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Resum
El jaciment de Sant Onofre és un jaciment ubicat a Campredó, Tortosa. Hi ha
diversos articles que assenyalen que en aquest jaciment s’han trobat evidències
fòssils, marines i continentals, corresponents al període del pliocè.
El meu treball de recerca consisteix a verificar o falsar l’existència d’aquestes
evidències fòssils mitjançant un treball pràctic, que conté un treball de camp i
tècniques de laboratori, a partir de mostres recollides al jaciment. El treball consta
de la redacció d’aquesta part pràctica i conceptes bàsics sobre geologia.
A més a més s’identifiquen fragments dentaris de micromamífers del jaciment de
Sant Onofre i del jaciment Venta del Moro (València). Per identificar els
micromamífers s’ha utilitzat una clau dicotòmica.
-

Paraules clau: jaciment, Sant Onofre, fòssils, pliocè, micromamífers.

Abstract
The palaeontologic site of Sant Onofre is a site located in Campredó, Tortosa.
There are some articles which deal with the existence of fossils evidences,
marines and continentals in that palaeontologic site, belonging to the Pliocene
period.
My research project consists of verifying or rejecting the existence of this fossil’s
evidences by a field work and laboratory techniques with samples that were
collected from the palaeontologic site. My project is documented on the field work
and basic theorical concepts about geology.
It also includes an identification of micromammal’s teeth corresponding to Sant
Onofre site and Venta del Moro site (Valencia). In order to identify the
micromammals, it is used a dichotomous key.
-

Key words: palaeontologic site, Sant Onofre, fossils, Pliocene,
micromammal.
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1. INTRODUCCIÓ
1.1. Justificació
Quan vaig començar a pensar en possibles temes, el que més
m’interessava era poder dur a terme un treball de recerca on el focus
important fos un treball de camp complet. Personalment em cridava
l’atenció el fet de poder analitzar de primera mà la meva recerca. És
per aquest motiu que em vaig plantejar deixar-me assessorar pel meu
tutor i finalment vam encertar un tema que té tot el que desitjava.
Parteixo d’un article (J. Agustí, 1983)

1

que parla d’unes troballes de

fauna marina i micromamífers corresponents al pliocè en un jaciment
proper a Campredó i Sant Onofre (Baix Ebre, Tarragona). Aquest
article recull les dades de les troballes però des que es va redactar al
1983 ja no s’ha tornat a treballar en aquest jaciment. Els estrats han
estat alterats i n’ha desaparegut el registre fòssil d’aquest jaciment i,
fins i tot, la intensitat d’aquests efectes ha donat lloc a la desaparició
del mateix estrat que contenia els fòssils.
Per aquest motiu, és important en aquest treball el fet de verificar si
actualment es poden trobar restes fòssils, tant a nivell marí com a nivell
continental, malgrat aquests efectes geològics.

1.2. Objectius
Els objectius principals del treball consisteixen a:
1. Localitzar el Jaciment de Sant Onofre per cercar mostres
paleontològiques.
2. Treballar les mostres recollides al jaciment.
3. Verificar o falsar si actualment es poden trobar evidències
paleontològiques marines i continentals que en un principi al 1983
existien.
4. Utilitzar correctament la clau dicotòmica per tal d’identificar
fragments dentaris de micromamífers.

Agustí, J., Anadon, P., & Julia, R. (1983). Nuevos datos sobre el Plioceno del Baix Ebre.
Aportación a la correlación entre las escalas marina y continental. Sabadell (Barcelona).
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El fet de treballar en un jaciment que es troba a les Terres de l’Ebre fa
que la rellevància a nivell social i també geològic sigui important.
És un tret afavoridor el fet de conèixer la geologia i la fauna de fa
quatre milions d’anys al nostre territori. A més a més, des del meu punt
de vista, investigar sobre un jaciment que fa gairebé 40 anys que no
s’ha treballat és necessari per poder portar un seguiment de les
mostres i troballes que puguin haver-hi.
Una altra qüestió a tractar en aquest treball de recerca seria la
identificació de micromamífers en una clau dicotòmica proporcionada
pel professorat de la Universitat de València (màster de paleontologia).
Per poder assolir aquest objectiu, el meu tutor Josep Benavent m’ha
facilitat mostres paleontològiques d’un jaciment valencià (La Venta del
Moro). Mostres ja rentades per examinar i identificar amb l’ajuda de la
clau dicotòmica el micromamífer trobat.
Com que d’entrada la hipòtesi i un dels objectius és trobar evidències
fòssils al Jaciment de Sant Onofre però no sabem si aquesta hipòtesi
serà certa o falsa, ens assegurem treballar aquest objectiu amb
aquestes mostres que no corresponen a dit jaciment.

1.3. Metodologia
Pel que fa a la metodologia, podem classificar el treball en 2 grans
parts: una part teòrica i una part pràctica.
A la part teòrica s’introdueixen conceptes bàsics de geologia per tal
d’entendre la part més pràctica. Tot i tenir una part teòrica, el volum de
feina es concentraria en la part pràctica, que es podria dividir en 3 parts
més:
-

La primera consisteix en el treball de camp, on localitzem el
jaciment i recollim les mostres.

-

La segona, recull les tècniques de laboratori i és la part on es
tracten les mostres per tal d’analitzar-les posteriorment.

-

Per últim, treballem les tècniques de gabinet on la clau
dicotòmica ens guiarà per saber quins micromamífers estem
tractant.
[NOMBRE DEL AUTOR]
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2. QUÈ ÉS UN FÒSSIL?
2.1. Definició
La paraula fòssil prové del nom en llatí fossilis, que significa ‘’el que
s’extreu d’excavar al terra’’ i del verb fodio ‘’cavar per trobar alguna cosa’’.
Per tant, sabem que es troben soterrats, però què són? Es tracta de les
restes d’éssers vius o bé de la seva activitat, és a dir, podem considerar
un fòssil tant l’os d’un animal, les dents, les closques, etc.; que
correspondrien a la part dura de l’ésser viu (aquest tipus de fòssils
s’anomenen fòssils directes) que és la part que normalment sol
fossilitzar.
També considerem fòssils les petjades o impressions marcades en
roques d’organismes amb el cos bla (aquest tipus s’anomenen fòssils
indirectes), per exemple: els cucs, les galeries que són construïdes com
habitatge o, fins i tot, els copròlits (excrements).
Aquestes restes d’organismes morts han de tenir més de 10.000 anys
d’antiguitat i han d’estar soterrats formant part de les roques
sedimentàries. S’han conservat als estrats gràcies a unes transformacions
químiques durant el procés de fossilització.
La ciència que estudia els fòssils s’anomena paleontologia. La paraula
paleontologia prové del nom grec palaios que significa “antic”, del nom
onto que significa “ser” i el sufix -logía que significa “estudi”. L’objectiu de
la paleontologia a llarga durada és el coneixement del passat a través dels
fòssils.

2.2. Tipus de fòssils
-

Permineralitzats: són aquells fòssils que han
estat coberts per sediments poc després de la
mort. Els productes químics del material
orgànic

se

substitueixen

lentament

per

minerals durs semblants a una roca, com per
exemple, la calcita, el ferro o la sílice.

