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RESUM
Aquest treball vol ser un intent d’apropament al coneixement del món dels dinosaures
que vivien a Coll de Nargó i que tenen la particularitat afegida de ser tot just del període
de la gran extinció, la qual cosa augmenta el seu interès d’estudi científic.
Primer ens hem d’ubicar en el temps. He començat fent un calendari on cada dia
representa 12 milions d’anys i on s’assenyalen els esdeveniments claus de la història de
la Terra i el dia de naixement de cada espècie. D’una manera visual i ràpida ens adonem
que els dinosaures, tot i fer molts anys que van viure a la Terra apareixen relativament
tard. Un cop estem situats en el temps, ens hem de situar en l’espai. Aquest espai però,
és canviant al llarg del temps i això és el que vull reflectir en fer una breu història
geològica de la zona. Vist això estem en condicions d’endinsar-nos en el món dels
dinosaures. Comencem parlant d’aquests animals fascinants, quins éssers eren, les seves
característiques, tipologies, el medi on vivien… i com no, de la seva extinció.
Ara bé nosaltres tenim llibres d’història que ens expliquen fets polítics, socials, que van
succeir en el passat, narrats per gent que els va viure i ens els han transmès. Però, qui va
viure junt amb els dinosaures per explicar-nos el que va passar? Les pàgines del llibre
en aquest cas les tenim a la terra. Els fòssils serien les lletres i les paraules, les quals
prenen un significat i sentit diferent segons la “pàgina” on les trobem. Les capes de la
Terra són com les pàgines d’un llibre, un llibre que moltes vegades es troba esquinçat i
s’ha d’anar en compte a l’hora de recompondre’l. És hora doncs, d’endinsar-nos dins
d’aquest “llibre” i de començar a llegir el que ens diu. Parlem del jaciment de Coll de
Nargó, dels fòssils, dels ous... i també de geologia, la qual ha estat una mica la mimada
d’aquest treball.
L’apartat pràctic s’ha centrat en l’estudi de la degradació d’un niu, el qual ha estat més
una mostra de metodologia de treball que un estudi pròpiament dit, ja que faria falta un
interval de temps més llarg i altres estudis comparatius per poder establir conclusions.
A l’hora d’escollir un tema per fer el treball de recerca, entre altres assumptes que em
suscitaven interès, n’hi havia un que, tot i no ser de l’àmbit de matèries que atrauen
més la meva atenció, empenyia amb força dins la meva ment, pugnant per ser el
guanyador entre tots els altres candidats: El tema dels dinosaures de Coll de Nargó, de
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les empremtes i les restes que ens han deixat aquests éssers fascinants en el seu pas per
la Terra.
Potser m’he deixat influit per aquelles pel·lícules de Steven Spielberg que vaig veure de
petit, i en les quals em quedava pensant quan anava a dormir… Potser sí, però jo crec
que la raó que ha empès amb més força ha estat l’orgull que sento que sigui precisament
Coll de Nargó, la terra on he nascut, un dels llocs més importans del món (Sí Sí, del
món!) en ous de dinosaure, tant en la quantitat d’afloraments com en la qualitat.
He de senyalar també que, sense adonar-me’n, el meu treball anava prenent de mica en
mica un caire geològic. I és que com reitero en més d’una ocasió, l’estudi dels ous de
dinosaure té un vessant geològic molt important.
Si aquest estudi serveix per transmetre l’interès i la il·lusió que jo sento als altres, ja em
dono per satisfet.
Els afloraments de nius a Coll de Nargó són un patrimoni cultural de tots. Això vol dir
que estan a la disposició de tothom qui els vulgui conèixer, estudiar i, en definitiva, que
en vulgui gaudir. Però per altra banda, això exigeix una responsabilitat. Entre tots
n’hem de tenir cura i hem de vetllar per la seva protecció i la seva conservació.
Una invitació per a tothom qui vulgui visitar els vestigis d’aquests éssers del passat.
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1. LA TERRA, 4.500 ANYS D’HISTÒRIA
El nostre planeta, la Terra, es va formar fa uns 4.500 milions d'anys. Des de la seva
formació fins avui la Terra ha patit nombrosos i profunds canvis geològics, amb
distribucions dels continents i els oceans molt diferents a les actuals. Períodes glacials
s’han alternat amb períodes càlids i humits o càlids i extremadament secs. A més, la
Terra, ha acollit molt variades formes de vida, algunes ja extingides com per exemple
els dinosaures i altres que han perdurat fins avui en dia.
Per situar-nos en el context global, la història de la Terra es pot dividir en cinc grans
etapes: precambrià (4500-570 m.a), primària o paleozoic (570-250 m.a), secundària
o mesozoic (250-65 m.a), terciària o cenozoic (65-1,8 m.a) i quaternària o
antropozoica (1,8-0 m.a)
L’era mesozoica (l’era dels dinosaures) es divideix en tres períodes, de durada diferent
cadascuna: Triàssic, Juràsic, Cretaci.
Els dinosaures van aparèixer durant el període Triàsic, el primer de l'era Mesozoica, ara
fa uns 230 milions d'anys i es van extingir a finals del Cretaci fa uns 65 milions d'anys.
El total de la seva existència al planeta suma aproximadament 165 milions d'anys. Cal
dir, però, que els dinosaures de Coll de Nargó, van viure a finals del Cretaci, en el
Maastrichtià (70,6-65,5 m.a).
A continuació tenim una taula dels temps geològics amb la indicació del temps en què
van viure els dinosaures i l’edat dels jaciments dels Pirineus1:

