmics. Hi ha molts arguments a favor i en contra de cada
costat, inclús hi ha un model proposat que consisteix en una barreja dels dos,
però les evidències mostren, i semblen més fortes, en el model de que els
dinosaures haurien estat endotèrmics.
Com qualsevol altre animal, els dinosaures havien de dormir. Estudis proposen
que, per exemple, els dinosaures petits es tombaven com ho fan els actuals
cocodrils, tanmateix, per raons òbvies, els nostres sauròpodes no podien
ajaure’s, per tant, com dormien? No es pot saber del cert, però se suposa que
els dinosaures grans, com teròpodes carnívors o encara més grans com els
sauròpodes dormirien drets, com ho fan els ocells actuals.
Tot i que dormien, s’ha estudiat que, al igual que els depredadors eren
parcialment nocturns, els sauròpodes eren catemerals, el que significa que
solien despertar-se en intervals de temps durant totes les hores del dia, durant
els que menjaven o feien altres activitats, fos de dia o de nit.
Tot i que fins ara, la manera per calcular la velocitat es feia relacionant la
distància entre petjades en un jaciment d’icnites, i la llargada de la cama del
dinosaure, multiplicat per una constant, que donava un resultat en els
sauròpodes d’uns 12-17 km/h, estudis recents han estudiat que mentre
estaven caminant, els sauròpodes es movien a unes velocitats d’entre 5,4 i 8,6
km/h, basat en els moviments de les extremitats posteriors, tot i que en casos
extrems, haurien pogut arribar als 20 km/h. Malgrat que pot semblar bastant,
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hem de tenir en compte que els elefants poden arribar a moure’s a velocitats de
35 km/h, pel que no és tan disbarat. La velocitat habitual era d’uns 2 a 7 km/h.
Al contrari del que es pugui pensar, els copròlits dels dinosaures constaven de
petites pilotetes de no més de 10 cm de diàmetre.

Figura 24. Copròlit de sauròpode. Font:
cabrerascience.weebly.com/uploads/1/9/1/5/19155155/ask_a_fossil.pdf

2.5 – Comportament social i creixement
Els ous dels sauròpodes eren extremadament petits en comparació amb ells,
no excedien els 25 cm de llargada ni els 5 litres de volum. Molts paleontòlegs
atribueixen aquest fet al fet que uns ous més grans haurien costat més
d’incubar (i protegir-los contra depredadors) i haurien tardat més dies en
eclosionar, augmentat un cop més el perill de ser caçats. Així, el temps
d’eclosió dels sauròpodes era d’entre 65 i 82 dies.

Figura 25. Ou de sauròpode. Font: thedinosaurmuseum.com/dino-facts

Cal afegir que els sauròpodes duien a terme més estratègies per evitar que els
depredadors trobessin i es mengessin els ous, com distribuir-los en nius
diferents per augmentar la probabilitat de supervivència, o fer els nius en
zones més boscoses en comptes de les habituals planes fluvials on es
trobaven per a que fossin més difícils de trobar.
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Un cop eclosionats, es creu que els sauròpodes eren precoços, es a dir, que
eren capaços de dur a terme totes les funcions pròpies de l’individu adult
pràcticament des del naixement. Això provocaria una segregació per edat en
la que cada grup de individus de la mateixa edat aniria en la seva pròpia
manada. de manera que els joves anirien en manades diferents a les dels
grans. Aquesta segregació per edat s’hauria degut a que la dieta dels adults i
dels joves era molt diferent, pel que restaven en manades separades. D’altra
banda, hi ha paleontòlegs que defensen que els sauròpodes cuidaven de les
cries durant un bon temps abans de que aquests s’independitzessin i formessin
les seves pròpies manades. En cas de que aquesta teoria fos l’encertada, es
creu que les cries i joves haurien restat al centre de la manada per estar més
defensats envoltats dels adults.

Figura 26. Manada de Diplodocus. Font: unnatural.ru/wp-content/uploads/2015/07/d8.jpg

Els sauròpodes viatjaven en manades, per tant, eren animals gregaris. Això
s’ha pogut observar gràcies jaciments d’icnites on moltes petjades de
sauròpodes han estat trobades juntes, evidenciant el fet. Aquest gregarisme es
deu a l’obvi fet que els ajudava a defensar-se contra depredadors.
En els primers estudis sobre l’edat dels sauròpodes, s’estimava que aquests
haurien pogut arribar a viure centenars d’anys. Aquestes conclusions es treien
de comparar-los amb relatius actuals semblants com cocodrils i segons la seva
mida estimar una edat possible. Estudis actuals, però, mostren que els
sauròpodes vivien entre 41 i 55 anys.
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Figura 27. Gràfica de creixement d’alguns sauròpodes.
Font: journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0067012

Una altra creença antiga era que els dinosaures no paraven de créixer mai, i
que fins que morien, cada cop eren més grans. Tanmateix, aquesta afirmació
és falsa, en el cas dels sauròpodes, creixien majoritàriament quan eren cries,
adolescents i joves, i un cop eren adults creixien molt poc. Els sauròpodes
arribaven a la maduresa sexual cap als 23 anys, una mica abans d’arribar a ser
completament adults, és a dir, que encara creixen a ritmes més elevats quan ja
eren sexualment madurs.
Un aspecte important a destacar del creixement, és que s’ha observat que els
dinosaures tenien episodis de ràpid creixement durant la major part de l’any, i
desprès experimentaven períodes de creixement lent o inclús paraven de
créixer.

2.6 – Dieta
Els sauròpodes eren herbívors i ramonejadors, el que significa que
s’alimentaven de les fulles altes i el brots tendres dels arbres, tal i com fan avui
en dia animals com la girafa.
Les mandíbules dels sauròpodes haurien servit, més que per mastegar les
fulles o les agulles de les coníferes, per simplement empassar-les. Les dents
haurien estat usades com a rasclets per desfullar les rames. Un cop a
l’estómac, els gastròlits afilats i abrasius haurien triturat els teixits vegetals
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durs fins transformar-los en una polpa digerible. L’estómac dels sauròpodes
hauria estat un enorme tanc de fermentació on grans quantitats de matèria
vegetal s’anaven descomponent a poc a poc, i alliberant els seus nutrients; un
estómac similar als de les vaques.

Figura
28.
Diplodocus
es.wikipedia.org/wiki/Diplodocus

menjant.

Font:

La diferència de la forma de les dents
entre la majoria de sauròpodes, en
forma

de

cullera

plana,

i

la

dels

diplodòcids, en forma de pinça, hauria
significat una dieta una mica diferent: els
primers haurien menjat vegetació més
dura dels arbres més alts, mentre que
els segons haurien subsistit de les fulles
més baixes, o mitjanes, dels arbres,
desfullant les branques dels arbres.

Figura 29. Mètode de menjar del Diplodocus. A: Fulles altes.
Font: arca.museus.ul.pt/ArcaSite/obj/gaia/MNHNL-0000275-MG-DOC-web.PDF

B:

Fulles

baixes.

Això hauria permès a diferents sauròpodes viure en el mateix ambient sense
competir entre ells, com per exemple en la Formació de Morrison, on juntament
amb Apatosaurus, Brachiosaurus i Camarasaurus vivien els diplodocs.
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Degut a la seva constitució, els sauròpodes havien de consumir una mitjana de
100 kg de vegetació diària per poder mantenir el seu ritme de vida.
La principal dieta dels sauròpodes hauria consistit en equisets, coníferes i
falgueres. Les més importants haurien estat: equisets, Araucària, Ginkgo i
Angiopteris, pel seu contingut energètic, mentre que: cicadòfites, ciateals i
podocarps, haurien estat el pla secundari al ser menys energètiques.
Les plantes amb més contingut energètic eren Equisetum i Araucariacecae,
mentre que els Ginkgo haurien tingut un predominant contingut proteic.
Durant molt de temps s’havia dubtat del contingut energètic de les plantes del
Juràssic, i especulat que aquestes no haurien pogut aportar la suficient energia
als enormes sauròpodes, tanmateix, un estudi del 2008 realitzat per va explicar
que el subministrament d’energia no hauria estat un problema dels sauròpodes,
i que una flora no angiosperma, conformada per pteridòfits i gimnospermes
hauria pogut mantenir un nombre gran de sauròpodes. En particular,
destacaven que el comportament fermentatiu del fullatge de la Araucària
suggeriria

que

estaven

aquestes
distribuïdes

globalment, i que formaven
alts boscos que proveïen una
font

altament

energètica

i

disponible pels sauròpodes.

Figura 30. Evolució del percentatge de plantes del Juràssic i Cretàcic.
Font: sciencedirect.com/science/article/pii/S0034666710001223

2.7 – Depredadors
Les principals amenaces dels sauròpodes haurien estat ni més ni menys que
els terribles teròpodes carnívors, sempre i quan els hi haguessin pogut
confrontar.
En el cas dels Diplodocus de la Formació de Morrison (formació on s’han
trobat la majoria d’esquelets de Diplodocus), els principals depredadors haurien

27

2 – Sauròpodes: Estudi a fons - Uns gegants a la Península Ibèrica

estat el Torvosaurus, Ceratosaurus, Allosaurus, Epanterias, Saurophaganax,
Fosterovenator i Marshosaurus.
Un altre exemple d’un important jaciment de sauròpodes és la Formació
Lourinhã, a Portugal, que comptava amb el diplodòcid Dinheirosaurus i els
sauròpodes Lourinhasaurus, Lusotitan i Zby, hauria presentat els següents
teròpodes:

Abelisauridae,

Allosaurus,

Ceratosaurus,

Lourinhanosaurus,

Richardohestia i Torvosaurus.
En el cas d’Espanya, els principals depredadors de famosos sauròpodes
espanyols com l’Aragosaurus, Galveosaurus, Turiasaurus, Tastavinsaurus,
Losillasaurus, Lirainosaurus, Demandasaurus o Ampelosaurus; haurien estat:
Torvosaurus, Ceratosaurus, Allosaurus Europaeus, Pyroraptor, Tarascosaurus,
Paranychodon i Richardohestia.
Podem observar com alguns gèneres coincideixen en els tres ambients, com el
Ceratosaurus, mentre que altres eren endèmics de la seva zona, com el
Marshosaurus.

Figura 31. Saurophaganax, depredador de la Formació de Morrison. Font:
dinosaurios.org/saurophaganax/

El famosíssim Tiranosaurus Rex no apareix ja que es tractava d’un dinosaure
de finals del Cretàcic, i nosaltres, en aquest treball, estem tractant
principalment els sauròpodes del Juràssic superior i Cretàcic inferior:
Kimmeridgià, Titonià i Berriasià, entre 157 i 140 milions d’anys.
Òbviament, existien altres sauròpodes i altres teròpodes que els caçaven, però
aquests han estat uns exemples.
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2.8 – Hàbitat
Com comentàvem ans una mica per sobre, els sauròpodes preferien un
ambient coster i aquàtic per viure, per això, els hàbitats dels sauròpodes eren:
Ambients humits i costaners com planes d’inundació o la línia de la costa,
amb possibles episodis d’inundació o dessecació. També s’inclourien pantans,
llacs, canals de riu, terres baixes, conques hidrogràfiques, basses, aiguamolls i
deltes.
La vegetació era ripària (interfase entre un riu i el sòl) i es tractava de coníferes
i falgueres, sobretot: Araucària, equisets, Angiopteris, Ginkgo, ciateals,
cicadòfites i juncàcies.
El Diplodocus, per exemple, habitava la Formació de Morrison, una planes
d’inundació fluvial que es recarregaven amb precipitacions atmosfèriques i
tempestes estacionals amb vegetació abundant com: cloròfits, fongs, molses,
equisets, falgueres, cicàdids, ginkgos, vàries famílies de coníferes, i també una
flor lauràcia: Neusenia. Era un ambient semiàrid amb clima sec, similar al de la
sabana, amb estacions seques i plujoses.

Figura 32. Fulles de ginkgo. Font: storiesofsilversilk.com/uploads/5/5/4/3/55430349/8071440_orig.jpg

En el cas de la Formació Lourinhã, es tractava d’un ambient costaner, a
prop del mar de Tetis, regat per rius, amb períodes d’inundació i dessecació.
Predominava un clima tropical agradable i una vegetació que constava de
coníferes i falgueres.
Les principals plantes eren: com a coníferes, les famílies Cheirolepidiaceae i
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Taxodiaceae, com a falgueres, les famílies Schizaeaceae, Cyatheaceae i
Dicksoniaceae, i finalment Bennettitales, Erdtmanithecales, i Gnetales (plantes
típiques de zones tropicals).
Per últim, a la Península Ibèrica hi havia un ambient semblant al de la
Formació Lourinhã: planes d’inundació amb rius meandriformes que
desembocaven al mar de Tetis formant deltes i irrigaven les zones més
seques de l’interior de les illes de l’arxipèlag Ibèric. Hi havia un clima tropical
amb vegetació exòtica de coníferes i falgueres.
Un exemple de ambient espanyol era el del jaciment de Las Hoyas, a Cuenca,
Castella - la Manxa, un aiguamoll estacional subtropical amb presència de
llacs poc profunds i estructures lacustres.

Figura 33. Recreació d’Aragosaurus en un delta, a les costes del Mar Tetis.
Font: jlgdinosauriomania.blogspot.com

Entre les plantes principals trobem: espores de Bryophyta, Lycophyta,
Gnetophyta

i

Polypodiaceae,

Osmundaceae,

Schizaeaceae,

Cycadales

Ginkgoales

Bennettitales, falgueres de les famílies Gleicheniaceae i

Matoniaceae,

Cyatheaceae,

Dicksoniaceae,

Dipteridaceae,

Onychiopsis,

psilotoides, Regnellites, Ruffordia i Cladophlebis i grans de pollen de
Classopollis, Spheripollenite , la planta aquàtica Micrhystridium lymensis ,les
coníferes

Pinaceae

i

Podocarpaceae,

el

gènere

Protopodocarpoxylon

haciniensis i Agathoxylon i Tempskya, una falguera amb forma d’arbre.
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3 – La situació a la Península Ibèrica i Nord-Amèrica
3.1 – Paleogeografia i tectònica
Com que els diplodocs van habitar fa uns 152-154 anys, i la majoria de
sauròpodes ibèrics rondaven els 140-150 milions d’anys, estarem observant
l’evolució paleogeogràfica i tectònica d’Europa, la Península Ibèrica i
Nord-Amèrica de finals del Juràssic i principis del Cretàcic: Kimmeridgià,
Titonià i Berriasià; 140-157 milions d’anys (tot i que és possible que expliquem
edats anteriors i/o posteriors per esclarir alguns aspectes o fer aclariments),.
Abans, però, de centrar-nos en la transició Juràssic-Cretàcic, anem a veure una
mica l’evolució de la Península Ibèrica des de que es va originar.
Començarem a principis del Triàsic, fa 245 milions d’anys.

Figura 34. Nord-Amèrica fa 245 milions d’anys. Font: cpgeosystems.com/nam.html

245 milions d’anys: Observem que el que serà la Península Ibèrica (fig.1,
cercle vermell), pràcticament encara ni es distingeix, i només es comença a
separar per la fissura que l’escindeix per sota (fletxa taronja).
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Figura 35. Nord-Amèrica fa 230 milions d’anys. Font: cpgeosystems.com/nam.html

230 milions d’anys: Observem com, a poc a poc, la Península Ibèrica (fig.2,
cercle vermell)ja es va separant de la massa Nord-Americana.

Figura 36. Nord-Amèrica fa 210 milions d’anys. Font: cpgeosystems.com/nam.html
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210 milions d’anys: La Península Ibèrica (fig.3, cercle vermell) ja casi s’ha
separat del continent.

Figura 37. Europa fa 200 milions d’anys. Font: cpgeosystems.com/euromaps.html

200 milions d’anys: Ja diferenciada, la Península Ibèrica s’ha separat
completament de la Nord-Amèrica.

Figura 38. Nord-Amèrica fa 195 milions d’anys. Font: cpgeosystems.com/nam.html
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195 milions d’anys: La Península Ibèrica, separada, es comença a allunyar
del continent Nord-Americà.

Figura 39. Nord-Amèrica fa 170 milions d’anys. Font: cpgeosystems.com/nam.html

170 milions d’anys: Es produeix la separació entre els dos grans continents.

Figura 40. Nord-Amèrica fa 150 milions d’anys. Font: cpgeosystems.com/nam.html
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Figura 41. Europa fa 150 milions d’anys. Font: cpgeosystems.com/euromaps.html

150 milions d’anys: La Península Ibèrica s’està allunyant de Nord-Amèrica
però encara està bastant a prop. Europa sencera és un arxipèlag.

Figura 42. Nord-Amèrica fa 140 milions d’anys. Font: cpgeosystems.com/nam.html

140 milions d’anys: La Península es comença a consolidar, reduint-se el
nombre d’illes.
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Figura 43. Europa fa 125 milions d’anys. Font: cpgeosystems.com/euromaps.html

125 milions d’anys: Europa comença a formar-se mentre Àfrica s’apropa
lentament a Europa.
Desprès d’aquesta contextualització paleogeogràfica, anem a centrar-nos en
l’època que ens interessa, que com dèiem al principi, era de fa 140–157 milions
d’anys, pel que ens fixarem en els mapes de fa 150 i 140 milions d’anys.

Figura 45. Costes del nord-est d’Ibèria del Kimmeridgià
Font: flickr.com/photos/rodolmaro/7352717510

Figura 44. Estret de Sòria.
Font: flickr.com/photos/rodolmaro/7352717510
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A finals del Juràssic, la Península Ibèrica era una plataforma somera de doble
polaritat: l’estret de Sòria es comença a tancar i la sedimentació marina es
restringeix a l’est. Es reactiva l’activitat tectònica i es formen conques
continentals a l’est i nord-est.