Figura 1: Os dinosaure permineralitzat.
(Font: Wikimedia Commons)

[NOMBRE DEL AUTOR]
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Són els fòssils que més duren, la majoria dels fòssils de dinosaures es
troben permineralitzats. Aquesta formació pot deixar motlles tan a
l’interior com a l’exterior que fa que el material original podria
desaparèixer.
-

Icnofòssils: són aquells fòssils que tenen registrada activitat d’un ésser
viu a una roca i això facilita informació sobre com es comporten els
organismes. Aquesta activitat pot ser de nius o altres construccions,
icnites (empremtes o petjades), copròlits (excrements), mossegades i
esgarrapades.

Figura 3: copròlit.
(Font: www.vilaweb.cat)

Figura 2: icnita dinosaure a Cornago, La Rioja.
(Font: www.ninoinfantil.worldpress.com)

- Ambre: es tracta de resina fòssil amb 20
milions d’anys

d’antiguitat. Té un estat

intermedi abans de convertir-se en un
ambre que s’anomena copal i correspon a
menys de 20 milions d’anys. Aquesta
resina abans de ser ambre pot atrapar
insectes, aràcnids... Quan això passa es
diu que és un doble fòssil.

Figura 4: miriàpode en ambre.
(Font www.pinterest.es)

- Fòssils químics: és l’acumulació de matèria orgànica amb combustibles
fòssils com ara el petroli i el carbó.

[NOMBRE DEL AUTOR]
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- Subfòssil: quan la fossilització no ha
pogut completar-se ja sigui per les
condicions o perquè no ha passat el
temps adient, les restes que queden
s’anomenen

subfòssils.

Tenen

una

antiguitat de només 11.000 anys. Un bon
exemple serien els avantpassats de
Figura 5: subfòssil de la mòmia més antiga
d’Europa. (Font: Wikimedia Commons)

l’edat dels Metalls.

- Fòssils vivents: corresponen a éssers vius avantpassats que s’han
extingit i que, en l’actualitat, n’existeixen de similars. Els més
esmentats serien: el celacant i el nàutil. També hi ha fòssils vivents
vegetals com el Ginkgo biloba.

Figura 7: Fòssil vivent: Celacant.
(Font: shutterstock.com)

Figura 6: Fòssil vivent: Nàutil.
(Font: wikipedia.com)

Figura 8: Fòssil vivent: Fulles de ginkgo biloba
(Font: wikipedia.com)

-

Pseudofòssils:
roques

formacions

formats

per

a

les

processos

geològics però que a primera vista
semblen restes d’éssers vius. Un bon
exemple

són

pirolusita

que

les

dendrites

tenen

semblança a vegetals.

una

de
gran
Figura 9: dendrita de pirolusita. (Font: efímera.org)
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2.3. Paleontologia
La paleontologia és la ciència que estudia els éssers vius que van
formar part de la població de la Terra durant el passat. Aquest estudi
es realitza a partir dels fòssils.
Per tal d’estudiar aquests fòssils, els paleontòlegs han de realitzar una
anàlisi:
o Concloure l’època de la qual provenen els fòssils.
o Investigar sobre el medi en què habitaven. Això facilita saber
com era la Terra quan aquests éssers formaven part d’ella.
o Conèixer la distribució dels diferents éssers vius, on era més
comuna una espècie, com es movien...
Podem concloure que la paleontologia és important ja que les seves
troballes ens fan entendre el passat del nostre planeta, l’evolució dels
diferents éssers vius i també com ha anat evolucionant la Terra al llarg
dels anys. Com que molts fenòmens ocorreguts al passat, avui dia
també ocorren, ens serveix per entendre el principi de l’actualisme.

Figura 10. Procés de fossilització d’un ammonites. (Font: www.fosil.cl)

[NOMBRE DEL AUTOR]
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3. FOSSILITZACIÓ
3.1. Procés de fossilització
El procés de fossilització es produeix quan un organisme, algunes de
les seves parts, la seva activitat o inclús productes del metabolisme
d’un ésser viu queda registrat de forma fòssil. Té una duració de
milions d’anys. Moltes vegades les restes es perden ja que hi ha
alteracions de tot tipus. És una sort que es pugui donar el procés de
fossilització.
La probabilitat que un organisme o la seva empremta fossilitzin és molt
baixa, aproximadament l’1,8% en ambients marins i el 0,1% en
ambients continentals. A més a més, si es tracta d’un organisme sense
esquelet mineralitzat, que fossilitzi és encara més poc probable.
Aquest procés comença quan un organisme mor i passa de ser una
biocenosi (vida) a ser tanatocenosi (mort).
Aquesta mort pot estar causada per:


Mort natural al final del cicle biològic (molt poc habitual).



Malalties infeccioses



Parasitisme



Predació



Variació de paràmetres ambientals o per enverinament



Traumatismes



Soterrament

Una vegada s’ha mort l’organisme tenen lloc tres accions: una acció
biològica que correspon a la fragmentació, bioerosió, dispersió i
incrustació; una acció química que correspon a la dissolució (corrosió);
i també una acció mecànica que es tracta de la fragmentació,
desarticulació, selecció, abrasió, orientació. Això correspon a la
primera fase de fossilització anomenada fase bioestratinòmica.
Aquesta fase és la que descriu tots els fenòmens que experimenta un
futurible fòssil des que mor fins que és soterrat.

[NOMBRE DEL AUTOR]
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Si aquestes accions no acaben de degradar o desfer la resta biològica
i es produeix un soterrament ràpid, segueix el procés de fossilització.
En aquest punt comença la segona fase de la fossilització, anomenada
fossildiagenètica. Aquesta fase correspon a tots els canvis que li
ocorren al possible fòssil des que se soterra, es transforma en fòssil i
posteriorment serà descobert.
El soterrament és un pas indispensable per tal que un organisme mort
fossilitzi. I, com menys temps romangui a l’exterior una vegada mort,
millor. Aquest soterrament es pot produir de diverses formes: pot
quedar-se a la desembocadura d’un riu, ja que hi arrossega molts
sediments; quedar-se atrapat a una zona argilosa o, fins i tot, dintre
d’una tempesta de sorra.
El primer pas una vegada dut a terme el soterrament és la desaparició
de les parts blanes (si es conservessin, tindríem jaciments de
conservació excepcional, anomenats: Lagerstätte).
Les parts dures estan exposades i és aquí on comença el procés
químic de la mineralització. La mineralització pot ser diferent en cada
organisme depenent de la seva composició i dels sediments. Per això,
tenim diferents processos de conservació:
o Carbonització: aquest procés consisteix en la substitució de la
resta orgànica de l’organisme per carbonat càlcic en forma de
calcita. Aquells organismes que ja són formats per carbonat
càlcic, com per exemple els coralls, fossilitzen més fàcilment i
també conserven més detalls.
o Silicificació: en algunes situacions la sílice dona lloc a solucions
químiques que actuen com a agent fossilitzant. La forma més
habitual és la calcedònia. És freqüent en equínids, ammonites,
braquiòpodes i gasteròpodes.
o Piritització: quan la matèria orgànica es descompon la manca
d’oxigen produeix àcid sulfúric i això fa que reaccioni amb les
[NOMBRE DEL AUTOR]
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sals de ferro de l’aigua marina produint marcassita o pirita que
substitueixen la matèria d’origen orgànic.
o Fosfatació: el fosfat càlcic és el principal component que trobem
als ossos i a les dents, per tant, aquesta forma de mineralització
és la més comuna en vertebrats. El fosfat càlcic actua d’agent
fossilitzant reforçat també pel carbonat càlcic que omple els
buits interns dels ossos.
o Carbonificació: és la forma més freqüent de mineralització per
a les restes vegetals formades per cel·lulosa, també ho és dels
artròpodes ja que el seu esquelet està format per quitina.
L’absència d’oxigen en l’acumulació de fulles i troncs produeix
humus i progressivament se substitueixen la resta de
components orgànics per carboni, d’allí s’acaba formant carbó.
Aquest procés de mineralització és molt llarg ja que s’han de substituir
les molècules orgàniques per altres inorgàniques. Per tant, pot durar
milions d’anys fins que finalment l’organisme quedi fossilitzat.
Per últim, la fase final de la fossilització consisteix en el
desenterrament, aquest es porta a terme gràcies a l’erosió de la roca
en què es troba el fòssil o a l’excavació. Això dona lloc a què el fòssil
quedi a la vista i posteriorment pugui ser descobert i estudiat.