1

Els Dinosaures dels Pirineus, Bernat Vila
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2. HISTÒRIA GEOLÒGICA DE LA ZONA.
El mapa de la superficie terrestre canvia contínuament. En l’època en què vivien els
dinosaures, la Terra no presentava l’aspecte actual, sinó que era molt diferent.
Coll de Nargó, La Seu, no eren com els veiem avui.
Els continents del globus terrestre també tenien una distribució diferent.
Per poder entendre aquest moviment continu de les terres i els continents hem de donar
un cop d’ull a la teoria de la tectònica de plaques.
Aquesta teoria manté que la superficie terrestre està formada per grans plaques rígides,
sobre les quals es troben ancorats els continents.
Aquestes plaques estan formades per l’escorça terrestre i una part del mantell. A aquest
conjunt l’anomenem litosfera.
Doncs bé, aquestes plaques litosfèriques es desplacen sobre una capa plàstica situada a
sota, que també pertany al mantell: l’astenosfera.
Atès que l’astenosfera es troba en estat fluid, al seu interior tenen lloc constants corrents
de convecció. Per aquesta circumstància l’astenosfera provoca que la capa situada a
sobre no sigui estable sinó que estigui en moviment constant.

Això explica el canvi continu del mapa del globus terrestre. També explicaria l’aparició
de serralades (quan dues plaques continentals entren en contacte i xoquen, per
exemple). Aquest és l’origen dels Pirineus durant l’època terciària (cenozoic).
Abans d’això, però, tenim dos blocs separats: la placa Ibèrica i la placa Europea. La
comarca de l’Alt Urgell, que llavors era oceà, estava situada en la confluència d’aquests
dos blocs rígids de l’escorça terrestre.
Quan va començar l’atansament entre les dues plaques, l’oceà que estava al mig es va
anar reduint fins a desaparèixer. Els materials que s’havien dipositat al llarg del temps
en aquest oceà, s’havien compactat i s’havien transformat en roques. A sota es trobaven
les més velles (sòcol) i a sobre les més joves (cobertora).
El xoc entre les dues plaques va començar fa uns 75 milions d’anys. La placa ibèrica es
va enfonsar sota l’europea i a la superficie anaven aflorant de mica en mica els Pirineus.

2

Treball de recerca

Els dinosaures de Coll de Nargó

Xoc entre la placa ibèrica i l’europea. Formació dels Pirineus2

El procés va ser llarg i complex i va durar fins fa uns 23 milions d’anys.
Tots aquells materials que havíem dit que s’havien dipositat a l’oceà i que s’havien
compactat i que n’hi havia de més vells i de més nous ara formaran part del nou conjunt
que ha emergit.
Mentre es formava el Pirineu, la part més meridional de la comarca, la zona d’Oliana,
encara estava coberta pel mar. En aquest mar s’anaven dipositant els materials que els
rius transportaven i que ja provenien de les noves muntanyes (materials terciaris). Amb
el temps l’aigua es retirà també d’aquesta zona.

2.1. GEOLOGIA DE L’ALT URGELL
A la comarca de l’Alt Urgell hi trobem tres parts ben diferenciades geològicament
parlant:
•

La zona més septentrional, constituïda per les roques més velles (el sòcol) que
pertanyen a l’Era Primària (600-230 m.a.). Formen part del Pirineu Axial

•

La part central, amb roques de la cobertora, d’edat intermèdia: Era Secundària
(230-65 m. a.). És el Prepirineu.

•

La part més meridional, amb roques més recents de l’Era Terciària (menys de 65
milions d’anys). Seria la part corresponent a la Depressió Central.

Les roques de Coll de Nargó pertanyen tot just a l’època del final del Cretaci. Són
roques vermelloses que contenen ossos i abundants ous de dinosaure.
A les Terres emergides les roques es tornen vermelloses per l’oxidació que pateixen.
Aquestes roques contenen ferro reduït que en contacte amb l’oxigen de l’aire s’oxida i
per això prenen aquesta tonalitat vermellosa. (Veure mapa geològic en anexos)
2

Alt Urgell, una visió de conjunt: Geologia de l’Alt Urgell
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2.2. COLL DE NARGÓ FA 65 MILIONS D’ANYS
Fa 65 milions d’anys els éssers vius eren molt diferents als actuals. Els rèptils
dominaven la terra (dinosaures), el mar (ictiosaures), i l’aire (pterosaures). Els mamífers
i les aus eren molt petits i poc desenvolupats. La vegetació era exhuberant. Els boscos
són de grans arbres de fulla perenne, cicadàcies (semblants a les palmeres actuals),
gingos i falgueres arbòries. Les plantes amb flor començaven a ser predominants. El
clima era molt més càlid i humit que l’actual, els pols no estaven glaçats i els mars
envaïen bona part dels continents actuals.
A Coll de Nargó, Vallcebre, Tremp, Àger, etc., on ara hi ha relleus elevats, abans hi
havia zones deprimides on s’acumulaven sediments portats per rius. Aquestes zones
deprimides les anomenem conques sedimentàries, que a la vegada s’agrupen en
l’anomenada conca pirinenca. Aquesta conca estava delimitada per tres grans unitats de
relleu:
•

El massís Central al Nord

•

El massís del Golf de Lleó al Sud-est

•

La serralada Ibèrica al Sud-oest.