Figura 46. Evolució de les conca del Maestrat. Font: aragosaurus.com/secciones/docencia/tema/

En l’etapa que comprèn el Juràssic superior i el Cretàcic inferior, tot l’est de la
Península Ibèrica estava subjecte a una emersió generalitzada com a resultat
de l’obertura de l’Atlàntic Nord. En aquestes zones es van crear depressions
que van generar rius que desembocaven en llacs o el mar de Tetis. És per
aquest motiu que la majoria de jaciment de dinosaures que trobem d’aquesta
època es trobaven en antigues riberes de llacs, platges marines, llits fluvials o
estuaris.
En la part oriental d’Ibèria hi havia quatre grans conques sedimentàries: al
nord, la conca Basco-Cantàbrica; a l’est, la del Maestrat; al sud-est la IberoLlevantina; i a l’interior, la de Cameros.
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Figura 47. Ibèria fa 120-100 milions d’anys. Font: bioinf3.uab.cat/dinosaures/index.php

D’aquestes, les tres conques de les costes, és a dir, les tres primeres,
presenten dipòsits d’origen marí, fluvial o de transició.
Les conques del Maestrat, que cobria l’actual província de Tarragona, Castelló i
part de Terol, i la Ibero-Llevantina, que s’estenia des del sud-oest de Terol, part
de Cuenca i fins a València, eren entrades marines a l’arxipèlag Ibèric, del
marge nord del mar de Tetis, que rebien materials sedimentaris que
alimentaven les conques dels massissos continentals que tenien a l’est.
Els materials que rebien eren transportats pels rius fins a les desembocadures
on es formaven deltes. La part central de la conca era un ambient marí de
plataforma, on es produïen els episodis d’inundació periòdica, i on haurien
habitat molts dinosaures, entre ells, sauròpodes com el Galveosaurus o el
Losillasaurus.
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En la part occidental d’Ibèria hi havia relleus muntanyosos desmantellats per
l’erosió que es depositaven en les conques sedimentàries dels marges del
Massís Ibèric.

Figura 48. Mapa global del Kimmeridgià, fa uns 150 milions d’anys. Font:
www2.nau.edu/rcb7/mollglobe.html

Figura 49. Mapa paleotectònic d’Europa fa 150 milions d’anys. Font: cpgeosystems.com/eurotectonic.html

En la Figura 16 podem veure les diferents plaques tectòniques del Titonià, fa
150 milions d’anys. Podem observar que, com hi ha un munt d’illes formant un
arxipèlag europeu separades per mar, malgrat això, no totes estan separades
per mar profund, i podem traçar un ruta per la que haguessin pogut viatjar els
diplodocs, els quals habitaven a la zona oest de Nord-Amèrica.
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Aquesta possible ruta solucionaria un dels aspectes més importants del treball,
el paleogeogràfic, i permetria que els Diplodocus s’haguessin pogut
desplaçar fins a la Península Ibèrica caminant, ja que haurien pogut
travessar les zones de mar superficial on hi haguessin hagut pocs metres de
profunditat, o inclús travessar per bancs de sorra de poques desenes de
centímetres inundats. Estem parlant òbviament només de la possibilitat, ja que
això no va passar mai, o si?

Figura 50. Migració dels dinosaures
de Nord-Amèrica a la Península.
Font:
docentes.fct.unl.pt/sites/default/files/o
mateus/files/mateus_-_2006__late_jurassic_dinosaurs_from_the_
morrison_formation_usa_the_lourinh
a_and_alcobaca_formations_portugal
_and_the_tendaguru_beds_tanzania
_a_comparison.pdf

Un estudi del 2009 de José
Ignacio Canudo va observar
les

similituds

de

la

Formació de Morrison de
l’oest dels Estats Units
amb

la

Lourinhã,

Formació
de

Portugal,

ambdues del Kimmeridgià i
Titonià,

precisament

de

l’edat geològica que estem
tractant.
Entre

els

teròpodes

tenim:

Ceratosaurus,

Torvosaurus

i

Allosaurus.

Recentment també s’ha descrit a Portugal Stegosaurus ungulatus, un dels
dinosaures més representatiu de la Formació de Morrison. També hi havia una
correlació amb plantes, altres rèptils i insectes que corroboren aquesta idea.
Aquestes coincidències confirmarien algun tipus de connexió entre la
Península Ibèrica i Nord-Amèrica. Tanmateix, hi ha molts dinosaures ibèrics
sense representants a Nord-Amèrica, sobretot els sauròpodes, dels quals
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l’única relació més propera és la del portuguès Dinheirosaurus, un
diplodocoïdeu, la resta són turiasàurids o altres sauròpodes; el que hauria
pogut significar que la connexió s’establia en intervals de temps curts i/o per a
alguns grups de dinosaures en concret.

Figura 51. Possible (i probable) connexió entre Terranova (New Foundland) i Ibèria.
Font: aragosaurus.com/secciones/publicaciones/artic/Canudo_2009%20Zubia.pdf

Un altre model és el que proposaria Escaso (2007) amb un connexió
Terranova-Ibèria, durant el Kimmeridgià superior – Titonià inferior, quan es
registra una regressió a nivell mundial, que produiria noves àrees emergides i
la reducció de barreres marines entre Terranova i Ibèria.
Tanmateix, però, argumenta Canudo, aquesta connexió Terranova-Ibèria no
solucionaria satisfactòriament la presència de taxons a Ibèria propers als de
Nord-Amèrica però que clarament són diferents espècies. No hauria donat
temps a una especiació vicariant, per a que això hagués passat, l’aïllament
s’hauria d’haver produït abans del Kimmeridgià.
El que sí està clar, és que no s’ha de dubtar de la interconnexió de les illes de
l’arxipèlag ibèric, i també de l’europeu, ja que aquest va allotjar i mantenir molts
gegants sauròpodes, que haurien patit de nanisme insular degut als pocs
recursos si les illes haguessin estat completament separades i sense
interconnexió. Hi haurien hagut moments de baixada del mar o bé la
presència de mars pocs profunds que fàcilment haguessin estat superats per
la natació.
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Com dèiem, la Península Ibèrica hauria servit de connexió entre Nord-Amèrica i
Àfrica, i que com a resultat, moltes espècies provinents d’aquestes zones
haurien acabat vivint aquí. Però com ho sabem que no era al revés, que les
espècies d’aquí van migrar cap a Nord-Amèrica i Àfrica? L’explicació més
evident és que tan Nord-Amèrica com Àfrica s’haurien tractat de zones molt
més extenses que Ibèria, que era un arxipèlag, i per tant haurien tingut moltes
més probabilitats de mantenir una fauna rica de dinosaures.
Com ja hem vist, el Dinheirosaurus, entre altres sauròpodes, hauria ajudat a
explicar la interconnexió i intercanvi faunístic entre Nord-Amèrica i Ibèria durant
el límit del Juràssic-Cretàcic, al tractar-se d’un gènere bastant emparentat amb
els Diplodocus, tot i que no satisfactòriament.
Un altre sauròpode ibèric que ens ajuda a esclarir la nostra pregunta, i
augmentar les probabilitats de que sí hagués estat possible, és el
Demandasaurus Darwini.
Aquest sauròpode de la serra de Demanda, a Burgos, és un rebaquisàurids, i
tot i que no ho pugui semblar, això és molt rellevant, ja que té el rècord de la
migració de dinosaures més gran que s’hagi registrat mai:
Els primers rebaquisàurids van aparèixer a Sud-Amèrica fa 160 milions
d’anys. En aquell ambient podien créixer i fer-se molt grossos ja que es
tractava d’una selva gran i frondosa on podien abastir-se completament. Així,
teníem animals com el Zapalasaurus, de uns 25 metres de llargada.
Aquests van migrar cap al nord, cap a Àfrica, durant el transcurs de 25 milions
d’anys. Així, fa 135 milions d’anys, els rebaquisàurids van arribar a Àfrica, un
hàbitat molt més hostil, amb molt menys menjar que va provocar que, per
estalviar, els sauròpodes reduïssin de mida fins més de la meitat i es fessin
molt més lleugers. El Nigersaurus, de l’Àfrica, feia només 9 metres de llargada.
Al cap d’uns 5 milions d’anys, és a dir, fa 130 milions d’anys, els
rebaquisàurids van arribar a la Península Ibèrica, un ambient molt més
agradable i ric que els va permetre tornar a augmentar de mida. La prova n’és
el Demandasaurus Darwini, que feia 12 metres de llargada. Pot semblar un
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augment pobre, però cal tenir en compte que només hi havia una diferència de
5 milions d’anys davant dels 25 de migració de Sud-Amèrica a l’Àfrica.
Aquí és on sorgeix la vertadera pregunta. Si tenim en compte que entre el nord
d’Àfrica i la Península Ibèrica hi havia uns 5 km de profund mar, com s’ho van
fer els rebaquisàurids per arribar-hi?
La hipòtesis més coherent és la de la ruta d’Apúlia: Els rebaquisàurids haurien
travessat la Península Itàlica a través d’una connexió intermitent entre la massa
africana i europea.
D’aquesta manera, si els rebaquisàurids van ser capaços de dur a terme una
migració tan gran, perfectament els diplodocs haurien pogut fer el mateix,
tenint en compte que no hi havia cap barrera marina infranquejable, i que no
seria més llarga que la ruta que van fer els primers. Si bé és cert que hi ha
zones marines, s’haurien tractat de zones superficial on hi haguessin hagut
pocs metres de profunditat, o encara més fàcil, haurien pogut travessar per
bancs de sorra.

Figura 52. Possible ruta dels diplodocs des d’Amèrica fins la Península Ibèrica. Font: Pròpia + elpais.com
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En referència a la ruta d’Apúlia, les troballa de fòssils de teròpodes en la
Península Itàlica confirmarien l’existència d’algun tipus de pont o connexió
entre el continent Àfrica i la plataforma Periadriàtica (en la plataforma
d’Apúlia) suggerint una passarel·la entre les dos masses continentals. Aquest
pont s’hauria pogut formar a partir de bancs de sorra entre els dos continents,
que haguessin ofert vastes àrees per la migració dels dinosaures.
La troballa de fòssils a la plataforma d’Apúlia demostra que no seria un banc
aïllat i que hauria tingut els recursos necessaris com per a que hi visquessin
alguns dinosaures.
En conclusió, els estudis duts a terme per A. Bosellini el 2002, deia que Adria
era una promontori d’Àfrica i la plataforma d’Apúlia no era un banc aïllat, sinó
una espècie de península com la de Florida, que dividia el Mediterrani en dos.

3.2 – Paleoclimatologia
El clima general i global del límit Juràssic –Cretàcic hauria estat càlid i
tropical, tot i que, es clar, amb zones amb climes molt diferents:

Figura 53. Clima mundial durant el Juràssic superior. Font: scotese.com/ljurclim.htm
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Figura 54. Clima mundial durant el Cretàcic inferior. Font: scotese.com/ecretcli.htm

Figura 55. Llegenda. Font: scotese.com/legend.htm

Podem observar que el clima de la
Formació de Morrison de Nord-Amèrica
era subàrid i sec, similar al de les
sabanes

actuals,

amb

precipitacions

estacionals.
D’altra banda, el clima de la Península
Ibèrica hauria estat molt més agradable,
càlid i humit: tropical. Presentava fortes
precipitacions estacionals.
Estudis sobre la Formació Lourinhã de Portugal del Juràssic superior rebel·len
unes temperatures entre 27 i 34 graus centígrads, amb una mitjana de 31
graus, i unes precipitacions anuals d’entre 766 i 1394 mm, amb una mitjana de
1100 mm/any, mentre que el sòl tenia poca permeabilitat degut a la densa
capa de fang dels pantans.
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A pesar de les diferències en les precipitacions anuals, el seu clima càlid i les
precipitacions estacionals haurien ajudat a explicar la similitud de la fauna
terrestre entre aquests dos ambients.

3.3 – Paleobotànica
En general, les plantes principals que predominaven durant el Juràssic eren les
coníferes i falgueres, destacant la Araucària, de distribució global. Però a
nosaltres ens interessen d’unes zones en concret, així que anem a veure la
principal vegetació de Nord-Amèrica i la Península Ibèrica.
Les principals plantes de la Formació de Morrison de Nord-Amèrica del
Juràssic superior – Cretàcic inferior eren: cloròfits, fongs, molses, equisets,
falgueres, cicàdids, ginkgos, vàries famílies de coníferes, i també una flor
lauràcia: Neusenia.
D’altra banda, de diversos jaciments de la Península Ibèrica, es té registre de:
com a coníferes,
falgueres,

les

les famílies Cheirolepidiaceae i Taxodiaceae, com a

famílies

Schizaeaceae,

Cyatheaceae

i

Dicksoniaceae,

Bennettitales, Erdtmanithecales, Gnetales, espores de Bryophyta, Lycophyta,
Gnetophyta

i

Polypodiaceae,

Osmundaceae,

Schizaeaceae,

Cycadales

Ginkgoales

Bennettitales, falgueres de les famílies Gleicheniaceae i

Matoniaceae,

Cyatheaceae,

Dicksoniaceae,

Dipteridaceae,

Onychiopsis,

psilotoides, Regnellites, Ruffordia i Cladophlebis i grans de pollen de
Classopollis, Spheripollenite
,

la

planta

aquàtica

Micrhystridium lymensis ,les
coníferes

Pinaceae

i

Podocarpaceae, el gènere
Protopodocarpoxylon
haciniensis i Agathoxylon i
Tempskya,

una

amb forma d’arbre.
Figura 56. Recreació de la planta Tempskya.
Font: turbosquid.com/3d-models/tempskya-tree-fern-3d-model/285744
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3.4 – Paleoecologia
Al llarg i ample de tot el globus, hi havia diferents ambients amb una fauna
específica d’aquella zona. D’aquesta manera, a l’època dels dinosaures
comptaven amb una riquesa excepcional d’ecosistemes.
A Nord-Amèrica, a la Formació de Morrison, hi havia la següent fauna:
Ornitisquis: Camptosaurus, Dinehichnus, Drinker, Dryosaurus, Nanosaurus,
Othnielosaurus, Preprismatoolithus, Tichosteus, Uteodon, Gargoyleosaurus,
Hesperosaurus, Mymoorapelta, Natronasaurus, Stegosaurus, Echinodon i
Fruitadens.
Sauròpodes: Haplocanthosaurus, Dyslocosaurus, Suuwassea, Amphicoelias,
Apatosaurus,

Atlantosaurus,

Brontosaurus,

Diplodocus,

Galeamopus,

Kaatedocus, Morosaurus, Supersaurus, Brachiosaurus, Camarasaurus i
Cathetosaurus.

Figura 57. Sauròpodes de la Formació de Morrison.
Font: paleoguy.deviantart.com/art/Sauropods-of-the-Morrison-Formation-547468148

Teròpodes:

Allosaurus,

Ceratosaurus,
Koparion,

Antrodemus,

Elaphrosaurus,

Palaeopteryx,

Epanterias,

Fosterovenator,

Ornitholestes,

Marshosaurus i Torvosaurus.
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Saurophaganax,

Labrosaurus,

Stokesaurus,

Coelurus,

Tanycolagreus,
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D’altra banda, a la Península Ibèrica (sobretot Formació Lourinhã) hi
trobàvem:
Ornitisquis: Trimucrodon, Alocodon, Dacentrurus, Deltapodus, Dracopelta,
Miragaia, Stegosaurus, Camptosaurus, Draconyx, Dryosaurus, Hypsilophodon i
Phyllodon.
Sauròpodes:
Losillasaurus,

Aragosaurus,

Galveosaurus,

Demandasaurus,

Turiasaurus,

Lirainosaurus,

Tastavinsarus,
Dinheirosaurus,

Lourinhasaurus, Lusotitan, Zby i Ampelosaurus.
Teròpodes: Allosaurus, Ceratosaurus, Lourinhanosaurus, Megalosaurus,
Richardohestia, Torvosaurus, Pyroraptor, Tarascosaurus, Paranychodon i
Avyatyrannis.

Figura 58. Dinosaures diversos del Triàsic-Juràssic d’Europa.
Font: paleoguy.deviantart.com/art/European-Dinosaurs-Part-1-Triassic-and-Jurassic-567669782
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4 – Part experimental
OBJECTIUS

Trobar proves que (en forma de fòssils) que recolzin el nostre treball per poder
comparar els dinosaures corresponents als fòssils trobats.
MÈTODE
El mètode consistirà en:
1. Fer un itinerari paleontològic: Anar a diversos museus on hi hagin restes
de dinosaures, és a dir, museus paleontològics (o que continguin restes
paleontològiques) i conferències de paleontologia.
2. Localitzar els fòssils amb les següents característiques: que siguin de la
Península Ibèrica, que es tractin de dinosaures sauròpodes.
3. Recerca d’informació in situ: Prendre fotos i apuntar la tota la informació
dels ossos en qüestió (llargada i amplada, estat de conservació...).
4. Identificar el dinosaure al que pertanyen les restes fòssils, és a dir, els
ossos fotografiats.
RESULTATS
Ordenar tota la informació obtinguda seguint el model de la part teòrica, fent un
anàlisi complet de cada dinosaure: Classificació, descobriment, biologia,
dieta, depredadors i habitat.
INTERPRETACIÓ
Comparar cada dinosaure del que hàgim obtingut un fòssil amb el diplodoc, a
partir dels apartats vistos en el punt anterior, i treure’n una petita conclusió.
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4.1 – Itinerari
Com ja hem vist, la meva part pràctica consistia en viatjar de museu en museu
buscant els fòssils de sauròpode que van habitar la península. Així, vaig fer
tres excursions a diversos llocs amb tal fi:

Museu ICP
Exposició titanosaure

Xerrada
Mètode de treball
de la paleontologia

Temps de
dinosaures
Ana, un jaciment viu

Museu braquiosaure

Museu. Titanosaure i jaciment

Dinópolis
Museu turiasaure
i tastavinsaure

Figura 59. Ruta total. Font: Google Earth + Pròpia

El dimarts 17 de Novembre vaig acudir a l’edifici Z de la UAB a una xerrada
que feien sobre la paleontologia i el mètode que es segueix a l’hora de
desenterrar un fòssil, tractar-lo, classificar-lo i emmagatzemar-lo que em va ser
molt útil per aprendre, i el qual em va ajudar a redactar part del document:
Mètode d’estudi de la paleontologia, d’aquest treball.
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Figura 60. Itinerari Tarragona – UAB. Font: Google Earth + Pròpia

Figura 61. Laboratori de preparació i restauració de l’edifici Z, UAB. Font: Pròpia

El dissabte 21 de Novembre vaig anar a l’Institut Català de Paleontologia on
feien una exposició sobre el titanosaure, amb una reconstrucció a escala real;
juntament també amb una explicació molt semblant a la del dimarts però amb
més detalls i molt més exemplificada amb tota l’exposició que hi havia.
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Figura 62. Itinerari Tarragona – Sabadell- Font: Google Earth + Pròpia

Figura 63. Reconstrucció d’un titanosaure a l’ICP, Sabadell. Font: Pròpia

A més, a la sala del pis superior hi havia una reconstrucció de l’esquelet d’un
triceratops complet, molt impressionant.
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Figura 64. Esquelet de triceratops a l’ICP, Sabadell. Font: Pròpia

El pont del 28 a l’1 de Desembre va ser el més profitós. En ell vaig anar a
Terol, Morella i Cinctorres. Ens vam aixecar el dissabte 28 ben d’hora a les
5:30 del matí i a les 6 ja érem al cotxe rumb a Terol. Vam arribar allí vora les
10, que era quan obrien. Vaig entrar mentre els pares feien turisme per Terol.