3.2. Tafonomia
La tafonomia és una branca de la paleontologia que estudia la història
dels organismes des que moren fins que fossilitzen, en altres paraules,
són els processos de transferència de matèria des de la biosfera fins
a la geosfera.
La tafonomia determina 4 etapes:
o Mort de l’organisme
o Biostratinomia
o Soterrament
o Fossildiagènesi
[NOMBRE DEL AUTOR]
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Figura 11. Exemple de tafonomia amb un ammonites.
(Font: Paleontología de la Hoya de Buñol-Chiva)

Biocenosi (vida)

mort

biostratinomia (biològica, química i mecànica)

Tanatocenosi

soterrament (Tafocenosi)

fossildiagènesi

Orictocenosi (fòssil)

Figura 12. Esquema del procés de fossilització relacionant el procés amb l’entitat fòssil
de la tafonomia. Esquema propi.

[NOMBRE DEL AUTOR]
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La biocenosi és el conjunt d’éssers vius. Per tant el relacionem com a
‘’vida’’.
Quan un organisme sofreix la mort, aquesta transforma una biocenosi en
tanacenosi. Però aquest procés primer ha de passar per una sèrie de
transformacions que afecten a l’organisme una vegada s’ha mort.
Aquestes transformacions les englobem dins de la biostratinomia.
La biostratinomia consisteix en diferents processos tant biològics, químics
com mecànics que modifiquen les restes d’un organisme des de la mort
fins el soterrament. Els principals processos són:
o Necròlisi:

descomposició

biològica

de

les

parts

no

mineralitzades del cos. Dins d’aquesta podem incloure la
descomposició de la matèria orgànica, la desarticulació, la
disgregació òssia, la bioconfecció i la combustió.
o

Bioerosió:

descomposició

de

les

restes

mineralitzades

(esquelètiques) del cos. Pot ser extremadament ràpida i total.
o Dissolució prediagenètica: alteració o despreniment de la
pel·lícula orgànica protectora que recobreix en vida les parts
mineralitzades i que les protegeix de la dissolució.
o Transport: pot produir una sèrie de modificacions en les restes
(fragmentació, abrasió, selecció de mides i de formes
hidrodinàmiques o deposició orientada). No tots els organismes
pateixen transport. Aquelles restes que es mantenen en la
mateixa posició de vida o que no sofreixen cap desplaçament
lateral o vertical s’anomenen fòssils autòctons. Per contra, les
restes que es sedimenten en un ambient que no es corresponen
amb el qual van viure: s’anomenen fòssils al·lòctons.
La tanatocenosi és el procés en què l’organisme ja mort comença a
acumular restes orgàniques. Seguidament, l’organisme se soterra tal com
diu el procés de fossilització i es troba en la tafocenosi.
La fossildiagènesi són els diferents canvis soferts per l’organisme soterrat
fins que acaba esdevenint un fòssil. Llavors es troba en l’orictocenosi.

[NOMBRE DEL AUTOR]
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DESCOMPOSICIÓ

OXIDACIÓ

REDUCCIÓ

BIODEGRADACIÓ
DESCOMPOSICIÓ

Massa
Pastosa rica
en C

Sapropels-Petroli
Humus-Carbó

CONSERVACIÓ

Es torna porosa

Dissolució
Química

CO2

Figura 13. Esquema visual d’un procés de fossilització complert. Esquema propi.
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4. ESTRATIGRAFIA
4.1.

Columna estratigràfica

L’estratigrafia és la part de la geologia que estudia els estrats.
Un estrat és una unitat de sedimentació que es forma per acumulació de
sediments durant una fase continuada. Els estrats tenen una part superior,
que s’anomena sostre, i una inferior, que s’anomena mur.
En un terreny hi ha una successió d’estrats, aquesta acumulació d’estrats
s’anomena columna estratigràfica. Les columnes estratigràfiques són
representacions gràfiques dels estrats, i en aquesta representació
s’aprecia:
-

Composició litològica (tipus de roques que formen cada estrat)

-

Potència dels estrats (gruix de cada estrat)

-

Estratificació o laminació (es dibuixen els diferents estrats ben
diferenciats)

-

Textures i estructures sedimentàries (granulositat, marques…)

-

Presència i tipus de fòssils.

Els estrats no són sempre continus, poden haver interrupcions del dipòsit
sedimentari. Això pot ser degut a:
-

Canvis de l’ambient sedimentari.

-

Variacions del nivell del mar: regressió o transgressió.

-

Fenòmens tectònics.

4.2. Principis bàsics de l’estratigrafia
L’estratigrafia utilitza un conjunt de principis i regles bàsiques:
1. Principi de la uniformitat : les lleis de la natura no canvien amb el
temps, de manera que tots els processos geològics (passats i
presents) s’han d’explicar mitjançant les lleis fonamentals de la
física, la química i la biologia.
2. Principi de la successió faunística: l ’aparició de fòssils té un ordre
definit dins la sèrie estratigràfica i, per tant, cada sèrie estratigràfica
pot ser identificada mitjançant una associació de fòssils que li és
característica.
[NOMBRE DEL AUTOR]
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D’aquí es va establir una datació de validesa universal, els fòssils
útils per a la identificació i la correlació de sèries estratigràfiques
s’anomenen fòssil guia.
Quan trobem diversos fòssils guia en diferents estrats podem dir
que són correlatius perquè contenen els mateixos fòssils i, per tant,
són de la mateixa edat.
3. Principi de la superposició: en una sèrie d’estrats, la capa superior
és la més moderna, i la capa inferior és la més antiga.
4. Principi de l’horitzontalitat original: els sediments se solen acumular
en capes horitzontals (o gairebé horitzontals) . Però alguns
moviments tectònics poden canviar aquesta posició original. Per
evitar errors en la interpretació dels estrats, s’utilitzen també criteris
de polaritat (granoclassificació, marques de corrent, orientació dels
minerals…)
5. Principi de les relacions encreuades: tot procés geològic (com
falles, plegaments o intrusions volcàniques) és més modern que
les roques a les quals afecta.