La part oest era ocupada per una prolongació de l’oceà Atlàntic que s’estenia pels
actuals Pirineus. A la part oriental de les terres emergides hi havia un vast oceà
anomenat Tethys.
Abans del Maastrichtià la conca pirinenca s’estenia per tot els Pirineus. En començar la
regressió, la retirada progressiva i parcial del mar portà al desenvolupament d’extensos
aiguamolls més o menys connectats amb el mar.

Mapa paleogràfic de la zona al Maastrichitià3
3
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En seguir retirant-se el mar, s’anà produint un progressiu assecament de la conca
pirinenca de l’est cap a l’oest, fins que, al final del Cretaci, el mar i els aiguamolls
costaners ja s’havien retirat de tota la meitat oriental dels Pirineus.
Els relleus que limitaven la conca pirinenca eren drenats per rius que arrossegaven
sediments que anaven reomplint-la al llarg de milions d’anys.
Coll de Nargó era una gran plana costanera amb aiguamolls protegits per bancs de sorra.
Els rius que desembocaven al mar eren meandriformes (sinuosos). La plana estava
coberta per abundant vegetació on els dinosaures amagaven els ous i les cries. En les
estacions de pluja les riuades anegaven les planes i cobrien amb fang i sorra les niuades,
quedant els nius enterrats en aquests materials. Gràcies a això i a una posterior
fossilització ens ha quedat constància d’aquests ous fins avui en dia. Aquest entorn era
compartit amb cocodrils, tortugues, crancs, etc.

3. PRESÈNCIA DE DINOSAURES
3.1. ELS FÒSSILS
Si es parla de presència de dinosaures a Coll de Nargó és perquè se’n troben nombrosos
fòssils. Els fòssils que es troben més freqüentment a Coll de Nargó són els que
provenen d’ous i, en alguns casos, de fragments d’ossos i petjades.

3.2. ELS DINOSAURES
Els dinosaures foren uns dels animals terrestres més fascinants que han existit mai. Van
habitar la terra durant més de 150 milions d’anys. Visqueren en tots els continents i van
evolucionar fins aconseguir una gran diversitat de formes. Des de grans herbívors, com
el titanosaure (podia arribar als 12 m d’alçada) fins a petits carnívors de la mida d’una
gallina.
Des del punt de vista etimològic, la paraula dinosaure significa “llangardaix terrible”.
Els dinosaures van dominar la Terra durant l’era secundària fins que una combinació de
catàstrofes ambientals va provocar la seva extinció fa uns 65 milions d’anys.
Els dinosaures eren rèptils, és a dir, animals amb columna vertebral, quatre extremitats,
pell impermeable i recoberta d'escames, que es reproduïen mitjançant la posta d'ous.
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Hi ha diversos criteris de classificació dels dinosaures: segons la seva alimentació,
herbívors o carnívors; segons la forma del maluc, en saurisquis i ornitisquis, etc. Els
dinosaures es classifiquen normalment per aquest últim criteri, de manera que trobem4:
•

Els dinosaures saurisquis (maluc
de llangardaix). Es divideixen en
dos grups:
Teròpodes i Sauròpodes

•

Els dinosaures ornitisquis (maluc
d’ocell). Hi podem distingir tres
grups molt comuns: Ornitòpodes,
Marginocèfals i Tireòfors

A Coll de Nargó hi havia principalment tres tipus de dinosaures: El titanosaure (el més
comú), el dromeosaure i l’hadrosaure o dinosaure de bec d’ànec.
El Titanosaure va ser, fa 70 milions d’anys, el dinosaure
més comú de Coll de Nargó. Les seves característiques
proncipals són: coll llarg i cua llarga, cap petit i potes
arrodonides en forma d’elefant. Dins del grup dels
Saurisquis, pertany als sauròpodes i és herbívor. Podia arribar a fer fins a 12 m d’altura.
El dromeosaure no era tan comú com el titanosaure.
Aquest també pertany als saurisquis, però s’inclou dins el
grup dels teròpodes. Eren dinosaures carnívors i estaven
dotats d’un crani lleuger i robust, amb dents esmolades i
un disseny corporal gràcil adaptat per a la caça. Avui en dia, és àmpliament acceptat que
els dromeosaures devien estar proveïts de plomes o, si més no, d’estructures
integumentàries similars que devien recobrir el seu cos. Diversos estudis indiquen
clarament el paper destacat que el grup va tenir en la transició cap a les aus.
L’Hadrosaure fou un altre dinosaure herbívor però
pertanyent a l’ordre ornitisqui i, dins d’aquest als
ornitòpodes. La similitud de la seva mandíbula amb la
dels ànecs fa que també se’ls anomeni dinosaures de bec d’ànec. Podien caminar amb
dues potes o bé amb quatre potes.
4

Larousse de los Dinosaurios
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3.4. REPRODUCCIÓ, OVÍPARS
•

Estratègies de posta

A Coll de Nargó es reunien les femelles i feien la posta en grup, ja que així es
protegien dels possibles atacs de dinosaures carnívors, com el dromeosaure. Alguns
dinosaures realitzaven la posta en forats excavats a la sorra, altres construïen
monticles de terra i fang i col.locaven els ous a sobre.
•

Zones de posta

Les planes al·luvials de Coll de Nargó properes al mar i amb petites llacunes eren un
lloc ideal per fer la posta. Durant milers d’anys aquests animals retornaven
periòdicament per fer la posta
•

Els ous de dinosaure

Forma: poden ser esfèrics, subesfèrics, ovoides o el·líptics allargats. Probablement
hi ha una relació entre la mida de l’ou i el gruix de la closca (a més gruix de closca
més grandària de l’ou). El més llarg que es coneix és un ou allargat d’un teròpode
que arriba als 45 cm de llarg. Els més petits fan uns 4-7 cm
Closca: l’estructura és rígida formada per unitats complexes de carbonat de calci
travessades per canals respiratoris que permeten l’intercanvi de gasos. Aquests
canals formen xarxes tridimensionals. La closca no pot ser gaire gruixuda perquè
dificultaria l’intercanvi de gasos. El gruix varia entre 1-5 mm.