Figura 65. Itinerari Tarragona – Terol. Font: Google Earth + Pròpia

Allí vaig visitar diferents atraccions, ja que es tracta d’un parc temàtic, com ara
un cinema 3D o una ruta paleontològica, però el realment important era el
museu, que no només comptava amb dinosaures de diferents èpoques i
localitzacions, sinó també altres animals prehistòrics com ara ammonites,
nàutils, plesiosaures...
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Figura 66. Plesiosaure, monstre submarí. Font: Pròpia

Figura 67. Archelon, tortuga gegant prehistòrica. Font: Pròpia

Per descomptat també comptava amb els dinosaures sauròpodes que
m’interessaven, i vaig treure fotos i informació del braquiosaure, “Turiasaurus
Riodevensis” (del qual hi havia una reconstrucció a escala real) i
“Tastavinsaurus sanzi”.

Figura 68. Fèmur tíbia i fíbula del
Tastavinsaurus. Font: Pròpia

Figura 69. Costelles del Turiasaurus Riodevensis. Font: Pròpia

Figura 70.Model a escala real del Turiasaurus. Font: Pròpia
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Figura 71. Esquelet de braquiosaure. Font: Pròpia
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Vaig estar tot el matí pel complex, i desprès de dinar vam fer turisme per la
ciutat. Vam dormir en un hotel i a l’endemà, diumenge 29, a primera hora, cap a
les 7, vam agafar el cotxe i vam partir cap a Cinctorres. Arribarem al cap
d’unes dues hores a les 9, allí vam visitar l’exposició “Ana, un jaciment viu”,
en un modest museu situat al Palau de Santjoans, on hi havia una
reconstrucció d’un iguanodont i un Barionicini, un teròpode espinosàurid ; i
sobre sauròpodes, el fèmur d’un titanosaure.

Figura 72. Crani de Barionicini. Font: Pròpia

Figura 73. Fèmur de titanosaure. Font: Pròpia

Apart, també ens van ensenyar el mètode que fan servir els paleontòlegs per
calcular la massa dels dinosaures, en el que m’he basat per fer el meu
document: Com pesar un dinosaure
D’allí vam anar en cotxe al jaciment Anna, que es troba a uns 5 minuts en
cotxe del poble, enmig de masos i terrenys agrícoles. Allí vaig poder veure
l’ambient de treball d’un jaciment, models d’ossos que s’havien excavat i una
reconstrucció gràfica panoràmica de l’ambient de Cinctorres fa uns 120 milions
d’anys.

Figura 75. Fèmur de titanosaure al jaciment. Font: Pròpia

Figura 74. Fíbula d’ornitòpode al jaciment. Font: Pròpia
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Figura 76. Panoràmica de Cinctorres fa 120 milions. Font: Pròpia

Finalment vam viatjar uns pocs quilometres fins a Morella, on vaig visitar el
museu Temps de dinosaures, on hi havia una reconstrucció d’un iguanodont, i
ossos

del

sauròpode

braquiosaure,

juntament

amb

una

maqueta

representativa del paleoambient de Morella del albià (Cretaci inferior) fa uns
110 milions d’anys.

Figura 77. Model d’Iguanodont a Morella. Font: Pròpia

Figura 78. Ossos de la cama de braquiosaure. Font: Pròpia

56

4 – Part experimental - Uns gegants a la Península Ibèrica

Figura 79. Maqueta de l’ambient de Morella fa 110 milions d’anys, al museu Temps de dinosaures. Font: Pròpia

Finalment, vam dinar pel poble i vam tornar a casa, on vam arribar al vespre.
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4.2 – Mètode de treball de la paleontologia
4.2.1 – Treball al camp
A partir dels apunts de la conferència de la UAB, he pogut fer aquest document.
El primer pas a l’hora de començar és fer un estudi sobre el terreny que es vol
excavar, és a dir, fer una prospecció. Aquesta consistirà en una inspecció de
la zona per trobar sediments amb restes fòssils duta a terme per geòlegs i
paleontòlegs.
El mapa geològic és un eina molt útil per a aquesta tasca: es tracta d’un mapa
que mostra les característiques geològiques del terreny, es a dir, els accidents
geogràfics superficials, i deformacions com falles o plecs, representats amb
símbols. Les roques o formacions geològiques es mostren mitjançant trames de
colors que les identifiquen.

Figura 80. Mapa geològic de Catalunya. Font: mediambient.gencat.cat

Un cop fet això s’ha de demanar un permís per excavar la zona a l’entitat
corresponent, en el cas de Catalunya, la Direcció General de Patrimoni
Cultural.
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Altres vegades es pot donar quan una empresa està excavant la zona perquè
està fent obres per a construir uns apartaments, o una carretera... I es troben
uns fòssils, o algunes restes d’ossos i, si són prou responsables, comunicar-ho
i posar-se en contacte amb l’institut de paleontologia per a que li donin un cop
d’ull.
Aquest és el cas de l’abocador de can Mata, on l’empresa Cespa va usar la
zona com abocador des del 1985, i desprès d’algunes denúncies i clausures, el
2002 es van trobar restes d’un antropoide de fa 12 milions d’anys i des de
llavors es continua excavant i es una zona on treballen i conviuen paleontòlegs
i obrers.

Figura 81. Abocador de can Mata. Font: uab.cat

Comença l’excavació: Primer de tot es neteja els fòssils i s’eliminen els
sediments sobrants. Seguidament es quadricula el terreny per poder prendre
dades sobre la situació de la peça. S’excava amb eines precises com picoles,
punxons, martells, pinzells i escàpules; fins deixar la peça al descobert. Es
neteja la superfície del fòssil i es consolida aplicant una mena de cola líquida
que l’endurirà per evitar que es trenqui. S’excava al voltant del fòssil fins on es
creu que s’estén, el que depèn de l’experiència del paleontòleg. Finalment
s’extreu el bloc del jaciment, que depenent de les dimensions s’hauran d’usar
grues.
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Figura 82. Terreny quadriculat i amb eines. Font: Pròpia

S’anota en el quadern de camp el nom del jaciment, la data, i una descripció de
la troballa. Un cop extret, se li fa un encofrat: s’embolcalla amb paper d’alumini,
cinta adhesiva, cartró i espuma de poliuretà; el que ho conservarà molt bé, es
posa en caixes, i es transporta fins l’edifici on es treballi.

Figura 83. Quadern de camp. Font: Pròpia

Figura 84. Peces encofrades al jaciment. Font: Pròpia

4.2.2 – Dipòsit al magatzem
Les peces encofrades, anomenades mòmies, procedents dels jaciments es
guarden el magatzem, el qual normalment està situat pocs metres sota el
nivell de sòl, on es conserven molt bé degut a la temperatura baixa d’estar sota
terra. D’aquesta manera es controlen les condicions de temperatura i humitat
relativa.
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Figura 86. Magatzem de restes fòssils, a l’UAB. Font: Pròpia

Figura 85. Magatzem de fòssils, a l’UAB. Font: Pròpia

Al magatzem es poden arribar a guardar milers de peces, les quals s’aniran
estudiant amb el temps, malgrat que s’intenta prioritzar les peces més
importants.
4.2.3 – Preparació i restauració al laboratori
Al laboratori es fa un treball de preparació i restauració. Es preparen fòssils
per a investigar-los, es fan rèpliques dels originals (a demanda de tercers, el
que pot ajudar com a font d’ingressos per a la institució) i es restauren.
El principal objectiu és evitar que es degradin i per a futur estudi.

Figura 87. Laboratori de preparació i restauració. Font: Pròpia

El procés comença amb retirar l’embolcall de protecció en que venen les
peces. Seguidament es treuen els sediments superficials que tinguin els fòssils,
per a això, es fa el triatge: observar les peces sota lupa per a poder destriar-ne
els ossos i rebutjar els sediments. Segons la matriu: tova, carbonatada
(semidura), molt dura, o coves (bretxes); es fan servir unes eines o unes altres.
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A vegades es crea un suport per a poder treballar millor amb la peça.

Figura 88. Peces en un suport. Font: Pròpia

A continuació es consolida el fòssil, és a dir, s’endureix. Aquest procés ja s’ha
iniciat a l’àrea de l’excavació amb una mena de cola líquida. Els materials
aplicats les característiques fisicoquímiques de la peça sense alterar-ne i
sempre reversibles.
Després en fem una còpia, com que els fòssils són molt delicats, primer se’n fa
una anomenada còpia màster a partir de la qual se’n faran les següents si se
n’han de fer més. Les còpies permetran estudiar els fòssils amb comoditat
sense por a malmetre’ls.
Per continuar el registrem assignant-li un número de registre i l’anotem en una
etiqueta. Finalment es guarda la Sala de les Col·leccions, un gran magatzem
on es guarden totes les peces en unes condicions òptimes. Aquesta sala sol
ser usada en la investigació per científics per fer servir restes de altres
espècimens per comparar-los amb el material que estan estudiant.

Figura 89. Laboratori de restauració, al Institut Català de Paleontologia, Sabadell. Font: Pròpia
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Al laboratori també es fa la datació de les peces. La tècnica del carboni 14 no
ens serveix ja que només serveix per al quaternari, fins fa 10.000 milions
d’anys, degut a que el període de semidesintegració d’aquest isòtop és de 5730
anys. Per això, es duen a terme altres mètodes de datació.
El teixit ossi és de gran ajuda en casos com aquest. En el teixit organitzat (amb
cap o pocs conductes sanguinis) observem les LAG, línies primes i fosques
que formen cercles concèntrics dins de l’os, talment com els anells dels troncs
dels

arbres,

que

es

formen

una

vegada

a

l’any.

Aquestes línies permeten saber l’edat de l’animal quan va morir, l’inici de l’edat
reproductiva

i

la

forma

que

tenia

a

l’os

a

cada

edat.

Així, tallant làmines de 100 micres i observant-les al microscopi, ho podem
observar les LAG i determinar tota aquesta informació de cada fòssil.

Figura 90. Il·lustració de les LAG, lines of arrested growth. Font: Pròpia

Al laboratori també es poden dur a terme tècniques com les TAC, tomografia
axial computeritzada, o l’escàner 3D per a digitalitzar-les i tenir un registre
virtual amb el qual poder treballar en un futur.
Aquestes reconstruccions virtuals permeten reconstruir morfològicament
l’organisme, és a dir, muntar l’esquelet original a partir de tots els ossos
virtuals.
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4.2.4 – Conservació a la Sala de les Col·leccions
És la gran biblioteca dels fòssils, on les peces s’ordenen i es cataloguen de
manera estricta per a facilitar-ne la localització. El seu objectiu és tenir les
peces controlades i en bon estat, per això es graduen les condicions de
temperatura, humitat relativa, il·luminació i contaminació. D’aquesta feina se
n’encarreguen els gestors de col·leccions.
Cada peça s’embala tenint en compte les seves característiques de forma
personalitzada, sempre fent servir materials neutres que no interactuïn amb el
fòssil.
Finalment, els fòssils són emmagatzemats en classificadors anomenats
armaris compactes, ordenats per zones geogràfiques, tal que els jaciments
d’una mateixa zona estiguin agrupats.

Figura 91. Sala de les Col·leccions de l’ICP, Sabadell. Font: Pròpia

Com ja hem vist abans, cada fòssil es registrava amb una etiqueta. En aquesta
etiqueta s’escriu: el número de registre (té dues parts: un acrònim i un número
correlatiu), altres números, jaciment on s’ha excavat, edat geològica del fòssil,
descripció anatòmica i taxonòmica, determinador (persona que ha identificat el
fòssil), registrador (gestor de col·leccions que ha fet la inscripció) i ubicació.
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4.2.5 – Publicació a una revista científica
Un cop feta tota la restauració i estudiat tot el material, l’últim que resta es
publicar els resultats a una revista científica.
Aquests resultat no es publiquen en revistes normals, sinó que ho fan en
revistes especialitzades i dedicades al món de la ciència, tals com Science,
Nature... Com més articles publicats i cites en altres revistes, més important és.

Figura 92. Revista de paleontologia. Font: paleontologianoticiosa.blogspot.com

El procés de publicació és complex i llarg, poden arribar mesos, fins i tot anys
des que s’escriu fins que es publica; i passa per diverses etapes: En primer
lloc, un cop acabat l’article, s’envia a l’editor de la revista escollida; un cop
aprovat per l’editor, aquest l’envia a dos revisors experts per a què el valorin.
Un cop han acabat, el tornen a enviar a l’autor original, sovint amb correccions,
si l’autor no està d’acord amb algunes d’aquestes correccions ho ha de
justificar raonant el perquè. Finalment, es torna a enviar a l’editor, i l’article és
publicat a la revista.
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4.3 – Com pesar un dinosaure
A l’hora d’estudiar dinosaures no tot és tan fàcil, i moltes vegades els
paleontòlegs se les han d’enginyar per poder saber certs aspectes i dades
d’aquests rèptils així. Per exemple, com podem saber la llargada d’un animal
extingit fa milions i milions d’anys? En aquest cas, a partir del ossos que es
troben, podem saber les dimensions totals aproximades que feien, ja que
normalment no es troba el esquelet complet, sinó que es troben ossos d’aquí i
allà, a vegades un peu, d’altres vertebres del cap i la cua... Com un
trencaclosques; i a partir de proporcions amb certs ossos i comparant amb
altres membres de famílies molt properes, es pot aproximar la llargada d’un
dinosaure.
De la mateixa manera, per a calcular la massa d’un dinosaure, es fa servir un
mètode que relaciona l’escala amb la gravetat específica i el volum.
En primer lloc, s’ha d’aconseguir un model prou fidel del dinosaure del qual en
volem calcular la massa. Nosaltres farem servir una joguina d’un diplodoc.

Figura 93. Joguina de diplodoc. Font: Pròpia.
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A continuació n’hem de calcular l’escala, la qual sabrem a partir de la longitud
del nostre model i la longitud real:

Longitud real / Longitud model = Escala
En el nostre cas, el model fa 24 cm de llargada, i per a la llargada real,
prendrem les mesures del “Diplodocus carnegii”, que feia 24 m de llargada,
2400 cm. Si fem els càlculs.
2400 cm / 24 cm = 100
Hem obtingut que l’escala del nostre model és 1: 100 (1 cm del model equival
100 cm de la realitat).
A continuació hem de calcular el volum del model. Per a això, submergirem el
model en un recipient graduat i calcularem la diferència del desplaçament
d’aigua, en aquest cas mesurarem l’aigua caiguda del recipient que està al límit
de capacitat quant submergim el diplodoc.

Figura 94. Diplodoc submergit en un recipient. Font: Pròpia

Amb el nostre model hem obtingut que fa 24 ml = 24 cm3.
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Seguidament calcularem el volum del dinosaure real a partir de les dades del
nostre model, multiplicant el volum del model per l’escala:
Volum del model (cm3) x (Escala)3 = Volum del dinosaure
Si ho apliquem al nostre model:
24 cm3 x (100)3 = 24000000 cm3
El nostre diplodocus feia 24000000 cm3.
Per últim, per a determinar el pes del dinosaure, multiplicarem el volum del
dinosaure per la gravetat específica dels rèptils de gran mida és de 0,00081
kg/cm3:

Volum del dinosaure x Gravetat específica = Massa del dinosaure
Finalment, si fem els càlculs amb el nostre model:
24000000 cm3 x 0,00081 kg/cm3 = 19440 kg
Per tant, hem obtingut que el nostre diplodocus pesava 19440 kg, 19,44 tones.
Sabent que el diplodoc podia arribar a pesar entre 11,5 i 19,7 tones, per tant,
com veiem, el nostre càlcul ens ha donat el resultat de 19,44 tones, que està
dintre de l’interval real. En conclusió, ens ha donat un resultat correcte.

Figura 95. Diplodocus carnegii pesava entre 11,5 i 19,7 tonelades. Font: imgarcade.com/1/dinosaur-diplodocus/
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Ara, per comprovar l’eficàcia de la tècnica, provarem de fer el mateix amb un
estegosaure.

Figura 96. Joguina de estegosaure. Font: Pròpia

El model fa 16 cm i l’original 9 m = 900 cm, per tant 900cm /16cm = 56,25 cm
Calculem el volum i obtenim 85 ml = 85 cm3
Si calculem el volum real, 85 cm3 x (56,25)3 = 15128173,83 cm3
Finalment, el pes final és 15128173,83 cm3 x 0,00081 kg/cm3 = 12253,82 kg
Sabent que un estegosaure podia pesar fins 4,5 tones, l’error relatiu és del
172,3%. Aquest cop, el resultat s’allunya molt de la realitat i no és gens fiable.
D’aquesta manera, però amb models molt més precisos, els paleontòlegs
calculen la massa dels dinosaures i obtenen totes aquestes dades que desprès
es fan servir en estudis.
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5 – Conclusions
Al llarg d’aquest treball hem vist totes les característiques dels sauròpodes així
com les dels diplodocs, la posició de la Península Ibèrica i Nord-Amèrica quan
vivien els diplodocs, fa uns 150 milions d’anys, i tots els sauròpodes que van
habitar la Península Ibèrica i la comparació de cada un d’ells amb els
diplodocs. Anem a veure doncs, les conclusions finals d’aquest treball.
En l’apartat 2, Sauròpodes: Estudi a fons hem analitzat totes les
característiques fisiològiques i morfològiques dels sauròpodes fent incisos
en els diplodocs dels que en destaquem la locomoció. D’aquest apartat hem
podem treure la conclusió que eren animals enormes que consumien
moltíssima energia, i per tant plantes, diàriament, però que estaven ben
adaptats al medi i que la seva fisiologia els permetia dur a terme migracions
de centenars de quilòmetres si feia falta.

Figura 97. Situació d’Europa fa 150 milions d’anys. Font: cpgeosystems.com/150_Jur_EurMap_sm.jpg
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En l’apartat 3, La situació a la Península Ibèrica i Nord-Amèrica, hem pogut
veure com era el mapa europeu de l’època en que van habitar els diplodocs, fa
uns 150 milions d’anys, durant el Titonià, i com una ruta entre la Formació de
Morrison, que era on vivien els diplodocs, a l’oest de Nord-Amèrica i l’arxipèlag
que era la Península Ibèrica hauria estat completament possible; a més, hem
trobat dos proves que ens ajuden a defensar que aquesta ruta hauria estat més
que possible i fins i tot probable.