Calcàries

Alternança de lutites negres i
calcàries amb restes de vertebrats
Lutites grises amb intercalacions de calcàries
Lutites gris-blanques amb sílice
Lutites roges amb nòduls carbonatats
Lutites calcàries gris-verdoses
Figura 14. Exemple de columna estratigràfica. Jaciment de Sant Onofre (Font: J. Agustí)

[NOMBRE DEL AUTOR]
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4.3. Ambients sedimentaris
Per tal que es formin els estrats, ha d’haver una acumulació de
sediments que s’anomenen les estructures sedimentàries. El conjunt
d’aquestes estructures formen els ambients sedimentaris que son els
llocs on tenen lloc els fenòmens de sedimentació. Cadascun d’aquests
ambients té unes estructures sedimentàries concretes, materials
característics i també fòssils que el caracteritzen.
És important destacar la paraula sedimentari ja que això significa que
els fòssils que formaran part dels estrats es trobaran en roques
sedimentàries. Aquestes roques són susceptibles de contenir
evidències del registre fòssil.

4.4. Roques sedimentàries
Les roques sedimentàries són aquelles roques on s’acumulen els
materials o organismes morts per tal de fossilitzar i que, generalitzant,
podem anomenar sediments. Es dipositen en estrats de forma
horitzontal. Es troben tal com es pot veure en la figura 15 a la superfície
terrestre i en cobreixen aproximadament, el 70% de la superfície
terrestre. Però només representen el 5% del total de les roques de
l’escorça.
Les roques sedimentàries són les
úniques roques on es troben els
fòssils, per la seva acumulació de
sediments acaben formant els
estrats.
És cert que s’han trobat fòssils en
roques metamòrfiques però la
possibilitat és gairebé nul·la.
Per tant, és important estudiar

Figura 15. Imatge situació roques
sedimentàries.
(Font: http://www.ub.edu)

aquestes roques ja que són les que
posteriorment seran necessàries a l’hora de trobar evidències fòssils.
Es poden formar a partir de: meteorització, erosió, transport,
sedimentació i diagènesi.
[NOMBRE DEL AUTOR]
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La diagènesi és el procés principal de formació de les roques
sedimentàries i es tracta de diferents processos que es donen
simultàniament:
-

Compactació: els sediments nous que s’acumulen augmenten la
pressió i això fa que es disminueixi la porositat (es perd l’aigua) i
augmenti la densitat d’aquests sediments.

-

Cimentació: el material soluble que aporta l’aigua precipita pels porus
i omple els buits. La cimentació uneix els sediments que s’estan
compactant.

Figura 16. Imatge processos diagènesi
(Font: https://docs.google.com/document/d/15IjOP2b0PzDnmqRl8bayeCBeEUbGYr36Z85bVOrDcE/edit?pli=1)

4.4.1. Tipus de roques sedimentàries
Les roques sedimentàries es poden classificar en dos grans grups:
detrítiques i no detrítiques.
-

Detrítiques: la seva formació és per l’acció mecànica d’agents
externs.


Rudites: partícules amb menys de 2mm. Per exemple, les
graves i el conglomerat



Arenites: partícules entre 2mm i
gresos i les sorres.



Lutites: partícules amb menys de
llims, les argiles i les margues.

1

16
1

16

mm. Per exemple, els

mm. Per exemple, els

[NOMBRE DEL AUTOR]
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-

No detrítiques: la seva formació és per precipitació química.


Carbonàtiques: es formen a partir de carbonats i poden ser
calcàries o dolomites.



Evaporítiques: es formen per evaporació. Per exemple, el
guix i la hartita.



Organògenes: provenen de la transformació de restes
orgàniques. Per exemple, els carburs i els hidrocarburs
(petroli).

4.4.2. Per

què

no

parlem

de

les

roques

metamòrfiques

i/o

magmàtiques?
Les roques metamòrfiques i magmàtiques són roques que es formen
a grans temperatures i a pressions molt elevades. Aquestes
temperatures i pressions tan altes fan que la possibilitat de contenir
registre

fòssil

sigui

pràcticament

nul·la

ja

que

es

desfaria

completament.
Tot i això, alguna roca metamòrfica pot contenir algun fòssil però es
tracta de casos excepcionals, normalment la temperatura i la pressió
tan elevades no ho permeten.

[NOMBRE DEL AUTOR]
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5. JACIMENTS
Un jaciment és el lloc on es concentren materials significatius que són
interessants per alguna ciència. N’hi ha de diferents tipus, per exemple:
jaciments geològics, minerals i arqueològics.
Els jaciments que interessen en aquest treball de recerca són els
jaciments geològics.
Un jaciment geològic és un indret on es troben naturalment les roques i
els fòssils. La seva formació està abundada per molts materials geològics.

5.1. Jaciment de Sant Onofre
És un jaciment molt proper a Campredó (Baix Ebre, Tarragona).
Concretament, al quilòmetre 4 a la C-42 entre Tortosa i l’Aldea.
El seu nom, Sant Onofre, ve donat per una ermita homònima que es
troba allà mateix.

Figura 17. Situació geogràfica jaciment
Sant Onofre. (Font: Álvaro Arasa)

Figura 18. Coordenades jaciment.

Aquest jaciment correspon a l’etapa del pliocè inferior. El pliocè
comprèn el període que s’estén des de fa 5,3 milions d’anys fins fa 2,5
milions d’anys respecte l’actualitat. Anterior al pliocè es troba l’etapa
del messinià que es va caracteritzar per acabar amb la pujada del nivell
del mar i l’entrada d’aigua a la terra. A partir d’aquí és on comença el
pliocè.
[NOMBRE DEL AUTOR]
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Geològicament podem dir que la seva extensió no supera els 8km2.
Tot i així, hi ha una gran quantitat d’estructures geològiques que fan
que sigui un jaciment de gran riquesa geològica.
Aquestes estructures geològiques, caracteritzades per ser tant
continentals com marines, es deuen a una transgressió-regressió que
justifica el fet que poguéssim trobar estrats continentals a sobre dels
estrats marins.
Una transgressió és un fenomen geològic que es produeix quan l’aigua
del mar avança cap a la terra inundant-ho tot. Per contra, una regressió
és el fenomen contrari a la transgressió ja que es tracta de l’aigua del
mar retirant-se enrere. Per tant, en aquesta zona quan es donava lloc
una transgressió, la terra quedava inundada sent així una zona marina
i quan es donava lloc una regressió, es creava una dessecació que
formava les roques carbonatades passant a ser així un medi
continental.
Tal com observem en la següent figura, la columna estratigràfica
mostra la presència de vertebrats però també les margues blaves que
indiquen la sedimentació de mar poc profund.

Figura 19. Columna estratigràfica de Sant Onofre. (Font: Álvaro Arasa)

[NOMBRE DEL AUTOR]
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Això ens indica que hi ha zona marina i zona continental ocasionades
per fenòmens de transgressió i regressió.

Figura 20. Zona marina. Imatge pròpia

La figura 20 ens mostra uns sediments marins característics del pliocè
ja que està formada per margues blaves on es podrien trobar restes
marines. Al final d’aquestes podem veure les graves perforades.
No és un jaciment de zona altament fossilífera però sí que es podrien
trobar evidències que indiquen aquesta alternança d’estrats marins i
continentals.