3.5 L’EXTINCIÓ
Fa 65 milions d’anys es va produir la segona extinció més devastadora de la història de
la Terra, que suposà el pas del cretaci a l’era terciària. Més del 75% de les espècies
animals van desaparèixer, entre elles els dinosaures, els rèptils marins i els pterosaures.
Cap animal de més de 30 kg va sobreviure, això fa pensar que hi va haver una catàstrofe
mundial, que va afectar la cadena alimentària i l’entorn. Però què va passar?
La teoria més aceptada, és la que un gran asteroide o cometa va impactar contra la Terra
a una velocitat de 10 km/s. L’enorme energia alliberada per l’impacte va sembrar la
Terra de mort i destrucció: desastres ambientals com tsunamis, tempestes, fred i foscor,
escalfament per l’efecte hivernacle, pluges àcides i incendis arreu del món. Quan va
tornar la tranquil.litat la Terra era un lloc diferent.
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4. UBICACIÓ GEOGRÀFICA DEL JACIMENT. GEOLOGIA
El jaciment de Coll de Nargó es troba a la vall del riu Sallent, però sols en una banda de
riu, en una ampla franja que va des del riu fins uns metres amunt cap al nord (quant a
l’amplada). I des del Cap de la Creu (C/ Isona, km 39) fins una mica més amunt d’una
propietat anomenada “Pinyes” (quant a llargada).
Si féssim un tall transversal a la zona del jaciment de Coll de Nargó, ens trobaríem una
seqüència estratigràfica com la de l’esquema següent:
1. Calcàries marines del Cenomanià
2. Formació d’Aren del Campanià
3. Part més baixa del Garumnià inferior
4. Part mitjana del Garumnià inferior
5. Part més alta del Garumnià inferior
6. Conglomerats i gresos del Garumnià
Mitjà i Superior (terciari)
7. Plegament que es veu des de Sallent.

S’hi aprecia una discordància cronoestratigràfica. Trobem materials terciaris a sota
(groc), i materials mesozoics a sobre: cretaci inferior (grana) i juràssic (blau)

A continuació s’exposa un mapa geogràfic de la zona. En vermell es senyala l’abast del
jaciment5:

5

Mapa facilitat per en Josep Peralba, geòleg
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5. LOCALITZACIÓ DE FÒSSILS.
Les restes fòssils que trobem a Coll de Nargó són molt variades, tant d’organismes de
medi aquàtic com terrestre. Així doncs per trobar un determinat tipus de fòssil s’haurà
de cercar en indrets amb unes característiques geològiques determinades.

LOCALITZACIÓ DE NIUS I OUS. GEOLOGIA I PALEONTOLOGIA.
En l’estudi d’ous de dinosaure aquestes dues ciències anirien unides. Els ous no els
trobem sols, es troben incrustats en el terreny, envoltats d’un determinat tipus de roques.
És important doncs, conèixer la geologia de la zona.
Els fòssils els trobem normalment en les roques sedimentàries, per això la
paleontologia, que es la ciència que estudia els fòssils i que és una ciència
fonamentalment biològica, té un vessant geològic important.
Les roques sedimentàries són molt variades: des de les roques amb consistència pètria,
com són les calcàries i les arenisques o gresos, passant per les roques argiloses.
Aquí, unes breus pinzellades:
Els relleus que limitaven la conca pirinenca eren drenats per rius que arrossegaven
sediments que anaren reomplint-la al llarg de milions d’anys. Aquests sediments
s’anaren convertint en diferents tipus de roca, segons si els materials arrossegats eren
fangs, sorres o graves, amb la qual cosa s’obtingueren així lutites, gresos o
conglomerats, respectivament.
Els fòssils de dinosaures els trobem en alguns d’aquests sediments.
Segons criteri de Bernat Vila en el seu llibre Els Dinosaures dels Pirineus, en el
reompliment de la conca pirinenca oriental s’hi defineix un garumnià inferior que
l’ubiquem a la part més alta del Mesozoic, en el Maastrichtià, mentre que el garumnià
mig i superior són cenozoics (Terciari).
La successió d’estrats del final del Mesozoic que trobem als Pirineus orientals reflecteix
la regressió marina i l’assecament progressiu de la conca pirinenca.