Figura 98. Possible (i probable) connexió entre Terranova (New Foundland) i Ibèria.
Font: aragosaurus.com/secciones/publicaciones/artic/Canudo_2009%20Zubia.pdf

En primer lloc, la correlació faunística de dinosaures entre la Formació
Lourinhã, de Portugal, i la Formació de Morrison, a l’oest de Nord-Amèrica,
consistint en: Ceratosaurus, Torvosaurus, Allosaurus i Stegosaurus ungulatus,
juntament amb altres rèptils, plantes i insectes; evidenciarien algun tipus de
connexió entre aquestes dues zones.
La més probable hauria estat la migració de les espècies del continent americà
a l’arxipèlag Ibèric, per la simple raó de que la Nord-Amèrica era una zona
molt més extensa amb moltes més probabilitats d’allotjar totes aquestes
espècies, mentre que la Península Ibèrica no era més que un conjunt d’illes,
amb molts menys recursos per originar aquestes espècies.
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Figura 99. Migració dels dinosaures de Nord-Amèrica a la Península.
Font: docentes.fct.unl.pt/sites/default/files/omateus/files/mateus_-_2006__late_jurassic_dinosaurs_from_the_morrison_formation_usa_the_lourinha_and_alcobaca_formations_portugal_an
d_the_tendaguru_beds_tanzania_a_comparison.pdf

D’aquesta manera, si hi va haver aquesta migració faunística de Nord-Amèrica
a l’arxipèlag Ibèric, perfectament també hauria pogut haver entre els emigrants
els diplodocs.
De fet, tot i que no és exactament el mateix, el sauròpode Dinheirosaurus de
Portugal és un diplodòcids, l’únic de la Península Ibèrica que no només
comparteix amb Diplodocus la superfamília Diplodocoidea sinó també la
família Diplodocidae i inclús la subfamília Diplodocinae, el que significa una
correlació i grau d’emparentament enorme.
Tant és així, que alguns paleontòlegs proposarien que algunes famílies de
diplodòcids, entre els que podríem trobar perfectament el Diplodocus, haurien
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migrat cap a la Península Ibèrica, on algunes haurien romàs i evolucionat.
Per tant, Dinheirosaurus es podria tractar d’una evolució vicariant de
l’avantpassat comú del Diplodocus, havent-se produït aquesta migració, abans
del Kimmeridgià (fa 152-157 milions d’anys).
D’altra banda, els orígens de Demandasaurus darwini també recolzaria la
nostra hipòtesis:
Com ja hem vist a la part teòrica i pràctica, el Demandasaurus era un
rebaquisàurid, una família de diplodocoïdeus que es va originar fa 160 milions
d’anys a Sud-Amèrica, un ambient boscós i ubèrrim que hauria permès a
aquests sauròpodes mides gegantines, com el Zapalasaurus, de 25 metres. Al
cap de 25 milions d’anys, fa 135 milions d’anys aquest dinosaures van arribar a
Àfrica, una regió molt més estricta i dura que va fer reduir de mida als
sauròpodes per poder sobreviure, de manera que el Nigersaurus només feia 9
metres de llargada. Finalment els rebaquisàurids van arribar a la Península
Ibèrica, llavors un arxipèlag, fa 130 milions d’anys, on van proliferar en un
ambient molt més còmode, del que n’és la mostra el Demandasaurus.

Figura 100. Ruta dels rebaquisàurids. Surten de Amèrica del Sud cap a Àfrica, i d’allí a Europa.
Font: elpais.com/elpais/2015/05/20/media/1432138110_708917.html

Però la pregunta és, si entre el nord d’Àfrica i la Península Ibèrica hi havia 5 km
de mar profund, insalvable barrera pels sauròpodes, com s’ho van fer per
arribar-hi?
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La teoria més acceptada és que haurien donat la volta travessant la Península
Itàlica, per la plataforma d’Apúlia, una connexió intermitent de bancs de sorra
entre la massa africana i l’europea.
La conclusió de tot això és que, si els rebaquisàurids, diplodocoïdeus, van ser
capaços de fer aquesta migració de milers de quilòmetres, perquè no haurien
hagut de poder fer el mateix els diplodocs, des de Nord-Amèrica fins la
Península Ibèrica, ruta per cert molt més curta que la que van dur a terme els
rebaquisàurids, i que no presenta gairebé obstacles,?

Figura 101. Possible ruta dels diplodocs des d’Amèrica fins la Península Ibèrica. Font: Pròpia + elpais.com

Doncs en efecte, sí que haurien pogut, i per tant, arribem a la conclusió de que
els diplodocs haurien pogut migrar des de la Formació de Morrison, a l’oest
dels Estats Units, fins a la Península Ibèrica, en aquell moment arxipèlag.
Per últim, tenim l’apartat 6, Sauròpodes Ibèrics, on veiem una comparació de
cada sauròpode ibèric amb el diplodoc, i, en general, observem com, en
comparació amb aquests, el diplodoc hauria pogut habitar perfectament
l’habitat d’aquells sauròpodes, és a dir, la Península Ibèrica, per la similitud de
l’ambient aquàtic, clima càlid, vegetació i fauna dels dos ecosistemes.
Per tant, en conclusió final a aquest treball, podem afirmar rotundament, per
totes les probes que hem demostrar al llarg del treball, i exposades en aquest
apartat, que el diplodoc sí hauria pogut habitar la Península Ibèrica.
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Annex 1 – Curiositats
1.1 – Un gegant entre gegants
Si parlem de sauròpodes gegantins no ens podem pas oblidar del rei:
Amphicoelias fragillimus. Amb 58 metres de llargada és l’animal viu més
gran que mai hagi caminat sobre la faç de la Terra.
Atenció, no confondre Amphicoelias fragillimus amb Amphicoelias altus,
dos espècies completament diferents, doncs el segon, del que se’n van trobar i
conservar dos vèrtebres, un pubis i un fèmur, feia uns 25 metres de llargada.

Figura 102. Llargada d’Amphicoellias. En taronja, Fragillimus; i en verd, altus. La llargada total són 60
metres.
Font: wikipedia.org/wiki/Amphicoelias

L’Amphicoelias fragillimus era una espècie de sauròpode del gènere
Amphicoelias de la família Diplodocidae. Va ser descrit pel famós paleontòleg
Cope l’Agost del 1879, a partir de les restes fragmentàries d’una espina neural
(vèrtebra dorsal) de 1,5 metres d’alçada (2,7 metres en vida) que li va enviar
Oramel Lucas la primavera del 1879, el recol·lector personal de fòssils de
Cope.
El fòssil es va trobar a la Formació de Morrison, que data de fa 150 milions
d’anys, pel que aquesta hauria estat l’edat de l’animal. Val la pena destacar que
a prop d’on es va trobar la vèrtebra també es va descobrir un fèmur gegantí
que probablement també hauria pertanyut a l’Amphicoelias fragillimus.
Malauradament, totes les restes d’aquest sauròpode es van perdre quan es
van enviar en tren a Nova York, quan esmicolar en un intent de treure-li la pols,
i l’únic que en va restar va ésser el dibuix original de Cope que havia fet del
material i les seves anotacions.
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Figura 103. A l’esquerra, dibuix original de Cope. A la dreta, restauració a partir del dibuix original.
Font:gardenparkdinos.com/wp-content/uploads/2014/02/Biggest_of_the_big.pdf

A partir de l’holotip, la vèrtebra dorsal, que en altres diplodòcids s’ha observat
que sempre és de el doble que el fèmur, Cope va estimar una longitud d’uns
3,6 metres d’alçada. Un estudi de re-avaluació de Carpenter, el 2006, va
determinar una alçada de 4,3 a 4,6 metres, i d’aquí una llargada total de 58
metres: 16,75 pel coll; 9,25 pel cos; i 32 metres per la cua. També va estimar
122,4 tones de pes i 9,25 metres d’alçada en el punt més superior del llom.
Si ens anem a l’extrem, un estudi del 2011 hauria proposat, aplicant els
mètodes de càlcul de Carpenter en un Diplodocus de 26,25 metres, fins a 73,24
metres de llargada i 225 tones de pes! (26,25 * 2,79 (constant) = 73,2375).
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Figura 104. Comparació entre sauròpodes gegants. A: Amphicoelias Fragillimus. B: Diplodocus. C:
Seismosaurus. D: Supersaurus. E: Sauroposeidon. F: Argentinosaurus. G: Paralititan. H: Antarctosaurus.
Font: gardenparkdinos.com/wp-content/uploads/2014/02/Biggest_of_the_big.pdf

Tanmateix, el fet de que no restés cap resta del dinosaure, i que només es
tingués d’evidència el dibuix i descripció de Cope feia que no se li hagi
donat mai massa credibilitat. A més, el descobriment es va donar en plena
Guerra dels Ossos, un període en que dos grans paleontòlegs, Cope i Marsh
van competir per veure que descobria el dinosaure més gran; el que li resta
encara més credibilitat, doncs hauria pogut ésser una estratègia de Cope per
endur-se el primer premi. Tot i això, l’estudi de Carpenter en 2006 posar en
dubte tal creença, doncs hi ha diversos factors que ens duen a creure
completament en la paraula de Cope: Cope mai feia cap revisió dels articles
un cop publicats, i mai se li havia detectat cap error així, d’altra banda, Marsh
havia contractat a espies per verificar i comprovar totes les troballes de Cope,
així que en cas que hi hagués hagut el mínim error o exageració de Cope,
Marsh ho hauria aprofitat per humiliar i destrossar per complet la reputació de
Cope, per tant, el fet que Marsh acceptés completament la increïble troballa de
Cope, que el feia guanyar la guerra, ens fa que creiem a Cope al peu de la
lletra. Finalment, la publicació de Cope va ser acceptada per tots els
paleontòlegs contemporanis, inclòs Marsh i futurs investigadors com Osborn.
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Figura 106. Gràfica que mostra l’evolució de la llargada del fèmur
durant el Mesozoic.
Font: gardenparkdinos.com/wp-content/uploads/
2014/02/Biggest_of_the_big.pdf

Figura 105. Lloc on es trobar el fòssil (B) junt amb el dibuix original (A).Font:
gardenparkdinos.com/wp-content/uploads/2014/02/Biggest_of_the_big.pdf

D’altra banda, si Cope havia descobert el animal terrestre més gran mai
descobert i en conseqüència guanyada la Guerra dels Ossos, com és que no
va tornar a mencionar mai més l’Amphicoelias fragillimus, tot i descobrir
Amphicoelias altus pocs mesos desprès? Perquè no se’n va vanar ni fer cap
publicació, recerca o estudi posterior del seu descobriment màgnum?
Malgrat tot això, l’Amphicoelias fragillimus mai s’ha considerat el dinosaure
més gran, tot i que guanyaria per diferència, i sempre ha estat exclòs de les
llistes de sauròpodes més grans i agafat amb pinces.
Per tant, com hem vist, la història de l’Amphicoelias fragillimus és una
muntanya russa d’alt-i-baixos sense res per segur, i no podem saber del cert si
aquest animal mai va existir. Tanmateix, sempre podrem pensar-hi com una
utopia, un animal de 60 metres vagant per aquesta terra.
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1.2 – Pseudo-dinosaures
En contra de la típica creença popular de “dinosaures voladors” i “dinosaures
aquàtics”, els pterosaures i plesiosaures (juntament amb ictiosaures i
mosasaures) no són dinosaures.
Els pterosaures són un grup de rèptils voladors de l’ordre de Pterosauria del
clade Archosauria, on també s’inclouen dinosaures i cocodrils, que van viure en
un període similar al dels dinosaures, durant quasi tot el Mesozoic, entre fa 228
i 66 milions d’anys. Tanmateix, els pterosaures no són dinosaures. Les seves
ales, en les que alguns podien fer 5 metres, estaven formades per una
membrana sostinguda per les seves mans i tenien el cos cobert de pelatge.

Figura 107. Reconstrucció de Pterosaurus. Font: dinosaurusi.com/en/tag/flying%20dinosaur/

D’altra banda, els plesiosaures, ictiosaures i mosasaures eren grups de
rèptils marins de diferents classes que van viure fa: plesiosaures, 205-66
milions d’anys; ictiosaures, 245-90 milions d’anys; mosasaures, 70-66 milions.

Figura 108. Reconstrucció de Plesiosaurus. Font: shutterstock.com/g/exprssnimg
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1.3 – Cap a l’Antàrtida!
L’èxit dels sauròpodes arreu del món va ser brutal: amb més de 150 espècies
diferents, s’han registrat fòssils d’aquests dinosaures a tots els continents:
Amèrica, Europa, Àsia, Àfrica, Oceània i, des de fa poc, l’Antàrtida.
Es tracta del tercer dinosaure identificat trobat a l’Antàrtida, i el segon
sauropodomorf: el primer va ser l’anquilosaure Antarctopelta oliveroi; i el
segon, el sauropodomorf basal Glacialisaurus hammeri; apart de restes de
ornitòpodes basals i hadrosaures indeterminats.
El material fòssil va recollit entre el 1986 i el 1992 en els dipòsits marins
superficials del Campanià superior, fa uns 70 milions d’anys, de la Formació
Santa Marta de la part nord de l’illa James Ross.

Figura 109. Situació del jaciment. Font: link.springer.com/article/10.1007/s00114-011-0869-x

De moment el sauròpode no ha estat identificat i rep el nom de MLP 11-II-20-1,
i es creu que hauria estat un titanosauriforme, segons un estudi del 2011.
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1.4 – Destí fatal: L’extinció dels dinosaures
Com tots sabem, els dinosaures es van extingir fa molts milions d’anys i, per
creença popular, que va ser per l’impacte d’un meteorit contra la Terra.
No és pas incorrecta aquesta creença, doncs des dels anys 80 aquesta teoria
és la més acceptada per la comunitat científica. Aquesta diu que fa uns 65
milions d’anys, un meteorit (d’uns 45 metres de diàmetre)va impactar la
superfície de la Terra extingint el 75% de les espècies existents en aquells
moments. La proba principal és el cràter de Chicxulub, a la península del
Yucatán, a Mèxic, de uns 180 km de diàmetre, on hauria impactat el meteorit.

Figura 110. Cràter de Chicxulub. Font: 21stcentech.com/study-points-extraterrestrial-mass-extinctions/

La teoria dels múltiples impactes proposa que la causa de l’extinció hauria
estat la col·lisió de múltiples meteorits amb la Terra, o un que s’hagués dividit
en diversos un cop hagués travessat l’atmosfera terrestre.
Una tercera teoria defensaria un enorme augment de l’activitat volcànica que
va produir els traps del Dècan, a l’Índia, que hauria provocat una expulsió de
pols i gasos que haurien disminuït la quantitat de llum que penetrava en el
planeta, dificultant així la fotosíntesi, juntament amb un augment del CO 2 que a
la vegada provocaria un efecte hivernacle.
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Una altra teoria proposaria una disminució del nivell del mar, el que hauria
reduït molt l’espai aquàtic, juntament amb un augment de la temperatura.
Per últim, una última teoria situaria un escenari combinat amb 3 causes
principals: alta activitat volcànica, disminució del nivell del mar i per últim,
impacte d’un meteorit contra la Terra.

Figura 111. Possibles conseqüències de l’impacte del meteorit.
Font: 21stcentech.com/study-points-extraterrestrial-mass-extinctions/
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1.5 – Rècords de dinosaures
Aquestes criatures fantàstiques que són els dinosaures no deixaran mai de
fascinar-nos. Anem a veure alguns dels rècords que van assolir aquestes
bèsties:
El més pesat: el sauròpode Argentinosaurus amb 50 – 90 tones.
El més llarg: el sauròpode Argentinosaures amb 30 – 39,7 metres.
El més alt: el sauròpode Sauroposeidon amb 18 metres.
El coll més llarg: el sauròpode Supersaurus amb 15 metres.

Figura 112. Comparació de colls de sauròpodes. Font: wikipedia.org/wiki/Sauropoda

El més lleuger (ocell): el teròpode Mellisuga helenae amb 2 grams.
El més lleuger (no ocell): el teròpode Anchiornis huxleyi amb 110–250 grams.
El més curt (ocell): el teròpode Mellisuga helenae amb 5 – 6 cm.
El més curt (no ocell): el teròpode Epidexipteryx hui amb 25 cm.
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El més comú: l’ornitòpode Iguanodon, en 4 continents.
El més antic: el Nyasasaurus, amb 245 milions d’anys.
El més ràpid: l’Struthiomimus, amb 70 – 80 km/h.
El més lent: el Brachiosaurus i el Sauroposeidon, amb 4 – 6 km/h.
El que posava els ous de major mida: Hypselosaurus, amb 35 cm d’alçada.
Amb les dents més llargues: el Tyrannosaurus, amb dents de 30 centímetres.
Amb el crani més gran: el Pentaceratops i el Torosaurus.
Amb el nom més curt: el Kol i el Zby, amb 3 lletres cadascun.
Amb el nom més llarg: Micropachycephalosaurus, amb 23 lletres.

Figura 113. Zby atlanticus, el dinosaure amb el nom més curt. Font: imgur.com/gallery/TpVz4
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1.6 – Dinosaures en 3D
Com s’ho fan els científics per crear models en 3 dimensions dels dinosaures?
Anem a veure un breu i senzill repàs del procés.
El modelat dels dinosaures consisteix en dos fases principals:
La primera fase consisteix en recol·lectar informació amb un escàner làser.
S’ha comprovat que el escaneig làser proporciona una informació bona i fiable
de l’esquelet del dinosaure amb precisió. A continuació, els petits detalls poden
ser escanejats amb millor resolució per proporcionar un model més fiable.