Figura 21. Zona de transició. Imatge pròpia

[NOMBRE DEL AUTOR]
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La figura 21 mostra la zona de transició que on s’observen les roques
carbonatades que evidencien el procés de dessecació provocat per la
regressió ja que el mar es retira queden restes d'aigua somera que comença
a evaporar-se, llavors els carbonats van precipitant i aquest fet fa que es
formin les roques carbonatades.
Finalment, a sobre de tot trobem la zona continental. Observant la figura 22
podem veure perfectament els diferents estrats que la formen. En aquesta
zona les roques que formen part dels estrats tal com podem veure en la figura
20 són lutites. Les roques sedimentàries detrítiques característiques serien
els carbonats lacustres.

Figura 22. Zona continental 1. Imatge pròpia.

Figura 23. Zona continental 2. Imatge pròpia.
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5.2. Jaciment de la Venta del Moro
Se situa prop de Utiel, València, tal com es pot observar en la figura
24. És un jaciment corresponent al miocè continental i un dels més
interessants de la Península Ibèrica per la seva gran riquesa i diversitat
pel que fa a diferents taxons de vertebrats. Principalment, inclou restes
de caròfits, pol·len, macro flora, foraminífers, mol·luscs aquàtics i
terrestres, ostracodes, peixos, amfibis, rèptils i petits i grans mamífers.
El meu interès se centraria en mostres de micromamífers com poden
ser els rosegadors.

Figura 24. Situació geogràfica Jaciment Venta del moro.
(Font: Josep Benavent)

El Jaciment de la Venta del Moro és el jaciment d’on pertanyen les
mostres que el meu tutor m’ha facilitat. Mostres ja tractades per tal
d’analitzar-les i esbrinar, amb la clau dicotòmica, de quina espècie es
tracta la dent trobada.
[NOMBRE DEL AUTOR]
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6. MATERIAL I MÈTODES
La metodologia que he emprat per treballar mostres paleontològiques del
Jaciment de Sant Onofre proper a Campredó, Tortosa, província de
Tarragona; és la que se sol utilitzar en altres àrees tant espanyoles com
europees.
La zona d'estudi, on s'ha fet la prospecció, és el jaciment de Sant Onofre.
Ha permès localitzar tant una zona marina com una de continental, de
totes dues zones s'analitza si hi ha restes fòssils.
Hi ha molta fauna possible a estudiar però només ens centrarem en la
fauna del pliocè, tant marina com continental.
El 1983, va haver un estudi realitzat per J.Agustí, P.Anadon i R.Julia on
s’informava de noves dades sobre el pliocè del Baix Ebre, concretament
al Jaciment de Sant Onofre. Aquestes noves dades contenien fauna
micromamífera.
Aquest apartat recull la metodologia emprada durant aquest procés de
troballes al Jaciment de Sant Onofre dut a terme per mi mateixa.

6.1. Treball de camp
En aquesta part del treball s’utilitzen les tècniques de localització dels
fòssils, la seva extracció i el transport i el tractament fins les tècniques
de laboratori.
6.1.1. Prospecció
La prospecció és la cerca de forma activa de possibles jaciments. Com
que nosaltres ja sabem més o menys on està, en aquesta part només
pretenem localitzar-lo i cercar els estrats amb roques sedimentàries
característiques de l’època que desitgem. En aquest cas, del pliocè.
Una vegada tenim les roques identificades, cerquem possibles
mostres de microfauna fòssil.
Per tal de saber si són bones o no les mostres que agafem, ens hem
d’assegurar

que

els

sediments

tinguin

unes

determinades

característiques. És a dir, que presentin naturalesa argilosa, margosa,
llimosa com les arenes fines que corresponen a les roques
sedimentàries detrítiques.
[NOMBRE DEL AUTOR]
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També hem de parar compte amb els colors dels sediments. La
coloració grisenca indica presència de matèria orgànica i, per tant,
podria tenir restes fòssils.

Figura 25. Imatge pròpia al jaciment part marina.

La figura 25 correspon a la identificació de les roques i la seva
coloració per assegurar-nos que es tracta d’un bon lloc per dur a terme
la fase de mostreig del pliocè marí.

Figura 26. Imatge pròpia al jaciment part continental.

La figura 26 mostra la inspecció del jaciment a la part continental i
observació de la seva coloració per tal de recollir posteriorment la roca
de mostra.
Una vegada finalitzada la fase de prospecció, hem aconseguit
l’objectiu 1.
En aquesta fase va ser important l’ajuda rebuda per Álvaro Arasa ja
que ens va portar per tot el jaciment i també agrair les seves
explicacions al llarg de la prospecció.
[NOMBRE DEL AUTOR]
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6.1.2. Fase de mostreig
La fase de mostreig és la part del treball de camp on procedim a recollir
les mostres paleontològiques del lloc investigat durant la prospecció.
Per fer-ho recollirem una roca de la part de pliocè marí i una roca de
la part de pliocè continental.
Necessitarem un martell de geòleg per trencar de manera acurada una
part de roca per poder-nos endur, també necessitarem unes bosses
per guardar les mostres.
La figura 27 mostra com amb el martell de geòleg assenyalo les
margues blavoses de l’estrat. En la figura 28 obro una roca que hi
havia solta per veure si té restes marines que seria la roca (figura 29)
que tractarem per analitzar les possibles evidències fòssils del pliocè
marí.

Figura 27. Imatge pròpia assenyalant mostra
marina.

Figura 28. Imatge pròpia trencant
mostra marina.

Figura 29. Imatge pròpia mostra marina.

[NOMBRE DEL AUTOR]
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La figura 30 mostra el lloc encerclat amb color verd on està situat
l’estrat que creiem que és el pliocè continental. En aquesta zona,
també agafem roques soltes que han estat despreses de l’estrat.

Figura 30. Imatge pròpia assenyalant mostra continental.

6.1.3. Fase d’assecat
Una vegada acabada la fase de mostreig, traslladem les mostres per
dur a terme l’assecament, que tindrà una durada de dos o tres dies.
Consistirà en exposar-les a la llum solar dipositades en una caixa de
porexpan que no deixa passar la humitat del sòl.

Figura 31. Imatge pròpia mostres
pliocè marí assecant-se.

Figura 32. Imatge pròpia mostres
pliocè continental assecant-se.
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Després de traslladar les mostres al laboratori per analitzar-les, vam
veure que encara estaven una mica humides i les vam posar al
radiador ja que el laboratori no té una làmpada d’infrarojos per tal que
s’assequessin totalment.

Figura 33. Imatge pròpia mostres assecant-se al radiador.

6.2. Tècniques de laboratori
Les tècniques de laboratori són aquelles que es duen a terme una
vegada les mostres de les roques ja estan seques i tenen a veure amb
l’extracció de les restes paleontològiques que puguin haver-hi.
Abans de començar aquestes tècniques, és important pesar la mostra
per tal de saber amb quina quantitat de mostra estem treballant.
La meva mostra marina té un pes de 1,401 kg tal com podem observar
en la figura 34. Les mostres continentals pesen un total de 1,423 kg
(0,607 kg + 0,816 kg) tal com observem en les figures 35 i 36.