•

Part més baixa del garumnià inferior (gris)

És de colors grisosos, cosa que en indica que encara ens trobem en indrets humits
amb presència d’aiguamolls d’una certa salubritat. Hi solem trobar calcàries,
carbons i lutites.
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1. Les calcàries estan formades en
gran part per fragments d’algues
caròfites

que

vivien

en

llacs

transicionals molt poc profunds.
Aquestes algues tenen la tija
segmentada, de manera que prenen
una forma molt característica quan
fossilitzen. Les caròfites presenten parets incrustades de carbonat de
calci, com si es tractés d’un esquelet que les manté dretes quan l’aigua
disminueix. Aquesta estructura és tan resistent que ha proporcionat molts
fòssils.
També podem trobar, encara que és
més difícil, les llavors fossilitzades
d’aquestes

algues,

anomenades

oogònies. Les oogònies tenen una
estructura semblant a una pilota de
rugby si són observades amb una
lupa binocular.
Al garumnià basal també hi trobem ostres, que són mol·luscs marins
lamel·libranquis els quals viuen adherits a les roques. En la foto següent podem
veure una capa d’ostres discontínua, ja que el terreny es troba fallat.

Capa d’ostres

Terreny fallat
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2. Els carbons es van formar en períodes de temps durant els quals el llac
mai no s’assecava, la qual cosa dóna lloc a aiguamolls amb molta
vegetació baixa (molses, plantes aquàtiques…) però també arbòria. Quan
aquesta vegetació moria no es podria, ja que les condicions reductores
del fons de l’aiguamoll (amb poc oxígen) feien possible la seva
conservació. L’acumulació i la compactació d’aquestes restes vegetals ha
donat lloc al carbó. Aquests carbons han estat explotats a la mina de Coll
de Nargó.

Indicis de carbó prop de l’entrada a l’antiga mina de
Coll de Nargó

3. Les lutites provenen de la sedimentació de fines partículas en zones de
llacs més o menys permanents on arribaven petits rius d’aigües
tranquil·les. En aquest nivell les lutites són grises.
A Coll de Nargó trobem ous
en aquest nivell del Garumnià
gris. La fossilització dels ous
de

Coll

de

Nargó

és

segurament única al món, ja
que nius en capes de color
gris sols se n’havia trobat a
Biscarri i Faidella (Conca
Dellà), i en molta menys quantitat.
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Transició del Garumnià gris cap a un garumnià inferior vermellós

L’assecament progressiu de la conca va
fer

que

no

hi

poguessin

haver

aiguamolls, ni per tant, carbons. Les
lutites ja no presenten colors grisos, sinó
que ara són roges, com a conseqüència
de l’assecament de l’ambient.
•

Part alta del Garumnià inferior (roig)

Hi abunden gresos i conglomerats que indiquen corrents d’aigües energètiques.

L’estructura geològica de la zona presenta una sèrie estratigràfica granocreixent, és a
dir, amb margues i argiles als estrats inferiors i gresos i conglomerats als superiors.
També es troba carbó en el garumnià basal. A la part més alta del garumnià inferior es
troben oncòlits.

Calcàries

Margues o lutites

Gres

Garumnià inferior

Conglomerats

Carbó
Gres d’Aren
Oncòlits

12

Treball de recerca

Els dinosaures de Coll de Nargó

Els oncòlits són concrecions calcàries de formes irregulars o arrodonides que
internament estan organitzades en làmines concèntriques (com una ceba). Tenen un
origen algal.
Es creu que l’abundant proliferació d’aquestes algues té una relació directa amb
l’extinció dels dinosaures, ja que la desaparició de grans hervíbors com el titanosaure va
comportar un ràpid creixement de certa vegetació.
Això explicaria l’abundància d’oncòlits que es troben en els estrats pròxims a l’extinció
a Coll de Nargó.

Capa on es troben oncòlits

Oncòlits

A continuacó hi ha una representació esquemàtica dels tipus de materials segons la zona
i el medi on es trobaven:

Per tant l’ompliment de la conca pirinenca començà al final del Cretaci amb sediments
formats en ambients que evolucionaren transicionalment de marí a continental
(Garumnià inferior gris a roig). Després va seguir una fase amb importants assecaments
i amb sedimentació continental fluvial (Garumnià inferior roig).
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La major part de les postes es troben en roques roges lleugerament calcàries
anomenades margues pels geòlegs. Aquestes roques són les lutites roges o grises que
trobem en el garumnià pirinenc.
Un dels altres fets curiosos que cal destacar és que s’han trobat uns ous incrustats en
gres d’Aren. Això és estrany ja que l’ambient
sedimentari ens indica que aquest gres té un
origen marí (platges o deltes). El gres d’Aren és
superficial a la banda sud del riu Sallent, però
queda cobert pels garumnians a la banda nord
(veure figura apartat 4). No obstant, hi ha un
petita franja d’aquest gres que aflora a la part
més septentrional de la vall. Allí és on situem
els ous esmentats, dins d’una propietat privada. Per fer la foto va ser necessari demanar
permís a l’amo. Aquests ous són anteriors al jaciment de Pinyes i Sallent, són més
antics.
En aquesta porció de Formació Aren també hi trobem rudistes. Els rudistes van ser
bivalves marins que van tenir un important desenvolupament durant el Cretaci. Es
trobaven formant immenses colònies. Es van extingir, de la mateixa manera que els
dinosaures, ara fa 65 milions d’anys.

Rudista

Fòssil de rudista de Coll de Nargó

Altres fòssils que es troben a la formació Aren són els dactilolites, bioturbacions
produïdes pel pas de certs animals. Tenen una estructura radial.
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Es troben sovint traces d’arrels i animals
bioturbadors

a

l’hora

d’estudiar

un

sediment que conté un o diversos ous de
dinosaure. Aquests forats són produïts pel
pas de cucs que s’enterraven a sota el fang
i s’alimentaven de la matèria orgànica que
trobaven. La disposició dels ous en el niu
també pot ser variada: en cercle, alineats,
en espiral, o sense ordre aparent.