Figura 114. Preparació de l’escàner amb l’esquelet del dinosaure i els punts de referència.
Font: cv.tu-berlin.de/fileadmin/fg140/3D-Modelling_of.pdf

La segona és fer un model de la superfície mitjançant el programa CAD per
calcular el volum i pes de l’animal. Per modelar la superfície es necessari
cooperar amb fisiòlegs perquè tenen el coneixement necessari per a la
distribució dels músculs i les masses del cos que són importants per afegir els
paràmetres de la forma al programa.
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Figura 115. Modelat d’un elefant indi. A l’esquerra: render del CAD d’objectes sòlids. A la dreta: Resultat
Font: cv.tu-berlin.de/fileadmin/fg140/3D-Modelling_of.pdf
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1.7 – La natura diligent ens procura una bestia per a cada molèstia
Tal i com els sauròpodes estaven àmpliament i abundant distribuïts per tot el
món, també ho estaven els seus depredadors, el quals els únics que els podien
parar el pas eren els teròpodes carnívors, de mínim 10 metres de llargada.
Es curiós observar com cada teròpode carnívor depredador de sauròpodes
estava directament relacionat amb la mida del seu respectiu sauròpode.
Així, a l’Àsia, el Mamenchisaurus de 15 metres era caçat pel Sinraptor de 7
metres.
A Europa, el Ornithopsis de 25 metres, contra el Neovenator, d’uns 8 metres.
A Nord-Amèrica tenim el Diplodocus d’uns 25 metres depredat per
l’Allosaurus, de 8,5 metres.
Al nord d’Àfrica hi havia el Paralititan de 26 metres, atacat pel
Carcharadontosaurus, de uns 12-13 metres.
Finalment, a Sud-Amèrica, tenim el gegant Argentinosaurus, de 35 metres de
llargada, amb la bèstia del Mapusaurus, de 13,5 metres de llargada.

Figura 116. Argentinosaurus contra Mapusaurus. Font: Documental Planet Dinosaur: New Giants
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Annex 2– Sauròpodes ibèrics
A continuació veurem un anàlisi de cada un dels sauròpodes que van habitar
la Península Ibèrica. De cada dinosaure veurem:
Classificació: De cada dinosaure
Descobriment: Història de la troballa del jaciment i evolució.
Anàlisi: Revisió completa de tots els apartats del dinosaure: etimologia,
biologia, dieta i hàbitat.
Comparació: Veurem una comparació del dinosaure en qüestió amb el
Diplodocus.
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2.1 – Aragosaurus ischiaticus

Figura 117. Reconstrucció d’Aragosaurus. Font: www.noticiasdesaludyciencia.com

Figura 118. Esquelet d’Aragosaurus: En groc, ossos trobats en els anys 50 i 80; en verd, els trobats en 2014.
Font: noticiasdesaludyciencia.com

2.1.1 – Classificació
Ordre: Saurischia
Subordre: Sauropodomorpha
Infraordre: Sauropoda
Clade: Macronaria
Gènere: Aragosaurus
Espècie: Ischiaticus
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2.1.2 – Descobriment
L’Aragosaurus va ser descobert el 1987 en la Formación El Castellar, en
Galve, Terol; pels paleontòlegs: Jose Luis Sanz, Maria Lourdes Casanovas,
Jose-Vicenté Santafé i Buscalioni.

Figura 119. Jaciment de Las Zabacheras, en l’excavació del 2014. Font: ecodeteruel.tv

Les primeres restes de l’Aragosaurus van ser descobertes el 1958 en la
construcció d’una carretera, en el jaciment de Las Zabacheras, Galve; quan un
veí va informar-ho en el diari local de Terol “Lucha”. Les primeres excavacions
es van dur a terme el 1958 i el 1960, on es van trobar húmer, radi, ulna, carp i
metacarp, així com vèrtebres cabals.
En la dècada dels 80 hi va haver una segona fase d’actuacions per un equip
de paleontòlegs de la Universitat Autònoma de Madrid i l’Institut Català de
Paleontologia (ICP), on, gràcies al material extret, es va poder descriure
l’espècie el 1987. Des de llavors el material va quedar sepultat sota runes, ja
que es va usar la zona com abocador i no es van trobar més restes.
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Malgrat tot, fa poc, el 2014, es va poder realitzar una troballa que va permetre
redescobrir novament el jaciment: gràcies a una canonada que va servir de
punt de referència on poder tornar a començar a treballar, es van trobar, al cap
de dues setmanes d’enretirar runes, nous ossos del mateix Aragosaurus. De
moment s’ha trobat una tíbia, dos xebrons i un esternal.

Figura 120. Radi d’Aragosaurus recuperat en l’excavació del

Figura 121. Extracció de la nova tíbia d’Aragosaurus.

2014, el Setembre. Font: europapress.es

Font: fundaciondinopolis.org

Figura 122. Tíbia d’Aragosaurus trobada el 2014. Fa 80cm i pesa més de 50kg. Font: fundaciondinopolis.org

2.1.3 – Anàlisi
Etimologia
El nom Aragosaurus significa: “rèptil d’Aragó”, i Ischiaticus fa referència a
l’ísquium, per ser considerat un os una morfologia molt característica que el
diferenciava de la resta de dinosaures sauròpodes.
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Biologia
L’Aragosaurus va ser un sauròpode quadrúpede de 17 metres de longitud i 20
tones de pes. Era un macronari, pel que estava emparentat amb els
camarasàurids i els braquiosàurids de Nord-Amèrica i Àfrica, i Lourinhasaurus
de Portugal, formant part de llinatge dels ancestres dels Titanosauriformes.
D’ossos robustos, tenia trets propis en les espines de les vertebres caudals
anteriors i en els arcs neutrals de les vertebres posteriors, així com en els
ossos del canell i les seves falanges, entre altres; el que el permeten
diferenciar com una espècie diferent de la resta de dinosaures sauròpodes.
Dieta
Era herbívor i s’alimentava de fulles de coníferes i falgueres.
Habitat
L’Aragosaurus Ischiaticus va habitar durant el Titonià, fa 145 milions d’anys,
en els ambients propers a la costa del mar de Tetis, en un ecosistema format
per un gran delta solcat per canals meandriformes que desembocaven en el
mar de Tetis, a prop d’on avui està situat el poble de Galve. Hauria prevalgut un
clima tropical i densa vegetació amb presència predominant de falgueres i
altres plantes.

Figura 123. Recreació d’una manada d’Aragosaurus en un delta, en
Font: jlgdinosauriomania.blogspot.com
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Depredadors
Els principals depredadors de l’Aragosaurus haurien estat teròpodes carnívors
similars al Torvosaurus, el Ceratosaurus i l’Allosaurus Europaeus.

Figura 124. Torvosaurus, possible depredador de l’Aragosaurus. Feia 10 metres de longitud i pesava unes 5 tones.
Font: paleontologia-y-evolucion-ucm.blogspot.com.es

2.1.4 – Comparació
Si comparem biològicament Aragosaurus i Diplodocus no hi ha massa
diferència. Si bé és cert que el primer pertany a Macronaria i el segon a
Diplodocidae, no deixen de ser sauròpodes: una longitud molt semblant, tot i
que el Diplodocus una mica més llarg, Aragosaurus 17 metres i Diplodocus 24,
un pes pràcticament igual, unes 20 tones; i fisiològicament i morfològica són
molt similars, amb colls i cues llargues, potes curtes, pesats...
Els dos dinosaures van viure en èpoques molt properes, mentre que el
Diplodocus visqué durant el Kimmeridgià, fa 154-152 milions d’anys,
l’Aragosaurus

ho

va

fer

fa

145

milions

d’anys

durant

el

Titonià.

L’hàbitat, a més a més, era molt similar, tant el de Diplodocus, la formació de
Morrison, com el d’Aragosaurus, a Galve, eren ambients humits i planures
inundables en un entorn costaner. La vegetació també era semblant amb
coníferes: falgueres i ciateals. Quant el clima, és on més dista, doncs a la
Península Ibèrica hi havia un clima tropical mentre que a Nord-Amèrica
regnava un clima sec, similar al de les sabanes.
Per tant, com veiem, les similituds entre ambdós dinosaures eren prou grans
com per considerar que, comparant-lo amb l’Aragosaurus, el Diplodocus
hauria pogut habitar la Península Ibèrica.
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2.2 – Galveosaurus herreroi

Figura 125. Reconstrucció de Galveosaurus herreroi. Font: aragosaurus.com

6.2.1 – Classificació
Ordre: Saurischia
Subordre: Sauropodomorpha
Infraordre: Sauropoda
Clade: Turiasauria
Gènere: Galveosaurus
Espècie: Herreroi
6.2.2 – Descobriment
Les primeres restes de Galveosaurus van ser descobertes per l’aficionat a la
paleontologia José María Herrero cap a principis de la dècada dels 80, en el
jaciment de Cuesta Lonsal, situat a 1270 metres d’altura, en la part baixa de la
Formación Villar del Arzobispo, a Galve, Terol. Aquestes eren de gran mida
i van aparèixer en un barranc sec.
Durant la dècada dels 80, Herrero va continuar excavant el jaciment juntament
amb els seus fills i descobrint peces. El 1987, el catedràtic paleontòleg Eladio
Liñán va passar a supervisar l’excavació d’Herrero, i va poder observar en el
jaciment húmers i algunes vertebres del dinosaure.

100

Annex 2– Sauròpodes ibèrics - Uns gegants a la Península Ibèrica

Figura 127. Herrero i fill excavant el jaciment. Font: aragosaurus.com

Figura 126. Situació geogràfica del jaciment Cuesta Lonsal
Font: aragosaurus.com

Entre el 1987 i el 1990 es van extreure, una vertebra dorsal, una cervical, cinc
caudals; restes de la cintura escapular, els dos húmers, algunes costelles i el
xebró, entre altres peces sense classificar.
El 1993, el grup d’investigació Aragosaurus va començar a excavar el jaciment,
i es va recuperar una vertebra cervical molt deteriorada; mentre el llicenciat
Josué Pérez-Oñate comença l’estudi del material excavat, i posterior tesi.
El 1994 es va classificar el dinosaure com a camarasàurid.
Posteriorment, entre 1993 i 1998, mentre continuava en la seva casa la
preparació dels ossos extrets, Herrero va continuar excavant el jaciment.
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Figura 128. Un dels húmers de Galveosaurus Herreroi en el jaciment. Font: aragosaurus.com

El 1998, amb les primeres investigacions sobre l’esquelet axial cervical, es va
desestimar que es tractés d’un camarasàurid, i es va confirmar que totes les
restes pertanyien a un mateix individu.
El 2000 es va fer una excavació on es va recuperar una espina vertebral dorsal,
una vertebra caudal molt deteriorada i un dent de teròpode, que més tard es va
determinar que devia haver estat del depredador que hauria atacat al
sauròpode. També es va determinar que els ossos, que s’havien trobat molt
dispersos, haurien estat dispersats per carronyers i els agent meteorològics.
El 2001 es va fer una nova excavació on es van recuperar varies costelles,
fragments de vertebres i el sacre.
Finalment, el 2005, el dinosaure va ser referit com Galveosaurus Herreroi en
un

article

de

Sánchez-Hernández,

Figura 129. Restes incloses en roca del sacre de Galveosaurus
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2.2.3 – Anàlisi complet
Etimologia
El nom Galveosaurus significa: “rèptil de Galve” (hi ha discussió actualment
sobre si ha de ser “Galveosaurus” o “Galvesaurus”, però no hi ha res oficial), i
Herreroi es va posar en honor a Jose María Herrero, per tot el seu gran treball.
Biologia
El Galveosaurus va ser un sauròpode quadrúpede d’entre 14 i 17 metres de
llargada, 4 d’altura i entre 7 i 10 tones de pes; pertanyent al clade Turiasauria,
bastant primitiu semblant al Cetiosaurus o Barapasaurus però més avançat.
Destaquen húmers considerablement llargs i vertebres dorsals altes i curtes. El
seus ossos haurien estat bastant lleugers pel que el seu pes no era massa
elevat en comparació amb altres sauròpodes semblants.

Figura 130. Comparació del Galveosaurus amb una persona de 1,8 metres d’alçada. Font:prehistoric-wildlife.com

Dieta
Era herbívor i concretament ramonejador, es a dir, s’alimentava dels brots
tendres i fulles de coníferes i falgueres.
Hàbitat
El Galveosaurus va habitar l’arxipèlag ibèric durant el Titonià fa uns 145
milions d’anys, a l’actual Galve. Vivia en una zona costera del mar de Tetis
on anaven a desembocar petits rius que drenaven zones relativament àrides de
l’interior d’un dels illots de l’arxipèlag. El delta presenciava episodis dominats
per la influència fluvial. En aquests paratges dominava la vegetació tropical,
sobretot falgueres. El clima també era tropical.
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Figura 131. Representació artística de l’Aragosaurus i altres sauròpodes en el seu ambient. Font: aragosaurus.com

Depredadors
S’haurien tractat sobretot de teròpodes carnívors, especialment el Torvosaurus.
També haurien pogut ser l’Allosaurus Europaeus i el Ceratosaurus.
2.2.4 – Comparació
Taxonòmicament Galveosaurus i Diplodocus són relativament diferents. Això es
deu a que Galveosaurus és de Turiasauria i Diplodocus de Diplodocoidea,
per tant només compartien el infraordre Sauropoda. Talment, són, fins a cert
punt, morfològicament diferents. Podem observar com Diplodocus tenia un coll i
cua llarguíssims i era molt més allargat en general, mentre que Galveosaurus
tenia la cua i coll curts, en comparació, i era molt més “curt”, i potes més
llargues. Tanmateix, al nostre nivell, aquestes diferències són menyspreables.
A nivell de temps geològic són bastant propers, Diplodocus de fa 152-154
milions d’anys i Galveosaurus 145. L’ambient era molt similar per tant no hauria
representat cap problema, amb vegetació semblant i clima una mica diferent.
Per tant, comparant-lo amb el Galveosaurus, el diplodoc sí hauria pogut
habitar la Península Ibèrica.
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2.3 – Turiasaurus riodevensis

Figura 132. Reconstrucció de Turiasaurus riodevensis. Font: fineartamerica.com

Figura 133. Ossos de Turiasaurus Riodevensis trobats. En vermell, els nous trobats el 2009; en groc, els coneguts
anteriorment. Font: agenciasinc.es

2.3.1 – Classificació
Ordre: Saurischia
Subordre: Sauropodomorpha
Infraordre: Sauropoda
Clade: Turiasauria
Gènere: Turiasaurus
Espècie: Riodevensis
2.3.2 – Descobriment
La historia del descobriment de Turiasaurus Riodevensis va començar 2002,
quan l’equip de paleontòlegs de la Fundación Conjunto Paleontológico de
Terol-Dinópolis va començar a recopilar la informació disponible sobre indicis
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de nous fòssils en el marc d’un programa encaminat a aconseguir noves
troballes de dinosaures. En aquell temps ja feia més de 10 anys que es tenia
constància de indicis de vertebrats mesozoics al poble de Riodeva, per això
aquest va ser escollit dintre del programa.

Figura 134. Situació de Riodeva.

Figura 135. Mapa de Riodeva amb el jaciment. Font:

Font: dejadmevivir.blogspot.com.es

dejadmevivir.blogspot.com.es

El 22 de Febrer de 2003, al poc temps de començar l’excavació, ja es van
trobar

els

primers

fòssils

significatius:

uns

centres

vertebrals

aïllats

d’estegosàurid. En el següent mesos es van trobar més restes en el jaciment.
El 23 de Maig de 2003, en un nou jaciment situat al paratge de “El Humero”,
junt al Barranco de Barrihonda, a un quilòmetre de Riodeva, que va passar a
anomenar-se Barrihonda-El Humero; es van trobar centenars de petits
fragments fòssils en una superfície de 100 metres quadrats. Altres fòssils més
grans es trobaven integrats en els murs de contenció entre blocs d’arenisca i
roques. Els primers fòssils significatius van ser fragments d’una tíbia, d’un
fèmur i falanges del peu.

Figura 136. Mà de Turiasaurus. Font: dejadmevivir.blogspot.com.es
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Entre els mesos de juliol i desembre de 2003 es va dur a terme la primera
campanya d’excavacions. Es va haver de retirar un talús per poder continuar
excavant.
Durant el 2004 i 2005 va continuar l’excavació. Es van recuperar més de 24
ossos cranials i set dents, sis vertebres del coll, tres dorsals, dos de la cua,
restes de la cintura escapular, la pota davantera esquerra completa, restes de
les potes anteriors, un sacre i part d’un fèmur i una tíbia.

Figura 138. Crani de Turiasaurus. Font: bonart.cat

Figura 137. Pota davantera.
Font: dejadmevivir.blogspot.com.es

El nom de Turiasaurus Riodevensis va ser citat per primera vegada el 22 de
Desembre de 2006, en un article publicat a la revista Science, on s’explicaven
les seves característiques anatòmiques i novetats evolutives.
Turiasaurus riodevensis també va suposar l’aparició d’un nou clade:
Turiasauria, que inclou molts sauròpodes, com Losillasaurus o Galveosaurus,
que anteriorment no estaven apropiadament classificats.
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2.3.3 – Anàlisi complet
Etimologia
El nom Turiasaurus significa: “rèptil de Túria (nom llatinitzat de Terol)” i
riodevensis fa referència al poble on va ser trobat, Riodeva.
Biologia
Conegut com “el gegant europeu”, el Turiasaurus era un sauròpode
quadrúpede d’uns 35 metres de llargada i 40 tones de pes pertanyen al clade
Turiasauria. El seu crani mesurava 78 cm de longitud. Es caracteritza per tenir
vertebres i costelles sense cavitats, dos falanges a cada mà i el extrem
proximal de la tíbia comprimir mig-lateralment. Es tractava del major dinosaure
que va habitar mai Europa.

Figura 139. Mida comparativa del Turiasaurus amb un humà. Font: es.wikipedia.org/wiki/Turiasaurus

Dieta
Com qualsevol sauròpode, era herbívor i ramonejador, alimentant-se de les
fulles altes dels arbres i brots tendres: coníferes i falgueres.
Hàbitat
Va viure fa 143 – 147 milions d’anys, entre el Titonià i el Berriasià, habitant
una extensa planura sotmesa a la influència de les marees i solcada per rius
cabalosos que desembocaven en el mar de Tetis, a l’actual poble de Riodeva.
Es tractava d’un delta amb abundant vegetació tropical i plantes coníferes. El
clima també era tropical.
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Figura 140. Recreació de l’ambient de la Península Ibèrica durant el Titonià. Font: dejadmevivir.blogspot.com.es

Depredadors
Els principals depredadors haurien estat teròpodes carnívors de l’època com
el Torvosaurus, com evidencien les marques al maluc i al peu.
2.3.4 – Comparació
Com he observat abans amb el Galveosaurus, taxonòmicament , i per tant
morfològicament, els Turiasauria i Diplodocoidea són prou diferents: el coll i
la cua dels primers són curts i els segons més llargs, els primers són més
robustos mentre que els segons més fràgils i solen pesar menys...
Quant a l’època van viure bastant a prop, el Turiasaurus fa 143 – 147 milions
d’anys i el Diplodocus una mica abans, fa 152 – 154 milions d’anys.
L’ambient era bastant similar, costaner i fluvial, al igual que la vegetació i un
clima tropical pel Turiasaurus i sec pel Diplodocus.
Comparant-lo amb el Turiasaurus, les semblances prou fortes com per
considerar que el Diplodocus sí hauria pogut habitar la Península Ibèrica.
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2.4 – Tastavinsaurus sanzi

Figura 141. Recreació de Tastavinsaurus sanzi. Font: fineartamerica.com

2.4.1 – Classificació
Ordre: Saurischia
Subordre: Sauropodomorpha
Infraordre: Sauropoda
Clade: Macronaria
Clade: Titanosauriformes
Gènere: Tastavinsaurus
Espècie: Sanzi
2.4.2 – Descobriment
El 1994, els germans Pedro i Andrés Ortiz, dos aficionats a la paleontologia,
van descobrir les primeres restes del que seria el Tastavinsaurus al jaciment
Arsis, en la Formació Xert, a Peñarroya de Tastavins, Terol; dos fèmurs, cinc
vertebres sense classificar i diversos fragments.