Figura 34. Imatge pesant
mostra marina

Figura 35. Imatge pesant mostra
continental 1

Figura 36. Imatge pesant mostra
continental 2

[NOMBRE DEL AUTOR]

27

TORTOSA ENTRE MAR I MUNTANYA

6.2.1. Fase de rentat
Aquesta fase consisteix a rentar utilitzant uns tamisos de diferent mida
de malla per tal d’eliminar la major part de sediments sense contingut
paleontològic.
Si fos a gran escala es faria al
camp en una taula tipus
Freudenthal, però com que és
a petita escala nosaltres ho
fem al laboratori.
Figura 37. Taula tipus Freudenthal. (Font: Josep Benavent)

Depenent del tipus de mostres fòssils que es vulgui trobar, utilitzarem
una malla de tamís diferent.
En aquest cas, com que l’objectiu és veure si es tracta d’un ambient
marí o bé continental, utilitzarem diferent mida de malla per a cada
mostra perquè els fòssils són de diferents grandàries en el marí i en el
continental.
Quan es tracta de les mostres marines, utilitzem una malla de 0,25 mm
i una altra de 0,125 mm.
Per contra, quan rentem les mostres continentals utilitzem una malla
de 0,5 mm i una de 2 mm.
Primer de tot procedirem al rentat de la roca de mostra marina, la
piquem per reduir-li la mida i a més, que s’hidrati millor. La posem en
un ribell i l’omplim amb aigua fins cobrir tota la mostra.

Figura 38. Imatge
pròpia picant roca marina.

Figura 39. Imatge pròpia
omplint ribell aigua

Figura 40. Imatge pròpia
ribell ple amb aigua 1.
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Aquest procés l’hem de repetir també amb les roques de la mostra
continental. Fins tenir el ribell amb la mostra totalment submergida.

Figura 41. Imatge pròpia ribell amb aigua 2.

El fet de cobrir les nostres mostres amb aigua fa que aquestes
absorbeixen l’aigua ràpidament i es disgreguen, cosa que facilitarà la
feina de rentat amb els tamisos.
Quan la mostra ja està completament disgregada procedim a
començar el rentat.
Comencem amb la mostra marina, hem d’utilitzar els dos tamisos
adients a la mida que li pertoca, de manera que quedi el de 0,25 mm
dalt i a sota el de 0,125 mm.
Comencem abocant poc a poc la mostra que
tenim al ribell dins dels sedassos de manera
que totes les restes van passant pels tamisos
i aquell sediment sense interès paleontològic
s’hi cola pels tamisos gràcies a l’ajuda de
l’aigua que facilita la filtració.
Per fer aquest procediment correctament
s’han d’inclinar els dos tamisos i, a més a
més, tenir un rajolí d’aigua que no toqui
directament a la mostra (per evitar fractures
dels

possibles

fòssils)

mentrestant

el

Figura 42. Imatge pròpia rentant
mostres marines.

sediment va baixant i filtrant.
Al final del rentat obtenim dos concentrats de sediment, un per cada
tamís, i els deixem assecar.
[NOMBRE DEL AUTOR]

29

TORTOSA ENTRE MAR I MUNTANYA

Figura 44. Imatge pròpia sediment marí tamís

Figura 43. Imatge pròpia mostra
marina amb els tamisos

Una vegada tenim rentades les mostres del pliocè marí, hem de rentar
les del pliocè continental. El seu procediment és el mateix, amb
excepció de la mida dels tamisos que, en aquest cas, serà el superior
de 2 mm i l’inferior de 0,5 mm. Al final del rentat també tindrem dos
concentrats amb sediment.

Figura 45. Imatge pròpia mostra

Figura 46. Imatge sediment continental tamís

continental amb els tamisos
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6.2.2. Fase de triatge
En aquesta fase el que pretenem és observar els sediments trobats de
la mostra per tal de trobar evidències fòssils que ens verifiquen la
certesa corresponent a fòssils que fa 4 milions d’anys provenien d’una
part marina i una part continental.
Això ho descobrirem amb una anàlisi exhaustiva amb la lupa binocular
que permetrà observar a diferent augment depenent de la mida de la
mostra que es vulgui analitzar. És important anar anotant cada una de
les troballes i a més a més fotografiar cadascuna d’elles separant-les
amb l’ajuda d’un pinzell de talla molt petita.

Figura 47. Imatge pròpia analitzant mostres amb lupa binocular

Comencem amb les mostres obtingudes de sediment marí amb el
sedàs de 0,25 mm.
L’observació amb la lupa binocular ens mostra que es tracta d’un
ambient marí ja que durant aquesta anàlisi s’han pogut trobar
evidències marines.
Tal com es pot observar en les figures següents, hi ha una gran
quantitat de fragments de petxines. Però també se n’han pogut
conservar de senceres (concretament 12 i 2 cargols).

[NOMBRE DEL AUTOR]
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Figura 48. Evidències marines 0,25 mm 1. Figura 49. Evidències marines 0,25 mm 2.

Una vegada analitzades les mostres marines de 0,25 mm procedim a
observar les mostres del pliocè marí del sedàs de 0,125 mm.
En aquesta observació també reafirmem que es tracta d’un ambient
marí ja que tornem a trobar petxines senceres i algun cargol.
Les meves anotacions durant el procés de triatge són les referides a
la descoberta de 3 petxines senceres i 1 cargolí. També s’observen
moltes restes de petxines trencades.

Figura 50. Evidències marines 0,125 mm 1

Figura 51. Evidències marines 0,125 mm 2.

Si ho comparem amb les mostres de 0,25 mm podem dir que n’hi
trobem menys. Això ocorre perquè la mida és realment petita i les
petxines tan petites s’han trencat i no s’han pogut conservar senceres.
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Quan ja tenim completament analitzat tot el sediment marí obtingut del
rentat, passem a mostrejar amb la lupa binocular el sediment
continental de 2 mm i posteriorment, el de 0,5 mm. En aquest cas,
l’objectiu és trobar evidències micromamíferes com per exemple,
fragments de dents que ens indiquin que ens trobem en un ambient
continental.
Pel que fa a l’anàlisi de les mostres continentals de 2 mm podem dir
que no es va poder observar cap evidència fòssil tret d’un cargol
pràcticament indetectable.

Figura 52. Mostra 2 mm continental.

Una vegada tenim triades les mostres de pliocè continental obtingudes
amb el rentat del tamís de 2 mm passem a repetir el procés amb les
de 0,5 mm.
En l’anàlisi amb la lupa binocular de les mostres del tamís de 0,5 mm
veiem que hi abunden cargols foscos (figura 53). Aquest fet indica que
és possible trobar evidències fòssils continentals.

Figura 53. Mostra continental cargols foscos.
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Efectivament, hem trobat evidències continentals del pliocè al
Jaciment de Sant Onofre.
D’una banda tal com observem en la figura 54, 55 i 56 hi ha fragments
de dents prou completes (encerclades amb color verd) que ens servirà
per a la identificació en la clau dicotòmica.
D’altra banda també podem veure dos fragments molt petits de dents
que no podrien ser determinades.

Figura 54. Fragment complet dent 1.

Figura 55. Fragment complet dent 2.

Figura 56. Fragment dent complet 3.