6. METODOLOGIA DEL TREBALL DE CAMP
Un cop es té coneixement de l’existència d’un jaciment com el de Coll de Nargó, s’ha
de seguir una sèrie de passos per a la correcta administració i divulgació de les troballes.
Aquest passos són: Recerca bibliogràfica, prospecció, excavació i restauració.

6.1. RECERCA BIBLIOGRÀFICA
És la primera tasca a realitzar per informar-se bé de la geografia i la topografia del
terreny on es troba el jaciment com també de la seva geologia. Així s’han de consultar
mapes geològics i/o topogràfics

6.2. PROSPECCIÓ
És la tasca destinada a analitzar el jaciment, ordenar les troballes, classificar-les segons
diversos criteris i determinar el potencial del jaciment. També es formulen diverses
propostes sobre el futur de les restes fòssils (restauració, etc,).
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Tasques a realitzar:
•

Anar al camp (àrea d’interès)

•

Recórrer en busca d’indicis (fragments de closques, ossos...)

•

Pla de gestió (determinar el potencial del jaciment, si val o no val la pena
extreure la resta fòssil). És a dir, és el conjunt de les possibles actuacions que
s’han de realitzar al jaciment.

6.3. EXCAVACIÓ
Davant d’una acumulació important de restes fòssils de dinosaure es pot decidir actuar a
la localitat programant- hi una intervenció paleontològica. Això comporta una
mobilització important d´equip humà. Cal donar avís al propietari dels terrenys on s´han
localitzat les restes i demanar el permís d´excavació a l´administració corresponent.
Les tècniques d´excavació usades poden variar força en funció del tipus de resta que
s´excavi, de l´estat de conservació i de la fragilitat i del tipus de roca del jaciment.
Els passos a seguir solen ser els següents:
•

Netejar la part superficial del fòssil per delimitarlo (pinzell, bisturí, punxonet).
S’apliquen consolidants per evitar la formació de
fractures o ruptures. El consolidant penetra en els
porus i les fractures del fòssil i li dóna consistència.

•

Excavació de profunditat. Es delimita el fósil
Eines: martell i escarpes, punxons, martells
percutors….

•

Momia: un cop ben delimitat el fòssil cal protegirlo. Per fer-ho cal:
-

Aplicar una capa de guix i benes o espart

-

Fer un taüt amb cartrons o fustes i
reomplir-lo amb porexpan o espumes
expansives

-

Extracció final: es desfalca la roca per la base
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6.4. LA RESTAURACICIÓ
La restauració és la neteja i preparació dels fòssils feta per experts. Un cop restaurats es
fan estudis científics i/o divulgació pública.
La restauració també es pot fer “in situ”, és a dir, quan no s’extreu la resta fòssil.
Llavors les restes s'han de netejar, consolidar i protegir dels factors meteorològics
adversos.

7. IMPORTÀNCIA DEL JACIMENT
Quan parlem del jaciment de Coll de Nargó, el primer que hem de destacar és la seva
singularitat:
1- La densitat de nius és la més alta que es coneix.
2- La qualitat dels afloraments és de les millors conegudes.
3- Amb el valor afegit que aquest jaciment correspon als darrers grans dinosaures
que van habitar a la Terra poc abans de la gran extinció que es va produir a
finals del període Cretaci.
4- En les prospeccions realitzades en els darrers anys s´han localitzat més de 800
punts amb nius o indicis. També s´han localitzat més de 20 punts amb ossos i
petjades.
5- Els responsables de les prospeccions pensen que l´aparició d´ous en 300 metres
de sèrie estratigràfica ens indicaria que durant milers d´anys els dinosaures
ponien els ous al mateix lloc. És el que es coneix com a fidelitat al lloc.

8. TREBALL PRÀCTIC
L’objectiu d’aquesta pràctica ha estat intentar mesurar el grau de degradació que sofreix
el jaciment de Coll de Nargó. Per fer-ho es va escollir un niu concret i es va estudiar
durant un període de temps determinat. La finalitat d’això era mesurar l’erosió del niu
durant un temps curt i analitzar la seva evolució durant un període de temps més llarg.
Les característiques de la zona estudiada són:
-

Àrea de la zona estudiada: 0,25 m2

-

Resta fòssil: niu amb 3 ous de sauròpode (titanosaure). Grup taxonòmic:
Megaloolithus siruguei.
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Estat de conservació inicial: regular, ja que el contorn superficial dels ous no
estava ben definit. A més hi havia moltes closques remogudes pel voltant que
indicaven una clara erosió de la zona.
-

Roca encaixant: lutita tova del garumnià gris.

-

Disposició estrat: mesura de la direcció i el cabussament de l’estrat amb una
bruixola i un clinòmetre.
En no disposar d’una brúixola amb clinòmetre es va optar per la construcció
manual d’un. El cabussament és l’angle que forma l’estrat amb el pla horitzontal.
Direcció de l’estrat: nord-est, sud-oest
Cabussament: 20º

Estrat

-

Mesura del Cabussament

El niu està situat en un terreny d’una certa inclinació, amb la qual cosa hi havia
la possibilitat de desprendiments de materials superiors.

-

El niu esta situat prop d’un petit embassament, cosa que fa augmentar el risc de
pas d’animals.