110

Annex 2– Sauròpodes ibèrics - Uns gegants a la Península Ibèrica

Immediatament van comunicar la troballa a la Diputació General d’Aragó, i dos
anys més tard, van començar les excavacions dirigides per José Ignacio
Canudo y Gloria Cuenca Bescós, del grup d’investigació Aragosaurus.
Les excavacions es van realitzar entre el desembre de 1996 i el gener de 1997,
i van ajudar fins a 30 persones. Es van extreure: 3 vertebres dorsals, 25
caudals, 21 xebrons, 2 ilis, pubis i ísquiums, 1 tíbia i peroné, 6 metatarsos, 8
falanges i fragments de costelles.

Figura 142. Peu quasi complet del Tastavinsaurus.
Font: mupalblog.blogspot.com.es

Figura 143. Vertebres caudals en connexió al laboratori de restauració. Font:
https://www.researchgate.net/publication/259486744_Los_sauropodos_Din
osauria_del_Tithonico_Jurasico_Superior_y_del_Cretacico_de_Aragon

Els fòssils van ser preparats durant més de 4000 hores en un laboratori de
Peñarroya. Els fòssils pertanyien a un sol individu.
El 2004 els paleontòlegs de la Fundación Conjunto Paleontológico de TerolDinópolis van fer una excavació en la Formación Forcall, en La Canaleta, El
Castellar, Terol; on van recuperar material fòssil d’un segon exemplar de
Tastavinsaurus. Es van trobar un restes d’ossos de la mà i el peu, un radi,
restes d’una pota posterior, costelles i fragments del maluc. Els resultats van
ser publicats el 2012, en la revista científica “Cretaceous Research”.
2.4.3 – Anàlisi complet
Etimologia
El nom Tastavinsaurus significa: “rèptil de Tastavins (literalment, tasta vins)”.
El nom l’espècie, sanzi, és en honor al paleontòleg José Luis Sanz.
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Biologia
Es tractava d’un sauròpode quadrúpede de quasi 17 metres de llargada
pertanyent al clade Titanosauriforme. Es tracta del sauròpode del Cretàcic
inferior millor conservat d’Europa, amb un 45% de l’esquelet. Es tracta d’un
taxó germà del nord-americà Venenosaurus.

Figura 144. Esquelet de Tastavinsaurus. Font: palaeocritti.com

Dieta
Era herbívor i concretament ramonejador, s’alimentava dels brots de les
plantes a grans altures.
Hàbitat
El Tastavinsaurus va viure fa uns 120 milions d’anys, durant l’Aptià, a l’actual
zona de Peñarroya de Tastavins i El Castellar. En aquella època, es tractava
d’una extensa zona costera, desembocant al mar de Tetis, dominada pels
ambients fluvials com deltes, llacs i basses. El clima de la zona era tropical i
abundava la vegetació tropical també, tal com falgueres i coníferes.

Figura 145. Recreació de Tastavinsaurus. Font: palaeocritti.com
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Depredadors
Els depredadors naturals haurien estat teròpodes carnívors que convisqueren
amb ell, com membres de Spinosauridae. Un cop morts servien de carronya
per teròpodes petits i cocodrils.

Figura 146. Possible Spinosàurid que va habitar la Península Ibèrica l’Aptià. Seria un depredador del Tastavinsaurus
Font: imgur.com/gallery/4gpGx

2.4.4 – Comparació
En

el

cas

de

Tastavinsaurus

i

Diplodocus,

podem

dir

que

són

morfològicament una mica diferents, sempre tenint en compte que ens
trobem dintre del marc dels sauròpodes, i no és d’estranyar; doncs el primer
forma part de Titanosauriformes i el segon de Diplodocoidea, compartint, per
tant, només el infraordre Sauropoda. Això provoca que hi hagin diferències com
la llargada de la cua i coll o la constitució en general (tot i que tenen una
llargada similar). Diferències, però, a nivell pràctic, superficials.
Van viure en èpoques una mica diferents, sent el Diplodocus del Titonià, fa
152-154 milions d’anys i el Tastavinsaurus durant l’Aptià fa 120 milions
d’anys. Malgrat aquesta diferència, l’ambient era molt similar, tal com la
vegetació i, això sí, un clima una mica diferent.
Com hem vist, les diferències no són abismals ni tampoc ens fan considerar
que, comparat amb el Tastavinsaurus, el diplodoc no hauria pogut habitar la
Península Ibèrica. Per tant, sí que hauria pogut.
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2.5 – Losillasaurus giganteus

Figura 147. Reconstrucció de Losillasaurus Giganteus. Font: bioinf3.uab.cat/dinosaures/index.php

2.5.1 – Classificació
Ordre: Saurischia
Subordre: Sauropodomorpha
Infraordre: Sauropoda
Clade: Turiasauria
Gènere: Losillasaurus
Espècie: Giganteus
2.5.2 – Descobriment
A finals de la dècada del 80, durant el Febrer de 1989, Carles Santisteban, de
la Universitat de València, i José Santafé, de l’ICP, van dur a terme una
prospecció de l’àrea de Aras de Alpuente, en la que es van adonar del
potencial de lloc.
Durant la mateixa excavació, ja durant la primavera, un gran os fòssil va ser
trobat al jaciment Formación Villar del Arzobispo, en la localitat de Losilla, en
Aras del Olmo, València. El os es trobava en sediments del trànsit JuràssicCretàcic, i es tractava del primer de Losillasaurus.
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Durant els estius de 1989 fins 1995, es van fer 7 campanyes en les que es va
continuar excavant el jaciment en busca de nous fòssils. Es van recuperar prop
de 30 ossos identificables, entre ells: parts del crani, la sèrie cervical completa
restes de vertebres dorsals i caudals, el sacre, les plaques esternals, l’húmer
esquerre, el cúbit i el radi, fragments del radi, de l’ulna, d’un metacarpià, de
l’isqui, de l’ili, del pubis i la pelvis.

Figura 149. Vertebra de Losillasaurus. Font: es.wikipedia.org/wiki/Losillasaurus

Figura 148. Húmer, radi i ulna de l’animal.
Font: ca.wikipedia.org/wiki/Losillasaure

Finalment, el 2001, Lourdes Casanovas, José Santafé i José Luis Sanz, van
descriure el nou dinosaure sauròpode en la revista científica: “Paleontologia i
evolució”, on s’hi van referir com Losillasaurus Giganteus.
Originalment, el Losillasaurus va ser classificat com un diplodocoïdeu,
tanmateix, quan al cap de 3 anys es va descobrir a Turisaurus riodevensis i
amb ell es va definir el clade Turiasauria, el Losillasaurus va ser inclòs en
aquest clade, doncs es va concloure que tenia moltes més similituds amb
aquest clade que no pas amb els diplodocoïdeus.
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2.5.3 – Anàlisi complet
Etimologia
El nom Losillasaurus significa: “rèptil de Losilla”, el municipi on va ser trobat,
mentre que “giganteus” fa referència a la seva gran mida.

Figura 150. Dimensions de Losillasaurus comparat amb una persona. Font: prehistoric-wildlife.com

Biologia
El Losillasaurus es tractava d’un sauròpode quadrúpede d’uns 25-30 metres
de longitud i 20-25 tones de pes pertanyent al clade Turiasauria. L’húmer
mesurava 143cm d’alçada. Presentava un sistema neumàtic, consistent en
diversos diverticles, semblant al de neosauròpodes i un sistema de lligaments i
grups musculars com el de les aus, cocodrils i altres dinosaures.
Dieta
Era fitòfag, herbívor, i concretament ramonejador, el que significa que
s’alimentava dels brots tendres i de fulles de diverses coníferes i falgueres.
Hàbitat
Va viure fa 145 milions d’anys, durant el Titonià, les costes del mar de Tetis
en la Península Ibèrica del moment, que en realitat era un arxipèlag d’illes
planes i extenses exposades a episodis fluvials, a l’actual zona de Losilla.
S’observaven rius meandriformes que desembocaven formant deltes. La
vegetació era tropical, al igual que el clima, consistent en coníferes i falgueres.
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Figura 151. Paisatge cretàcic en Alpuente. Font: http://speedstar71.blogspot.com.es/

Depredadors
L’haurien depredat els teròpodes carnívors del moment com el Torvosaurus, el
Ceratosaurus o l’Allosaurus Europaeus.
2.5.4 – Comparació
Pertanyent Diplodocus a la superfamília Diplodocoidea i Losillasaurus a
Turiasauria, com ja hem vist amb sauròpodes anteriors, si els comparem
morfològicament veurem que tenien algunes diferències com, sobretot, la
forma general, sent el turiasàurid més robust, i la llargada del coll i la cua.
Si observem el període veurem que són molt similars, sent el Losillasaurus del
Titonià fa 145 milions d’anys i el Diplodocus del Kimmeridgià fa 152 milions.
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Vivien en un ambient fluvial, a prop de la costa, sotmès a inundacions
periòdiques, amb una vegetació molt semblant i un clima un xic diferent.
Si mirem els depredadors, veurem que els dos tenien teròpodes carnívors
darrere seu, però no hi hauria massa diferència entre els de cada zona, pel que
no marcaria gaire la diferència.
En conclusió, si el comparem amb el Losillasaurus, el Diplodocus hauria
pogut habitar la Península Ibèrica.
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2.6 – Demandasaurus darwini

Figura 152. Recreació de Demandasaurus darwini, per Raúl Martín. Font: colectivosalas.blogspot.com.es

6.6.1 – Classificació
Ordre: Saurischia
Subordre: Sauropodomorpha
Infraordre: Sauropoda
Superfamília: Diplodocoidea
Família: Rebbachisauridae
Subfamília: Nigersaurinae
Gènere: Demandasaurus
Espècie: Darwini
6.6.2 – Descobriment
Les primeres restes de Demandasaurus van ser trobades el 1998 al jaciment
Tenadas de los Vallejos II, en la formació Castrillo de la Reina, Sala de los
Infantes, Burgos.
El descobriment va ser bastant fortuït: paleontòlegs del Colectivo Arqueológico
Paleontológico Salense estaven treballant en un altre jaciment molt proper al

119

Annex 2– Sauròpodes ibèrics - Uns gegants a la Península Ibèrica

del Demandasaurus, quan un d’ells va anar a donar un tomb pels voltants, i va
descobrir ossos fòssils aflorant en un vessant argilós, que portaven temps a la
superfície perquè estaven coberts de líquens, i passaven desapercebuts.
Els fòssils van ser excavats en tres campanyes entre 2002 i 2004, quan ja
s’havien presentat estudis de l’exemplar i el seu entorn, en una extensió de 240
metres quadrats, la mida del jaciment. Es van trobar 810 ossos i fragments
d’ossos, la majoria pertanyents a un mateix exemplar.

Figura 153. Fòssil de Demandasaurus. Font: coctel-de-ciencias.blogs.quo.es

Els ossos trobat, que estaven en un bon estat de conservació, van ser: restes
del crani, incloent dents i premaxil·les; vertebres cervicals, dorsals i causals,
costelles, isquis, i elements de la pelvis i el fèmur.
El animal va ser descrit com Demandasaurus darwini el 7 d’Octubre de 2011 a
la prestigiosa revista “Acta Paleontológica Polonica”.

Figura 154. Presentació oficial del Demandasaurus. Font: colectivosalas.blogspot.com.es

120

Annex 2– Sauròpodes ibèrics - Uns gegants a la Península Ibèrica

2.6.3 – Anàlisi complet
Etimologia
El nom Demandasaurus significa: “rèptil de Demanda”, referint-se a la Serra
de Demanda, on va ser trobat; i “darwini”, en honor a Charles Darwin.
Biologia
Era un sauròpode quadrúpede, d’entre uns 10-12 metres de llargada i 10
tones de pes, pertanyent a la família Rebacchisauridae, i emparentat amb el
Diplodocus. Tenia característiques singulars com dents amb una ornamentació
especial de crestes en el seu esmalt, les vertebres cervicals amb estructures
especials que no presenten altres dinosaures, els arcs neurals de les vèrtebres
dorsals travessats en la seva totalitat per dos conductes pneumàtics o el musell
amb forma arrodonida en contrast amb els musells amb forma quadrada de la
resta de Diplodocoïdeus. El seu fèmur mesurava més d’un metre.

Figura 155. Demandasaurus darwini. Font: fotosearch.com

121

Annex 2– Sauròpodes ibèrics - Uns gegants a la Península Ibèrica

Dieta
Era herbívor com la resta de sauròpodes, ramonejador, alimentant-se del brots
alts i tendres dels arbres, com les girafes actuals.
Hàbitat
El Demandasaurus va habitar fa uns 125 milions d’anys, durant l’Aptià, en una
planura fluvial que s’inundava amb periodicitat a prop del mar de Tetis, a
l’actual Serra de Demanda. Abundava la vegetació tropical amb plantes
exòtiques que li servien d’aliment en un agradable clima subtropical.

Figura 156. Recreació de Demandasaurus en el seu hàbitat. Font: colectivosalas.blogspot.com

Depredadors
S’haurien tractat de dinosaures teròpodes carnívors que convisqueren amb ell,
com ara membres de la família Spinosauridae.
2.6.4 – Comparació
Comparant ambdues espècies ens adonem que Demandasaurus i Diplodocus
eren taxonòmicament més propers que la resta de sauròpodes que hem
analitzat, a exclusió de Dinheirosaurus, doncs comparteixen la mateixa
superfamília, Diplodocoidea. Això fa que les diferències morfològiques fossin
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menys pronunciades. Destaquem el tronc (i cos en general) més gros del
Demandasaurus davant l’esveltesa del cos del Diplodocus i una cua i coll més
llargs del diplodoc, tot i que Demandasaurus els té més llargs que la resta de
sauròpodes. Finalment podríem notar potes més llargues del Demandasaurus.
Una diferència bastant grossa, tot i que tampoc abismal, seria en l’època en
que van viure: Demandasaurus ho va fer fa 125 milions d’anys durant l’Aptià i
Diplodocus fa 152-154 milions d’anys durant el Kimmeridgià.
L’ambient hauria estat bastant similar, tractant-se de zones costaneres i
aquàtiques en ambdós casos, i una vegetació de coníferes i falgueres també
bastant similar. Destacaríem el clima, que en el cas de la l’arxipèlag ibèric era
tropical, mentre que el de Nord-Amèrica era més aviat sec com les sabanes.
Com ja hem mencionat en la part teòrica d’aquest treball, el Demandasaurus (i
en general tots els rebaquisàurids) té un origen molt important pel nostre
treball:
Els primers rebaquisàurids van aparèixer fa uns 160 milions d’anys en els
espessos i humits boscos d’Amèrica del Sud. En aquesta zona plena d’aigua i
menjar,

els

Zapalasaurus,

primers

rebaquisàurids

de

25

eren

animals

metres

enormes,
de

Figura 157. Ruta dels rebaquisàurids. Surten de Amèrica del Sud cap a Àfrica, i d’allí a Europa.
Font: elpais.com/elpais/2015/05/20/media/1432138110_708917.html
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Fa 135 milions d’anys el rebaquisàurids van arribar a Àfrica, llavors unida
amb Amèrica del Sud, on hi havia un ambient molt més sec i amb menys
vegetació, el que va provocar que s’encongissin i es fessin molt més lleugers.
Fa 130 milions d’anys els rebaquisàurids van arribar a Europa, a la Península
Ibèrica, però resulta que Europa llavors era un conjunt d’illes, i entre el nord
d’Àfrica i la Península Ibèrica hi havia uns 5 quilòmetres de mar, una barrera
infranquejable per aquells gegants.
L’altra opció, que confirmaria la ruta d’Apúlia, hauria estat que els dinosaures
arribessin a través de la península Itàlica, que va formar part d’Àfrica i desprès
es va unir a Europa.
Per tant, si els rebaquisàurids van poder fer una migració de tants milers de
quilòmetres, els diplodocs haurien pogut fer una ruta semblant (com ja
evidencia Dinheirosaurus lourinhanensis) tal que:

Figura 158. Possible ruta dels Diplodocus des de Nord-Amèrica fins la Península Ibèrica.
Font: Pròpia + elpais.com/elpais/2015/05/20/media/1432138110_708917.html

Finalment, podem concloure que el Diplodocus hauria pogut habitar la
Península Ibèrica, a través d’un gran migració tal i com van fer els
rebaquisàurids.
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2.7 – Lirainosaurus astibiae

Figura 159. Reconstrucció de Lirainosaurus astibiae. Font: http://bioinf3.uab.cat/dinosaures/index.php

2.7.1 – Classificació
Ordre: Saurischia
Subordre: Sauropodomorpha
Infraordre: Sauropoda
Clade: Titanosauria
Família: Saltasauridae
Gènere: Lirainosaurus
Espècie: Astibiae
2.7.2 – Descobriment
El 1986, el paleontòleg José Luis Sanz va treballar en un jaciment de la cantera
de Laño, al Comptat de Treviño, Treviño, Burgos.
El 1999, diverses campanyes d’excavació després, Sanz, Powell, Le Loueff i
Pereda-Suberbiola van descriure a Liranosaure Astibiae a partir d’un fragment
del crani, dents i ossos postcraneals. Se’l va classificar com un Titanosaure.
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Més endavant s’han descobert: vèrtebres de la cua i del llom, la part occipital
del crani, dents, l’estern, un húmer, fragments de ili i pubis, una tíbia, un fèmur i
osteoderms.