Objectiu 3 assolit. En aquestes troballes de restes marines i també de
restes de dents en molt poca quantitat de mostra, reafirmem que
Tortosa ha estat submergida i també emergida. Per tant, la hipòtesi
era certa. Si que hem trobat evidències marines i continentals.
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Tal com indico en la introducció, l’objectiu 4 del treball és treballar amb
la clau dicotòmica la identificació de dents de micromamífers a partir
de la troballa de mostres paleontològiques.
Com

que

no

sabíem

si

seria

possible

trobar

evidències

paleontològiques al jaciment de Sant Onofre (finalment, sí que n’hem
trobat així treballo la identificació amb les mostres dels dos jaciments),
el meu tutor m’ha facilitat mostres de sediment ja rentat i tractat per tal
de fer-li la fase de triatge i posteriorment la identificació amb la clau
dicotòmica.
Aquestes mostres paleontològiques són del jaciment de la Venta del
Moro a València.
Per tant, ara el que s’ha de fer és iniciar una fase de triatge en aquestes
mostres a la cerca de dents amb la lupa binocular.
Durant aquesta fase ha sigut important l’ús d’un pinzell de talla molt
fina per separar aquestes mostres per a què posteriorment es pugui
dur a terme la fase de gabinet.
Finalment, hi ha un total de 23 dents per analitzar.

Figura 57. Anàlisi lupa binocular

Figura 58. Imatge collage 23 dents trobades
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6.3. Tècniques de gabinet
Les tècniques de gabinet és tot aquell treball que es realitza una
vegada ja tenim trobades totes les dents que ja estan separades i
després s’hauran d’identificar.
En aquesta part del treball, amb ajuda del pinzell, s’han de posar les
dents en un portaobjectes de vidre.
Per poder fer aquest pas correctament, s’ha de mullar la punta del
pinzell amb saliva o aigua per tal que la dent s’hi enganxi i d'aquesta
manera és traslladada al portaobjectes.
Prèviament, s’han de posar boletes de bluetack (un material que
s’apega al portaobjectes) per tal que quan es traspassin les dents
quedin allí enganxades.
Una vegada acabades les tècniques de gabinet podem dir que ja s’ha
assolit l’objectiu 2 corresponent a treballar totes les mostres.

Figura 59. Muntant col·lecció dents

Figura 60. Col·lecció dents trobades
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7. IDENTIFICACIÓ MICROMAMÍFERS
En aquest apartat del treball s’utilitza la clau dicotòmica afegida a l’annex
I per identificar les dents trobades en la fase de triatge.
Per identificar tenim dues dents trobades al Jaciment de Sant Onofre i
vint-i-tres del Jaciment de la Venta del Moro.

7.1. Dents del jaciment de Sant Onofre
Tal com s’assenyala al final de la pàgina 34, vam trobar dues dents
amb la mostra recollida al jaciment de Sant Onofre, cosa que indica
que hi ha evidències continentals.

Figura 61

Figura 62

Figura 61: múrid; Figura 62: lagomorf.

7.2. Dents del jaciment de la Venta del Moro

Figura 63

Figura 64

Figura 65

Figura 66

Figura 67

Figura 68

Figura 69

Figura 70
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Figura 71

Figura 72

Figura 73

Figura 74

Figura 75

Figura 76

Figura 77

Figura 78

Figura 79

Figura 80

Figura 83

Figura 63: múrid;

Figura 81

Figura 84

Figura 64: cricètid;

Figura 67: múrid; Figura 68: múrid;

Figura 82

Figura 85

Figura 65: múrid; Figura 66: glírid;

Figura 69: lagomorf; Figura 70: múrid;

Figura 71: lagomorf; Figura 72: múrid; Figura 73: múrid; Figura 74: cricètid 2;
Figura 75: lagomorf; Figura 76: múrid; Figura 77: lagomorf; Figura 78: múrid;
Figura 79: múrid; Figura 80: arvicòlid; Figura 81: lagomorf; Figura 82: arvicòlid;
Figura 83: insectívor; Figura 84: múrid; Figura 85: insectívor.

És un cricètid però no es pot identificar amb la meva clau dicotòmica ja que es tracta d’una
clau senzilla.
2
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8. CONCLUSIÓ
Vaig començar aquest treball de recerca qüestionant-me si seria possible
trobar evidències fòssils que verifiquessin l’existència fa quatre milions
d’anys d’una Tortosa submergida però també emergida. També em
proposava quatre objectius relacionats amb la hipòtesi inicial.
El primer objectiu era localitzar el jaciment de Sant Onofre. Aquest objectiu
va ser assolit gràcies a la informació dels articles de J. Agustí 3 i Á. Arasa 4
juntament amb l’ajuda del geòleg, Álvaro Arasa, autor d’un dels articles.
El jaciment se situa prop de Tortosa al terme de Campredó. Allí és on vam
recollir les mostres, per fer-ho, vaig haver de localitzar els estrats descrits
als articles, tant el marí com el continental.
El marí, es trobava entre les margues blaves les quals estan citades als
articles. És allí on hem trobat els fòssils marins. En canvi, els fòssils
corresponents a l’estrat continental es localitzaven en lutites.
La columna estratigràfica següent (figura 19 de la pàgina 19) mostra
l’estrat de les margues blaves assenyalades en color blau. És allí on hem
trobat el jaciment marí. També s’observa l’estrat de lutites assenyalades
en color verd que pertanyen al jaciment continental que hem localitzat.

3

Agustí, J., Anadon, P., & Julia, R. (1983). Nuevos datos sobre el Plioceno del Baix Ebre.

Aportación a la correlación entre las escalas marina y continental. Sabadell (Barcelona).
4

Arasa Tuliesa, Á. (1990). El Terciario Del Baix Ebre: Aportaciones Estratigráficas Y

Sedimentológicas. Barcelona: Dep. Geol. Dinámica, Geofísica i Paleontología. Fac. de Geología.
Univ. Barcelona
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El segon objectiu consistia a treballar les mostres recollides en aquest
jaciment. Per aconseguir aquest objectiu vaig dur a terme un treball de
camp i de laboratori laboriós per tal d’arribar a trobar evidències
paleontològiques. Aquestes evidències ens porten al tercer objectiu que
pretén verificar o falsar la hipòtesi inicial.
Una vegada treballades les mostres concloem que hi ha troballes marines
com els bivalves (petxines) i troballes continentals com els fregaments
dentaris de dos micromamífers de diferents ordres:
-

Ordre rodentia, concretament, de la família muridae (ratolins) i
correspon a la figura 61.

-

Ordre lagomorpha (conills) i correspon a la figura 62.

Aquest fet ens indica que hi ha restes marines i continentals al jaciment
de Sant Onofre.
Aquestes evidències paleontològiques marines i continentals verifiquen la
hipòtesi inicial, Tortosa i els seus voltants durant l’època pliocènica va
romandre submergida però posteriorment, emergida.
Finalment, hi havia un quart objectiu que rau en utilitzar correctament una
clau dicotòmica per identificar micromamífers a partir de les seves dents.
Per aconseguir aquest objectiu també vaig haver de dur a terme una fase
de laboratori per extraure dents de micromamífer d’unes mostres d’un
jaciment de València (Venta del Moro). També vaig identificar les dents
trobades del jaciment de Sant Onofre. He pogut assolir aquest objectiu
identificant un total de vint-i-cinc fragments dentaris de micromamífers de
diferent ordre. Les ordres són:
-

Ordre rodentia. Tenim diferents famílies:


Família muridae (múrids) : figures: 61, 63, 65, 67, 68, 70, 72,
73, 76, 78, 79, 84.