CROQUIS DEL NIU
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8.1. METODOLOGIA DE PREPARACIÓ I ESTUDI
-

Primer de tot es va construir una quadrícula de 0,5 m x 0,5 m que tenia un
entramat fet amb fil. Els quadres que constituïen l’entramat tenien unes
dimensions de 5 cm x 5 cm. Aquesta quadrícula s’havia de col·locar cada
setmana sobre la superfície a estudiar i fer-hi una foto amb la càmara digital. Per
tal que la seva posició no variés es van
fixar quatre claus al terreny que
coincidien amb les cantonades de la
quadrícula. L’objectiu era identificar
amb

la major precisió possible

qualsevol moviment de

closques o

canvis en el contorn dels ous. Els claus
es deixaven clavats i la quadrícula es
posava i es treia quan convenia.
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A continuació es va col·locar una superfície de plàstic a sota l’àrea d’estudi. El
plàstic es va clavar amb petites puntes sobre el terreny perquè quedés ben fixat.
Això es va fer amb molta cura
per evitar d’esquerdar el terreny
on es troba incrustat el niu. La
funció del plàstic era recollir tot
el

material

que

s’aniria

desprenent del niu durant aquest
període d’estudi. Els sediments
es posaven dins d’un recipient i,
un cop secs, es pesaven.

Després, s’anotava els resultats. A
continuació, es miraven minuciosament
els sediments a fi de trobar-hi fragments
molt petits de closca resultants de la
meteorització de fragments més grans.
Si es tenia algun dubte sobre si era
closca de dinosaure o no, es mirava la
mostra

amb

una

lupa

binocular.

Tanmateix s’anotava també el pes dels
sediments de cada setmana i el nombre
de fragments trobats.

-

Finalment

es

va

col·locar

un

pluviòmetre a la zona per mesurar la
quantitat de precipitacions caigudes i
determinar

la

seva

relació

amb

l’erosió i la degradació del niu.
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8.2. DADES OBTINGUDES
El seguiment de la pràctica va durar 14 setmanes. Va iniciar-se el dia 2 de setembre de
2006 amb la primera foto (foto mostra) i es va concloure el dia 11 de desembre de 2006.
El dissabte de cada setmana s’anava a recollir els sediments i es feia una foto al niu,
amb la quadrícula a sobre. Per contra, les precipitacions s’havien d’anotar el mateix dia
que plovia ja que que la temperatura i el sol haurien produït l’evaporació de l’aigua del
pluviòmetre.
D’aquesta manera es garantia una completa fiabilitat de les dades.
Pluja (litres/m2)

Sediments (grams)

Fragments closques

Setmana 1 (09/09/06)

9

12

cap

Setmana 2 (16/09/06)

109,5

310

12

Setmana 3 (23/09/06)

16

5,7

cap

Setmana 4 (30/09/06)

3,5

1,9

cap

Setmana 5 (07/10/06)

5,5

3,8

cap

Setmana 6 (14/10/06)

25

59

1

Setmana 7 (21/10/06)

26

40

1

Setmana 8 (28/10/06)

8

1,7

cap

Setmana 9 (04/11/06)

0

0,75

cap

Setmana 10 (11/11/06)

0

Inapreciable

cap

Setmana 11 (18/11/06)

17,5

1,3

cap

Setmana 12 (25/11/06)

0

0,6

cap

Setmana 13 (02/12/06)

0

Inapreciable

cap

Setmana 14 (11/12/06)

22

9,5

cap
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8.3. CONCLUSIONS
Com a conclusions finals d’aquesta activitat podem dir que els nius situats en zones
argiloses pateixen una erosió considerable. Com s’ha pogut comprovar la pluja és el
principal agent d’erosió del niu. Ara bé, no hi ha exactament una proporcionalitat
directa entre pluja caiguda i sediments recollits. S’ha pogut comprovar que l’erosió
depèn molt de la intensitat de les precipitacions. Així doncs, uns mateixos índexs de
precipitació seran més erosius sobre un determinat terreny si cauen en el menor temps
possible. Això es pot comprovar molt bé a les dades de la taula anterior. Per exemple, si
ens fixem amb les semanes 6 i 11 tenim que:
Durant la setmana 6 va ploure un total de 25 l/m2 i es van recollir 59 g de sediments.
Això implicaria que amb els 17,5 l/m2 de la setmana 11 es recollís més de 41 g de
sediments. Tanmateix, se’n va obtenir només 1,3 g. Això s’explica pel fet que la pluja
de la setmana 11 va ser molt més fina i va caure en diversos dies.
Si es disposés de més de temps s’hauria de realitzar el mateix estudi aplicant alguna
mena de consolidant al niu. Llavors, comparant els dos estudis s’haurien d’adoptar
criteris qüestionant l’eficàcia del consolidant, és a dir, en quina mesura ajuda
aquest a frenar el procés erosiu. Depenent dels resultats obtinguts s’haurien de formular
propostes sobre les actuacions a realitzar: si val la pena d’extreure el niu, construir un
petit teuladet a sobre, no realitzar res per l’inevitable desgast de la resta fòssil…
Un esquema de l’evolució que tindria aquest niu al llarg del temps seria el següent