Figura 160. Metatars esquerre de Lirainosaurus. Font: palaeo-electronica.org

El 2009 es va trobar nou material de Lirainosaurus astibiae a la Formació
Serra Perenxisa, a Xera, València. Aquest material comprenia: vèrtebres
dorsals, cervicals i caudals, costelles dorsals, ossos de la cintura escapular i de
les extremitats, i un arc hemal. Aquest material va ser publicat l’any 2013.
En estudis posterior el Lirainosaurus va ser classificat dintre la família
Saltasauridae.

Figura 161. Jaciment Formació Serra Perenxisa de Xera. Font: scielo.org.ar
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2.7.3 – Anàlisi complet
Etimologia
El nom Lirainosaurus significa: “rèptil esvelt”, del basc “liraina”, mentre que el
gènere “astibiae” prové de Astibia, del Dr. Humberto Astibia, de la Universitat
del País Basc, el líder de l’excavació del jaciment on es van trobar els fòssils.
Biologia
Es tractava d’un sauròpode d’uns 8 metres de longitud i entre 3 i 5 tones de
pes, pertanyent als titanosaures i la família dels saltasauridae. Era bastant petit
i gràcil, i tenia uns peus inusualment prims. El seu cos estava protegit per una
armadura de petites plaques òssies incrustades en la pell.
Dieta
Era herbívor.
Hàbitat
El Lirainosaurus va habitar l’actual zona de Xera i Laño, fa uns 80 milions
d’anys, durant el Campanià superior, un ambient constituït per llacunes
superficials sotmeses a cicles de dessecació i inundacions periòdiques, en un
medi litoral. El clima era lleugerament més humit i hi havia una àmplia
distribució d’angiospermes, i una disminució alta de coníferes i falgueres.

Figura 162. Lirainosaurus en el seu ambient. Font: godzillin.blogspot.com.es
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Depredadors
Hauria estat depredat per teròpodes carnívors del cretàcic superior de Ibèria,
com ara: Pyroraptor, Tarascosaurus, Paranychodon o Richardohestia.

Figura 163. Tarascosaurus, possible depredador de Lirainosaurus. Font: scified.com/topic/30998

2.7.4 – Comparació
Podem observar com morfològicament, Diplodocus i Lirainosaurus, disten,
relativament, una mica, com per exemple en la forma general del cos, sent
Lirainosaurus més habituat a tenir el coll alt i Diplodocus més aviat baix, estirat,
i també una diferència notable en les dimensions del coll i la cua.
Aquestes diferències no es deuen a altre motiu que Lirainosaurus pertany al
clade Titanosauria mentre que Diplodocus ho fa a Diplodocoidea.
Van habitar en temps molt diferents, sent Lirainosaurus del Cretàcic Superior,
fa uns 80 milions d’anys, i Diplodocus del Juràssic tardà, fa uns 150 milions.
Tot i aquesta diferència, l’ambient era sorprenentment similar, sent el d’ambdós
un medi aquàtic constituït per llacunes superficials, això sí, amb una
vegetació diferent, doncs al final del Cretàcic les angiospermes ja havien
pràcticament substituït les coníferes. El clima també era una mica diferent.
Les notables diferències entre ambdós, fan que no puguem considerar si
Diplodocus hauria pogut habitar la Península Ibèrica comparant amb l’actual.

128

Annex 2– Sauròpodes ibèrics - Uns gegants a la Península Ibèrica

2.8 – Dinheirosaurus lourinhanensis

Figura 164. Reconstrucció de Dinheirosaurus. Font:prehistorico.wikia.com/wiki/Dinheirosaurus

2.8.1 – Classificació
Ordre: Saurischia
Subordre: Sauropodomorpha
Infraordre: Sauropoda
Superfamília: Diplodocoidea
Família: Diplodocidae
Gènere: Dinheirosaurus
Espècie: Lourinhanensis
2.8.2 – Descobriment
La història del descobriment de Dinheirosaurus lourinhanensis es remunta al
1987, quan Mr. Carlos Anunciação, associat al Museu de Lourinhã, va
descobrir les restes a Porto Dinheiro, Ribamar, Lourinhã, Portugal.
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Els fòssils estaven situats en el cim d’un penya-segat coster, i un cop retirats
amb l’ajuda d’una excavadora, van ser enviats a Lourinhã en dos grans blocs,
amb l’ajuda d’un grua.
Entre el material excavat van trobar: 2 vertebres cervicals i 9 dorsals, unes
quantes

caixes

toràciques,

un

fragment

de

pubis,

i

gastròlits.

Figura 165. Vertebres dorsals articulades de Dinheirosaurus lourinhanensis. Font: dinoastur.com/2012/10/02

Les excavacions van durar fins el 1992, quan l’espècimen va ser traslladat al
museu i catalogat sota el número 414, referint-s’hi com ML 414
El 1992, abans de que es descrigués com un nou tàxon, Dantas va assignar
ML 414 a Apatosaurus alenquerensis i més tard a Lourinhasaurus
alenquerensis. Tanmateix, el 1999, José Bonaparte i Octávio Mateus van
estudiar el material i van concloure que l’espècimen ML 414 estava més
emparentat amb els diplodòcids que no pas amb els apatosaures, descrivint la
nova espècie com Dinheirosaurus lourinhanensis.
Un altre espècimen, ML 418, es va pensar inicialment que pertanyia a
Dinheirosaurus, però actualment està descartat i classificat com un gènere
indeterminat sense nom de diplodòcid.
2.8.3 – Anàlisi complet
Etimologia
El nom “Dinheirosaurus lourinhanensis” significa: “rèptil de Porto Dinheiro de
Lourinhã”.
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Biologia
Es tracta d’un sauròpode quadrúpede d’uns 25 metres de longitud pertanyent a
la família Diplodocidae i per tant molt emparentat amb el Diplodocus, però
presenta caràcters més primitius com la reduïda altura de l’espina neural.

Figura 166. Dimensions de Dinheirosaurus. Destaca la cua i el coll. Font: prehistoric-wildlife.com/listings/d.html

Tenia un coll i cua molt llarg, més inclús que la mitja dels sauròpodes (tenint
en compte que tots els sauròpodes tenien coll i cua llargs, però en els
diplodòcids eren exageradament llargs).
Estudis de la seva caixa toràcica revelen que les seves capacitats
pneumàtiques haurien estat més aviat baixes.
Com a diplodòcid, hauria estat probable que usés la seva cua com a defensa a
mode de fuet. També tindria el musell en una forma quadrada.
Dieta
Era un herbívor ramonejador que arribava als brots tendres i fulles amb el seu
llarg coll.
Hàbitat
Va habitar fa uns 145-150 milions d’anys, durant el Titonià, la Lourinhã de
l’època. Es tractava d’un ambient fluvial amb episodis d’inundació i
dessecació amb presència de deltes. Haurien predominat les plantes coníferes
i falgueres en un clima tropical.
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Depredadors
Dinheirosaurus lourinhanensis va conviure amb molts teròpodes que el van
poder

depredar:

Allosaurus

europaeus,

Ceratosaurus

dentisculatus,

Avyatyrannis juràssica, Richardohestia i Torvosaurus gurneyi.

Figura 167. Depredador de Dinheirosaurus, Ceratosaurus. Font: es.wikipedia.org/wiki/Ceratosaurus

2.8.4 – Comparació
Des del punt de vista taxonòmic, Dinheirosaurus i Diplodocus són molt propers,
compartint superfamília, família i inclús subfamília (Diplodocoidea, Diplodocidae
i Diplodocinae). Per tant, veiem que són dos gèneres molt emparentats i
semblants,

en

conseqüència,

no

presenten

pràcticament

diferències

biològiques i morfològiques apreciables: pes i llargada molt similars, coll i cua
molt llargs, cos també molt llarg i esvelt, cames curtes, musell quadrat...
Comparteixen també època (pràcticament), el Diplodocus del Kimmeridgià fa
152-154 milions d’anys i el segon del Titonià, 145-150 milions d’anys enrere.
Haurien compartit un hàbitat molt similar, en els dos casos costaner i fluvial, i
una flora semblant: coníferes i ciateals, i només diferint en el clima, sent el de la
Península Ibèrica tropical i el de la Formació de Morrison sec com les sabanes.
Com hem vist, són la parella més propera que hem vist fins el moment, i és per
aquest motiu que alguns paleontòlegs han considerat que Diplodocus i
Dinheirosaurus provinguessin d’un ancestre comú, i que les diferències que
s’haguessin donat haurien estat com a conseqüència de la separació i isolació
d’ambdues espècies en la separació tectònica d’Ibèria i Nord-Amèrica.
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Figura 168. Migració dels dinosaures de Nord-Amèrica a la Península.
Font: docentes.fct.unl.pt/sites/default/files/omateus/files/mateus_-_2006__late_jurassic_dinosaurs_from_the_morrison_formation_usa_the_lourinha_and_alcobaca_formations_portugal_an
d_the_tendaguru_beds_tanzania_a_comparison.pdf

Com veiem en la imatge, hi ha una migració dels dinosaures de NordAmèrica a Europa, el que provocaria la població de diplodòcids a Iberia.
Com dèiem, la posterior separació dels continents hauria provocat una
especiació i evolució per separat de les dues espècies. Aquest seria el motiu
d’haver trobat un diplodòcid tan semblant a la Península Ibèrica però amb prou
diferències com per considerar dos espècies gèneres diferents.
Per tant, com hem vist, no només és palès que si el comparem amb el
Dinheirosaurus, el diplodoc hauria pogut habitar la Península Ibèrica, sinó
que podríem arribar a considerar que el diplodoc ja va habitar la Península
Ibèrica, tot i que el temps, hauria provocat dos gèneres diferents.
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2.9 – Lourinhasaurus alenquerensis

Figura 169. Recreació de Lourinhasaurus alenquerensis. Font: paleopeter.deviantart.com/gallery

2.9.1 – Classificació
Ordre: Saurischia
Subordre: Sauropodomorpha
Infraordre: Sauropoda
Família: Camarasauridae
Gènere: Lourinhasaurus
Espècie: Alenquerensis
2.9.2 – Descobriment
Les primeres restes de Lourinhasaurus van ser trobades pel geòleg NordAmericà Harold Western a Moino do Carmo, a prop d’Alenquer, Distrito de
Lisboa, Estremadura, Portugal; consistint en un esquelet parcial: 26 vèrtebres
i les potes quasi completes menys els peus.
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Figura 171. Isquis del Lourinhasaurus. Font: godzillin.blogspot.com.es/2014/02
Figura 170. Fèmur. Font: godzillin.blogspot.com

El 1957 Lapparent i Zbyszewski van descriure’l per primera vegada referint-s’hi
com Apatosaurus alenquerensis.
El 1970, Steel el va renombrar com Atlantosaurus alenquerensis.
El 1978, Olshevsky va proposar Brontosaurus alenquerensis.
El 1990, McIntosh va denominar-lo com Camarasaurus alenquerensis.
Més endavant, el 1983 es va trobar més material: un altre esquelet parcial
consistent en una dent i un centenar de gastròlits. Aquesta troballa provocà que
Dantas classifiqués el 1998 en un nou gènere, Lourinhasaurus, al sauròpode; i
per tant, anomenant-lo Lourinhasaurus alenquerensis.
Tanmateix, el 1999, es va classificar aquest segon exemplar com un gènere
diferent, el Dinheirosaurus, però el nom per al primer esquelet ja va quedar
Lourinhasaurus alenquerensis.
El 2004, Upchurch el va classificar dintre de Eusaropoda, i considerar un
diplodòcid.
Finalment, el 2014, Mocho, desprès de revisar el material, el va classificar com
un membre de Macronaria i concretament Camarasauridae, molt relacionat
amb el Camarasaurus.
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2.9.3 – Anàlisi complet
Etimologia
El nom Lourinhasaurus significa: “rèptil de Lourinhã”. El d’espècie
“alenquerensis”, fa referència al lloc on va ser trobat, Alenque.
Biologia
Es tractava d’un sauròpode quadrúpede d’uns 15-17 metres de llargada i
unes 8 tones de pes, pertanyent a la família Camarasauridae, molt semblant
al Diplodocus. Es caracteritzava per la morfologia de les seves primeres 7
vèrtebres dorsals amb apòfisis neurals relativament altes i bifurcades, també
les dorsals posteriors posseïen espines ventrals prominents en el seu centre.
Dieta
Era, com la resta de sauròpodes, herbívor i ramonejador.
Hàbitat
Va habitar fa uns 142-150 milions d’anys, durant el Titonià, a l’actual Alenque,
Portugal. En aquella època es tractava d’una zona costera, propera al mar de
Tetis, per la que circulaven rius meandriformes que irrigaven les zones més
interiors del delta. Predominava un clima tropical amb coníferes i falgueres.

Figura 172. Reconstrucció del paisatge coster de l’època.
Font: estudiosgeol.revistas.csic.es/index.php/estudiosgeol/article/view/22/21
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Depredadors
Els principals depredadors haurien estat teròpodes carnívors com: Allosaurus,
Ceratosaurus, Avyatyrannis, Richardohestia i Torvosaurus.
2.9.4 – Comparació
Mentre que el Diplodocus era un membre de Diplodocoidea, el Lourinhasaurus
formava part de Camarasauridae, el que es tradueix en un seguit de
diferències morfològiques evidents: coll i cua més llargs del Diplodocus,
forma més consistent i compacta de Lourinhasaurus, cames més llargues, etc.
Respecte a l’època, van coincidir bastant, sent el Lourinhasaurus del Titonià fa
142-150 milions d’anys i Diplodocus del Kimmeridgià fa 152-154 milions
d’anys.
També haurien compartit un ambient costaner amb presència de deltes
inundat periòdicament i una vegetació tropical: coníferes i falgueres; tot i que
el clima del Nord-Americà hauria estat sec, mentre que el del portuguès,
tropical.
Els depredadors de Diplodocus són mentre que els de la Península Ibèrica
haurien estat , malgrat això, són ornitòpodes carnívors sinònims sense gaires
diferències, pel que no és rellevant. És a dir, sí, Torvosaurus hauria caçat i
matat Diplodocus però de la mateixa manera que ho feia l’Allosaurus.
En conclusió, com veiem en totes les semblances, tant de biologia, com època,
ambient, clima, vegetació i depredadors, són prou fortes com per considerar
que Diplodocus sí que hauria pogut habitar la Península Ibèrica en
comparació amb el Lourinhasaurus.
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2.10 – Lusotitan atalaiensis

Figura 173. Recreació de Lusotitan atalaiensis. Font: es.dino.wikia.com/wiki/Lusotitan

2.10.1 – Classificació
Ordre: Saurischia
Subordre: Sauropodomorpha
Infraordre: Sauropoda
Clade: Macronaria
Clade: Titanosauriformes
Família: Brachiosauridae
Gènere: Lusotitan
Espècie: Atalaiensis
2.10.2 – Descobriment
El 1947, Manuel de Matos, va descobrir grans fòssils en la Formació Lourinhã,
Peralta, Atalaia, Estremadura, Portugal. L’esquelet consistia en: 28 vèrtebres
i elements de l’esquelet apendicular.
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El 1957, Lapparent i Zbyszewski van nombrar a l’espècimen com a
Brachiosaurus Atalaiensis.
El 2003, Mateus i Antunes van renombrar l’animal com un gènere nou:
Lusotitan atalaiensis.
2.10.3 – Anàlisi complet
Etimologia
El nom “Lusotitan” significa: tità Lusità, és a dir, de Lusitània (l’antic territori de
l’actual Portugal), mentre que “atalaiensis” prové d’Atalaia, on va ser trobat.
Biologia
Era un sauròpode d’uns 25 metres de llargada, 10 d’alçada i 30 tones de
pes, del clade Macronaria. Els últims anàlisis filogenètics el situen com un
tàxon germà del Titanosauriformes. Destacaven les espines neurals dorsals
baixes, cresta deltopectoral de l’húmer prominent, húmer allargat i l’eix
longitudinal de l’ili ascendent.

Figura 174. Dimensions del Lusotitan. Font: prehistoric-wildlife.com/species/l/lusotitan.html

Dieta
Era herbívor
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Hàbitat
Va habitar fa uns 156-145 milions d’anys, durant el Titonià, a la zona que ara
ocupa el poble d’Atalaia. Es tractava d’un ambient costaner i fluvial, amb
episodis d’inundacions i zones deltaiques. El clima era subtropical, al igual que
la vegetació de coníferes.
Depredadors
Els teròpodes carnívors de l’època: Allosaurus, Ceratosaurus, Avyatyrannis,
Richardohestia i Torvosaurus.
2.10.4 – Comparació
Sent Lusotitan de Titanosauriforme i Diplodocus de Diplodocoidea, podem
observar, tal i com ja hem fet amb titanosauriformes anteriors com
Tastavinsaurus, una morfologia diferent. En el cas dels titanosauriformes val
la pena mencionar la posició més vertical del coll d’aquests en comparació amb
l’habitual horitzontalitat del coll dels diplodocoïdeus.
Vam poder compartir el temps en el que van viure, doncs Lusotitan ho va fer fa
entre 145 i 156 milions d’anys i Diplodocus fa entre 152 i 154 milions d’anys,
això sí, cada sauròpode a la seva zona.
L’hàbitat era bastant semblant, tractant-se d’una zona fluvial en ambdós casos
i una vegetació conífera predominant consistent en falgueres, cloròfites,
molses, equisets, cicadòfites i ginkgos; tot i que un clima diferent.
Comparant Lusotitan amb Diplodocus, podem resoldre que Diplodocus sí
hauria pogut habitar la Península Ibèrica.
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2.11 – Zby atlanticus

Figura 175. Reconstrucció de Zby atlanticus. Font: dinosaurpictures.org/Zby-pictures

2.11.1 – Classificació
Ordre: Saurischia
Subordre: Sauropodomorpha
Infraordre: Sauropoda
Clade: Turiasauria
Gènere: Zby
Espècie: Atlanticus
2.11.2 – Descobriment
Aquest dinosaure va ser descobert el 1996 pel paleontòleg Octávio Mateus al
jaciment Formació Lourinhã, a Paimogo, Lourinhã, Portugal.
Entre el 1996, el 2000 i el 2002 es va excavar una dent sencera amb l’arrel, un
fragment d’arc neural cervical, un xebró anterior, la part dreta completa de la
cintura escapular, una extremitat anterior i un os de la cua.
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Figura 176. Ossos trobats del Zby atlanticus. Font: dinosaurpivoting.boards.net/thread/945

El 2014, Mateus, Mannion i Upchurchvan descriure al sauròpode en la revista
científica “Journal of Vertebrate Paleontology”, on el van anomenar Zby
Atlanticus.
2.11.3 – Anàlisi complet
Etimologia
El nom “Zby” és en honor del paleontòleg Georges Zbyszewski, que va
treballar durant molts anys a Portugal buscant dinosaures. El gènere
“atlanticus” es deu a que la localitat on es va trobar, Paimogo, té una vista
panoràmica amb vistes a l’Oceà Atlàntic, i perquè la formació d’aquest oceà va
influenciar l’existència d’aquest dinosaure a Portugal.
Biologia
Es tracta d’un sauròpode de uns 18-19 metres de longitud pertanyent al clade
Turiasauria amb unes dents particularment més grans que la resta de
sauròpodes. Destaquen les diverses crestes en els ossos de les extremitats.
Es diferencia d’altres sauròpodes en la prominent cresta posterior que
sobresurt en l’húmer al nivell de la cresta deltopectoral.
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Figura 177. Crestes deltopectorals. Font: palaeos.com/vertebrates/glossary/images/deltopectoral%20crest.jpg

Dieta
Era un dinosaure herbívor, ramonejador. S’alimentava de les fulles altes de les
plantes, tal i com fan avui en dia les girafes.
Hàbitat
Va habitar fa uns 150-152 milions d’anys, durant el Titonià, en ambients
propers a la costa de l’arxipèlag ibèric del moment, a prop de l’actual Paimogo.
Es tractava de zones regades per rius meandriformes i sotmeses a inundacions
periòdiques, formant deltes en les desembocadures del mar de Tetis. Prevalien
plantes tropicals com coníferes i falgueres en un regnant clima tropical.