Família cricetidae en dos subfamílies:


Arvicolinae (arvicòlids) : figures: 80 i 82.



Cricetidnae (cricètids): figures: 64 i 74.

Família gliridae (glírid): figura 66.
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-

Ordre lagomorpha (lagomorfs): figures: 62, 69, 71, 75, 77, 81.

-

Ordre insectívora (insectívors): figures: 83 i 85.

Després de realitzar aquest treball i haver assolit els objectius previstos,
puc dir que ha sigut un repte important per a mi ja que mai havia investigat
sobre la paleontologia, em sento molt satisfeta i enriquida per haver tingut
l’oportunitat de treballar-la i estudiar-la.
Finalitzo aquest treball gaudint d’haver-me pogut endinsar en una matèria
com és la geologia que durant el batxillerat no he cursat i que, m’ha
sorprès gratament. També he gaudit el fet d’haver pogut realitzar una part
pràctica completa amb la qual he aprés a ser pacient i alegrar-me cada
cop que identificava una troballa.
M’agradaria concloure aquest treball remarcant la importància d’haver
verificat la hipòtesi inicial ja que és molt interessant investigar per conèixer
com eren les nostres terres fa quatre milions d’anys.
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ANNEX I: CLAU DICOTÒMICA
CLAU DICOTÒMICA PER A LA IDENTIFICACIÓ DE
MICROMAMÍFERS
1. A)

Dents

de

corona

baixa,

amb

arestes

agudes...................................Quiròpters (rates penades) i insectívors

B)

Dents de corona molt alta.......................…………………………....…2

C)

Dents de corona baixa o intermèdia i vores arrodonides ...........…….3

2. A) Dents amb la superfície oclusal plana, amb un dibuix característic.
Perfil de la dent corbat..............………Lagomorfs (conills) Prolagus sp.

B)

Dents

amb

Formats

la

superfície

oclusal

per

triangles

i

plana.

lòbuls posteriors

i/o

anteriors…………………………………………………………Arvicòlids
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C)

Dents
de

amb

la

superfície

la

dent

bastant

oclusal

aguda.

Perfil

recte..................................…..Incisius (poc diagnòstics)

3. A) Dents molt planes o lleugerament còncaves, de contorn quadratrectangular, arestes arrodonides, patró complex, amb un gran número
de

crestes

en

sentit

llavi-lingual

………………….…………………...…….…Glírids (lirons) Eliomys sp.

B)

Dents de corona intermèdia..............................................................4

4. A) Dents bunodonts amb crestes en forma de triangles.......... Cricètids
(hàmsters)
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B) Dents bunodontes, amb multitud de crestes, valls i
tubercle........................................................................Múrids (ratolins) 5

5. A) Grandària mitjana-gran. En m1 (primer molar inferior), presència de
tubercle mig anterior (tma). En M1 (primer molar superior), presència de
t7…………………………… Apodemus

B) Grandària petita. De vegades pertit tma en m1. Estefanodòncia
(desenvolupament de crestes longitudinals)
moderada. No t7...............…….…………………. Castillomys
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C) Grandària gran. No tma en m1. No t7 en M1. Gran desenvolupament de
crestes longitudinals (estefanodòncia)
en m1 i M1………………………………………………... Stephanomys
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ANNEX II: ENTREVISTA ÁLVARO ARASA (geòleg)
Història geològica d’aquesta zona en concret.
(Com és que podem trobar jaciments?)
Un ésser viu s’ha mort, se soterra i finalment se forma el fòssil. Clarament
no es pot quedar l’organisme complet. En els mamífers el que més se sol
fossilitzar són les dents.
(Com és que trobem els estrats continentals per sobre dels estrats
marins?)
Això ocorre perquè al llarg de la història de la Terra el nivell del mar no ha
estat igual. Això es deu les transgressions del mar quan hi ha un continent
i el mar puja i envaeix la terra. Hi ha un canvi lateral de fàcies (materials
marins respecte als continentals). Aquell lloc on la mar ho va abandonar,
ha acumulat sediments o va formar llacs. No vol dir que el mar hagi arribat
fins a ‘’x’’ metres d’altura sinó que la muntanya ha pujat cap amunt
(tectònica de plaques).
Hi pot haver una gran riquesa en aquesta zona (fòssils)?
No és una zona altament fossilífera però en pots trobar uns quants. Es
poden trobar micromamífers, malacofauna i organismes marins.
El estrats que contenen els fòssils tenen una continuïtat?
És a dir, pot trobar-se el mateix a una cantera propera?
Sí, de fet, tenim uns fòssils indicadors que els trobem en quilòmetres i
quilòmetres en altres canteres ja que són característics de l’època
concreta. Aquests fòssils indicadors solen ser molt petits.
A quina època correspondrien els sediments concretament?
Al pliocè, concretament pliocè inferior.

Sembla ser que tenim sediments continentals damunt de sediments
marins, hi ha una zona de transició o ha sigut de forma sobtada?
Es tracta d’una zona de transició on hi ha una mescla de sediments. Però
a altres llocs pot passar que sigui sobtadament, però en aquest, no.
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Què hi ha de rellevant, geològicament parlant, en aquella zona
específica?
Les característiques sedimentàries de cadascuna de les unitats i també
que amb el poc espai que hi ha, m’atreviria a dir 0,5 km hi ha una gran
quantitat d’estructures geològiques molt importants. Per exemple, quan
cauen les arenes de penya-segat que té menys de 10 m d’alçada es
formen uns ventalls que formen turbidites, i gràcies a elles trobem les
seqüències de Bouma.
Aquesta zona era una zona marina o eren llacs puntuals?
Era una zona marina però en haver-hi la transgressió van aparèixer llacs.
Quin tipus de roques sedimentàries (margues, arenes, etc...) tenim al
lloc que hem d’investigar?
Hi ha graves perforades, després hi ha licorines i també estan les cliones
(esponges que foraden la roca) llavors ve la transgressió marina i damunt
d’aquestes trobem arenes i a sobre ja venen les margues. Finalment,
trobaràs guixos d’exsudació. Aquests són deguts a què les margues s’han
sedimentat baix al mar , també potser els guixos hagin precipitat a les
esquerdes. Dalt de tot estan els carbonats lacustres (làmina d’aigua
continua) i palustres (làmina d’aigua desapareguda).
Concretament durant el pliocè quines n’eren les característiques de
la zona?
El pliocè comença a 5,3 milions d’anys deixant enrere en messinià (7 ma
i 5,3 ma) que és el moment històric que només passa al Mediterrani ja que
el nivell del Mediterrani es va evaporar tot i que l’Atlàntic alimentés el que
era el Mediterrani i que cada any s’evaporava 1m i mig d’aigua. En
evaporar-se deixa entre Mallorca i Còrsega i Cerdanya 1500 metres de
sal. Al final del messinià, va pujar el nivell dels oceans i va entrar molta
aigua. És a partir d’aquí que comença el pliocè. Molt característic d’aquest
període podem trobar que hi havia com un paleopenya-segat que cau
terra de dalt i al tocar baix feia uns ventalls d’arena i allí es poden trobar
eriçons, ostres...
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