Com es pot veure, a causa de l’erosió van desapareixent capes superficials de material,
de manera que els ous es queden sense suport sedimentari i es van meteoritzant les
closques. El niu que s’ha estudiat es pot dir que està en la fase mitjana.
Hauria estat interessant també mesurar el diàmetre de cada ou inicialment i observar
com va canviant a mesura que es degrada el terreny. En un període de temps tan curt
però, resultava inviable ja que no s’hauria trobat cap diferència.
Per no posar totes les fotos de cada setmana, que resultaria excessiu i feixuc d’observar,
s’exposa a continuació la primera foto que es va fer i l’última, indicant alguns dels
canvis que s’han produït:
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Com podem veure s’hi aprecien força diferències, produïdes per l’acció erosiva de la
pluja. Aquestes diferències són moviments de closques. Algunes d’aquestes closques
s’han mogut respecte de la seva posició inicial, és a dir, que formaven part de l’ou i en
definien el contorn però han acabat espargides sense ordre per la superfície del niu (en
vermell).
Altres moviments, en canvi, són purs desplaçaments de closques, les quals ja estaven
espargides sobre el niu sense ordre aparent (en verd).
Cal destacar també que l’erosió pot produir que durant algun temps quedi més ben
definit el contorn d’un ou, en minvar els sediments que anteriorment cobrien aquest
(blau clar).
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6

6

Alt Urgell, una visió de conjunt. Gemma Escribà, Pilar Pérez, Jordi Nistal, Ricardo Calvo i Rosa Bullich
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MORFOLOGIA DE LA CLOSCA DELS OUS
Els ous trobats a Coll de Nargó presenten variacions morfològiques importants, el
que fa pensar en més d’un grup taxonòmic. L’oospècie predominant és el
Megaloolithus Siruguei, que correspon a dinosaures herbívors del grup dels
titanosaures.Si ens fixem amb la morfologia de la closca, les closques d’ous de
dinosaure de l’ordre saurisqui s’agrupen en dos grans grups:
1. Les esferulítiques (sauròpodes).

Dibuix esquemàtic

Imatges de la closca de l’oospècie Megaloolithus
siruguei vistes al microscopi

2. Les prismàtiques (teròpodes).

Fragment de closca
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CRITERIS D’ECLOSIÓ
Si trobem dues o més capes concèntriques de closques d’ous fossilitzades és signe que
l’embrió possiblement va sortir de l’ou abans de quedar enterrat sota fang o sorra.

Ou de sauròpode vist en secció transversal

Cassoleta interior d’un ou de sauròpode
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LOCALITZACIÓ DE PETJADES
Durant els períodes d’inactivitat del riu, els dinosaures podien caminar a la llera,
deixant petjades allí on hi havia fang. Però la majoria de les petjades no es produïren
dins dels rius sinó en les extenses planes continentals que els vorejaven. Així doncs, és
lògic que les petjades es trobin en ambients sedimentaris on predominen lutites,
especialment les grises. Al jaciment de Coll de Nargó, també s’han trobat petjades de
sauròpode i altres restes fòssils.

Petjades de sauròpode

Fulla de palmera
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ADAPTACIONS QUE S’HAN FET AL JACIMENT

Petit camí que codueix al mirador i al llarg del qual podem
observar petjades i fòssils de restes vegetals

Mirador ubicat davant d’una roca inclinada on s’observen
diferents tipologies d’ous
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PROJECTE INTERTERRITORIAL COMÚ
Hem de constatar que aquests equipament paleontològics que s’estan posant en marxa a
Coll de Nargó formen part del projecte TERRA DE DINOSAURES, projecte de
cooperació interterritorial promogut pels grups d’acció local del BERGUEDÀ, el
PALLARS, el MONTSEC i L’ALT URGELL, és a dir, les quatre zones de Catalunya
que disposen de vestigis del pas de dinosaures. Entre les accions comunes que porten a
terme destaquen l’edició de fullets divulgatius, la creació d’una pàgina web i
l’elaboració d’unitats didàctiques. El projecte Terra de Dinosaures va ser presentat
oficialment el 21 de març de 2005 a Isona.
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ARTICLES DE PREMSA

•

La importancia del jaciment de Coll de Nargó ve avalada per la prestigiosa
revista National Geographic, la qual li dedica una pàgina sencera.

•

Una notícia del periòdic d’Andorra, amb data 2 de gener de 2004 ens dóna fe de
la visita del prestigiós paleontòleg Lluís Chiappe, director del departament de
Paleontologia de vertebrats del Museu d’història Natural de Los Ángeles a l’Alt
Urgell. Va fer una conferència al Consell Comarcal de la Seu d’Urgell i va
visitar els jaciments de Coll de Nargó. És considerat com un dels primers
experts mundials en l’evolució dels dinosaures:
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REFLEXIÓ
Hi ha un article en el diari d’Andorra en l’apartat de cultura del juliol del 2002 que diu:
Rescatats de l’oblit del temps per caure en l’oblit administratiu.
Això fa referència al fet que moltes de les troballes d’ous importants de la vall del riu
Sallent acaben dins d’una caixa en un magatzem, enmig de moltes altres caixes,
“engreixant un inventari administratiu”, i en espera que un dia siguin destapades i
estudiades científicament o exposades perquè altra gent les pugui conèixer:
Això és degut en bona part al fet que no hi ha prou mitjans per fer gaire més, però
també és de lamentar la falta de decisió per part de les institucions a l’hora de posar-hi
remei.
Des d’un punt de vista pràctic, no hi ha gaire diferència que un fòssil acumuli damunt
seu els estrats dipositats amb el pas dels segles o la pols d’un magatzem. Argumenten
que així es preserva de l’espoli. Però també neguen una font cabdal de coneixement.
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