Figura 178. Recreació de Zby atlanticus en el seu ambient. Font: imgur.com/gallery/TpVz4
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Depredadors
Els teròpodes carnívors de la seva època com: Torvosaurus, Ceratosaurus o
Avyatyrannis.
2.11.4 – Comparació
Ja hem vist anteriorment amb Galveosaurus, Turiasaurus o Losillasaurus, els
turiasàurids presenten diferències morfològiques i biològiques notables
davant dels diplodocs com un coll i cua molt més curts en comparació amb els
dels Diplodocoïdeus, o unes potes més llargues i millor flotabilitat.
Va viure durant pràcticament durant els mateixos anys que Diplodocus, durant
el Titonià, fa 150-152 milions d’anys, i Diplodocus durant el Kimmeridgià fa
152-154 milions d’anys.
Van habitar un ambient costaner regat per rius meandriformes, que regaven
les parts més interiors, que desembocaven al mar formant deltes, i episodis
d’inundacions i dessecacions periòdiques. Hi havia una vegetació de
coníferes similar de la qual s’alimentaven ambdós ramonejadors i un clima una
mica diferent: tropical pel Zby i sec pel Diplodocus.
Els principals depredadors del Zby, i per tant del Diplodoc en cas que hagués
habitat la Península Ibèrica eren el Torvosaurus, Ceratosaurus o Avyatyrannis,
davant de Allosaurus o Ceratosaurus (també) de la Formació de Morrison.
En conclusió, podem dir que comparant ambdós dinosaures, el Diplodocus
hauria pogut habitar la Península Ibèrica.
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2.12 – Ampelosaurus sp.

Figura 179. Reconstrucció de Ampelosaurus sp. Font: dicyt.com/viewItem.php?itemId=31388

2.12.1 – Classificació
Ordre: Saurischia
Subordre: Sauropodomorpha
Infraordre: Sauropoda
Clade: Titanosauria
Clade: Lithostrotia
Família: Nemegtosauridae
Gènere: Ampelosaurus
Espècie: sp.
2.12.2 – Descobriment
En el maig de 2007, durant el curs de la construcció d’una pista de ferrocarril de
les obres de l’Accés Ferroviari d’Alta Velocitat Madrid-Llevant, es va descobrir
aquest excepcional jaciment de Lo Hueco, prop de Fuentes, Cuenca,
Castella – la Manxa.
La fase d’excavació va començar el juny d’aquell any i va acabar el 2008 amb
la finalització de les obres. Van participar 16 paleontòlegs i es van recuperar
uns 8000 fòssils, dels quals, pràcticament la meitat pertanyen a titanosaures.
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Malgrat aquesta riquesa de fòssils, es van trobar molt pocs elements cranials:
dos neurocranis, coberta que protegeix l’encèfal i meninges, i alguns dents
aïllats.
Un d’aquest neurocranis presentava moltes similituds amb Ampelosaurus
atacis, però també tenia algunes diferències que el van fer catalogar com
Ampelosaurus sp.

Figura 180. Jaciment i obres de Lo Hueco. Font: datuopinion.com/lo-hueco

2.12.3 – Anàlisi
Etimologia
El nom Ampelosaurus significa: “rèptil de Vid”, vid de ampelos (vid en grec), el
gènere “sp.” probablement fa referència a Espanya, “Spain” (abreviació de
“Spain”).
Biologia
L’Ampelosaurus era un sauròpode, quadrúpede, d’uns 15 metres de llargada
pertanyent al clade titanosauria. El seu cervell era molt petit en comparació,
fent només uns 8 cm de llargada, això s’explica a què degut al seu estil de vida
no necessitaven ser gaire intel·ligents.
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Figura 182. Cervell de l’Ampelosaurus sp.
Font: phys.org/news/2013-01-brain-ampelosaur-spainrevealed-3d.html
Figura 181. Cervell de l’Ampelosaurus.
Font: phys.org/news/2013-01-brain-ampelosaur-spain-revealed-3d.html

Dieta
Era un dinosaure herbívor.
Hàbitat
Va viure durant fa uns 62-70 milions d’anys, durant el Maastrichtià, en l’actual
poble de Fuentes. Lo Hueco era a prop de la costa del mar de Tetis, una zona
aquàtica d’aigua dolça amb llacunes planes i extenses fangoses. El clima era
humit i predominaven les plantes angiospermes, com arbres o arbustos.
Depredadors
Els teròpodes carnívors del moment com Pyroraptor, Tarascosaurus,
Paranychodon o Richardohestia.
2.12.4 – Comparació
Diplodocus i Ampelosaurus presenten diferències morfològiques paleses,
van viure en èpoques molt diferents separades per molt milions d’anys, amb
ambients relativament semblants, vegetació molt diferent i clima també diferent.
Podem veure com les moltes diferències entre ambdós espècies no ens
permeten dur a terme una resolució clara per a aquest cas.
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2.13 – Titanosaure indicus

Figura 183. Reconstrucció de Titanosaurus Indicus. Font: dinosaurpictures.org/Titanosaurus-pictures

2.13.1 – Classificació
Ordre: Saurischia
Subordre: Sauropodomorpha
Infraordre: Sauropoda
Clade: Titanosauria
Família: Titanosauridae
Gènere: Titanosaurus
Espècie: Indicus
2.13.2 – Descobriment
El 1985 es va trobar, als Jaciments de Fumanya, a l’Alt Berguedà, Catalunya,
icnites de titanosaure.
Al Jaciment Ana, Cinctorres, els Ports, València, s’han realitzat operacions
d’excavació des del 2002 fins l’actualitat. En una d’aquestes es van trobar
restes d’un fèmur dret quasi complet atribuït a un Titanosauria indeterminat.
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Durant el mes d’Octubre del 2002 es va realitzar una campanya d’excavació al
jaciment Molí de Barcó 2, al poble de Sant Romà d’Abella, Isona, Catalunya,
on es va trobar un fragment de fèmur de titanosaure quasi complet, que
mesurava 50 cm.
El 2007 es van trobar una posta d’ous de titanosaure al jaciment de Pinyes, a
Coll de Nargó, Alt Urgell, Catalunya.

Figura 184. Niu d’ous del titanosaure.
Font: blogmuseuciencies.org/

Figura 185. Fèmur de titanosaure. Font: Pròpia

El 2014, al jaciment d’Orcau-1 al Pallars Jussà, Catalunya, es va trobar el coll
d’un dinosaure sauròpode que es podria tractar probablement d’un titanosaure.
Les restes consistien en 8 vertebres del coll i les primeres costelles, mesurava
més de 5 metres i pesava uns 2500 quilos.
2.13.3 – Anàlisi complet
Etimologia
El nom Titanosaure significa: “rèptil titànic”. El del gènere, “indicus” és perquè
va ser descobert a l’Índia.
Biologia
Es tractava d’un sauròpode que podia arribar a mesurar entre 9 i 12 metres i
pesar 13 tones. Posseïa plaques òssies, osteoderms, en la pell.
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Dieta
Era un dinosaure herbívor.
Hàbitat
Va habitar fa uns 70 milions d’anys, durant el Maastrichtià, a l’actual
Fumanya. Era una zona fluvial i amb llacunes, amb clima humit i amb molta
fauna i vegetació
Depredadors
Els

dinosaures

teròpodes

carnívors

de

l’època

com

el

Pyroraptor,

Tarascosaurus, Paranychodon o Richardohestia.

Figura 186. Recreació de titanosaure a l’ICP. Font: Pròpia

2.13.4 – Comparació
Tal i com hem vist amb l’Ampelosaurus, són ambdós taxonòmicament i
morfològica bastant diferents, van viure amb molts milions d’anys de
diferència i en ambient similars però vegetació i clima diferents.
No podem treure cap conclusió dades les poques similituds entre els dos.
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Annex 3 – Sauròpodes dubtosos
3.1 – Astrodon

Figura 187. Recreació de Astrodon. Font: en.wikipedia.org/wiki/Astrodon

3.1.1 – Classificació
Ordre: Saurischia
Subordre: Sauropodomorpha
Infraordre: Sauropoda
Clade: Titanosauriformes
Família: Brachiosauridae
Gènere: Astrodon
3.1.2 – Descobriment
El 1897-1898, Sauvage va citar a Pleurocoelus Valdensis (antic nom de
Astrodon) en el Cretàcic inferior de Portugal.
El 1987 Sanz va descriure una dent pertanyent a Astrodon sp. en el Cretàcic
inferior d’Espanya. La dent es va trobar en el jaciment de Vallipon, a
Castellote, Terol, geogràficament situada en la conca cretàcica del Maestrat.
També pertanyen a Pleurocoelus Valdensis cinc dents del cretàcic inferior de
Boca do Chapim, Estremadura, Portugal.
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3.2 – Braquiosaure

Figura 188. Recreació de Braquiosaure. Font: ca.wikipedia.org/wiki/Braquiosaure

3.2.1 – Classificació
Ordre: Saurischia
Subordre: Sauropodomorpha
Infraordre: Sauropoda
Família: Brachiosauridae
Gènere: Brachiosaurus
3.2.2 – Descobriment
El jaciment de El Canteret, a Morella, València, va ser excavat per primer cop
el 1980 per Francisco Yeste i l’ICP. Es van trobar 25 restes apendiculars, entre
elles un radi dret i una costella, que més tard van ser descrit per Sanzi. El 2001
van ser atribuïts a Brachiosauridae indeterminat.
S’ha trobat al Mas de Eroles, Morella, restes de sauròpode indeterminat: un
húmer, un pubis i una fíbula classificats com Titanosauriformes i probablement
un braquiosàurid.
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Al jaciment del Mas de la Parreta, també a Morella, València, es van excavar
4 dents i elements apendiculars atribuïts a un Brachiosaurus el 2008.

Figura 189. Ossos de les extremitats inferiors del braquiosaure. Font: Pròpia
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3.3 – Oplosaurus armatus

Figura 190.Dibuix d’Oplosaurus armatus. Font: dinowight.org.uk/oplosaurus.html

3.3.1 – Classificació
Ordre: Saurischia
Subordre: Sauropodomorpha
Infraordre: Sauropoda
Clade: Turiasauria
Gènere: Oplosaurus
Espècie: Armatus
3.3.2 – Descobriment
Es va descobrir en el jaciment de El Castellar, Terol, durant les excavacions
que es porten realitzant des del 2002, dos dents descrites com pertanyents a
Oplosaurus Armatus, sauròpode semblant a Abrosaurus i Camarasaurus.

154

Annex 3 – Sauròpodes dubtosos - Uns gegants a la Península Ibèrica

3.4 – Euhelopus

Figura 191. Reconstrucció d’Euhelopus. Font: es.wikipedia.org/wiki/Euhelopus

3.4.1 – Classificació
Ordre: Saurischia
Subordre: Sauropodomorpha
Infraordre: Sauropoda
Família: Euhelopodidae
Gènere: Euhelopus
3.4.2 – Descobriment
Raúl Ortega Blanco va descobrir el 1981 un fèmur de dinosaure en un costat
sobre el que s’assenta la església de Tera, a Sòria, Sòria, Castella i Lleó.
El 2010, Canudo i col·laboradors van publicar un article descrivint
detalladament el fòssil, datat del Titònic-Berriasià. Van declarar que posseeix
una combinació de característiques que el permeten enquadrar dintre dels
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Titanosauriformes, i a més a més, una característica especial, la projecció
distal del còndil tibial, permet relacionar-lo amb els Titanosauriformes asiàtics
com Euhelopus.

Figura 192. Fèmur del sauròpode en la localitat de Tera. Església al fons.
Font: colectivosalas.blogspot.com.es/2010/02/el-femur-de-sauropodo-de-tera-soria.html

En treballs previs, el grup de la Universitat de Saragossa ja havia descrit
l’existència de material assignable a euhelòpids.
Es va descobrir a principis dels 2000 tres dents de dinosaures sauròpodes del
Cretàcic inferior (Barremià) al jaciment de La Cantalera, a Josa, Terol.
Aquests dents tenen una forma de cullera amb una estructura singular en el
costat lingual, els quals han estat atribuïts a la família Euhelopodidae dintre
del clade Titanosauriformes. Dintre d’Euhelopodidae podria pertànyer a
Euhelopus o Asiatosaurus.
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3.5 – Hypselosaurus

Figura 193. Reconstrucció de Hypselosaurus. Font: en.wikipedia.org/wiki/Hypselosaurus

3.5.1 – Classificació
Ordre: Saurischia
Subordre: Sauropodomorpha
Infraordre: Sauropoda
Clade: Titanosaure
Família: Titanosauridae
Gènere: Hypselosaurus
3.5.2 – Descobriment
El 1957, Lapparent i col·laboradors van publicar la troballa de restes fòssils de
dinosaures del Cretàcic superior a Cubilla, Sòria, Castella i Lleó. Entre elles
es trobava una vertebra caudal d’un sauròpode, atribuïda a Hypselosaurus,
degut a la característica d’un arc neural en posicó anterior, que permet
classificar-lo com un sauròpode titanosauriforme.
Aquestes restes fòssils van ser perdudes i tornades a trobar el 1971.
Bataller va citar les restes el 1960 com Hypselosaurus, mentre que Le Loueff
va classificar-les el 1993 com a Titanosauridae indeterminat.
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3.6 – Altres
Altres sauròpodes espanyols estan representats per material més fragmentari
procedent del Juràssic superior d’Astúries, i del Cretàcic d’Àlava, Burgos,
Castellón, Cuenca, Lleida, Segòvia, Sòria i València, segons Royo-Torres i
Canudo, el 2003.
Hi ha ossos, dents i petjades de sauròpodes indeterminats, diplodòcids,
camarasàurids i titanosauriformes del Juràssic Superior-Cretaci Inferior de
diverses localitats de Terol (Ababuj, Aguilar d'Alfambra, Ariño, Castellote,
Galve, La Pobla de Valverde, Las Parras de Castellote, Lidón, Miravete,
Muniesa, Rubielos de Mora i Utrillas).
A Riodeva, al jaciment El Carrillejo, s’ha descobert una vertebra caudal que
mostra afinitats amb Diplodocus, Barosaurus i Tornieria, els tres del grup
Diplodocinae.
A Osca es troba un fèmur esquerre de gran mida, més de metre i mig, de
titanosaure a Serradui, a Isàvena, i fragments de closca d’ou a Blasi, Areny de
Noguera, del límit Cretaci-Terciari.
Les restes de sauròpode recuperades a la Formació Mirambel, Terol, són
fragmentàries i provinents de diferents jaciments, i consten de: vertebres
caudals, húmer, tíbia, la espina neural i el centre vertebral. Es classifica com un
sauròpode de mida mitjana inclòs en els Titanosauriformes, podent ser
Somphospondylia però en cap cas a Titanosauria.
Al jaciment Formación Arcillas de Morella s’han trobat diverses restes de
sauròpodes: en Santa Agueda, Vallibona, i a El Beltrán, Morella, s’ha trobat
un os de sauròpode indeterminat.
En els Pirineus sud-centrals i orientals, s’ha localitzat en 10 jaciments un
registres de petjades i icnites i restes òssies. En Els Nerets, Molí del Baró i
en Peguera-1 s’ha recuperat material post-cranial atribuït a Titanosauria
indeterminat.
Yagüe va descriure el 2006 una sèrie vertebral caudal en el Juràssic superior
de Portugal a un macronari basal proper al Camarasaurus.
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A Portugal, Mateus O. va trobar el 2012 una placa esternal d’un sauròpode del
Juràssic Superior.
En el jaciment Carretera, Formación Villar del Arzobispo, Galve, es va
descriure una dent de morfologia típica cilíndrica lleugerament corbada i amb
l’àpex una mica espatulat atribuïda a un diplodòcid.
A Astúries es va descriure una dent morfològicament molt semblant al de
Carretera del Kimmeridgià assignat a Diplodocidae.
Torres i Cobos van assignar el 2004 un fragment d’ili de Pino de Jarque 2 com
a Diplodocidae.
En els últims anys s’han fet descobriments fragmentaris en la Formación Villar
del Arzobispo, en els voltants de Riodeva, que s’han assignat al clade
Diplodocimorpha.
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Agraïments
A la meva tutora Nati Arnal per guiar-me i ajudar-me en tots els dubtes que he
tingut durant el treball i per les seves idees i propostes.
A la meva tutora Ana de Pablo pel seu interès i il·lusió en el treball que m’han
motivat per fer-lo el millor possible.
A la Pilar Garcia per oferir-me la seva ajuda en el que fes falta i més.
A la meva mare per ajudar-me en tot el que m’ha fet falta i per tenir la paciència
més gran del món.
Al meu pare per dur-me en cotxe a tots els llocs que han fet falta per fer aquest
treball.
Al meu germà Pere per ajudar-me en la realització de la portada.
Als meus amics pel seu suport i per donar-me alegries en moments difícils.
A totes les persones que han fet possible aquest treball.
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