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“Armita!...La nostra Armita!...
La del timó i del romé ...
La de la groga argilaga,
l’aspigol i’l té roqué!
(Aspurnes vinarossenques / Manuel Foguet Mateu /1946)

“Armita!...La nostra Armita!..
L’historia del temps passat
també allí es pot contà
des de els Ibers al seu poblat
i en la torreta dels Moros està.
“Armita!...La nostra Armita!...
Però abans qu’ells, van existí
gran quantitat d’animals marins
ara si busques, els trobaràs
convertits en fòssils petrificats..
(Afixi’t de Manuel Domingo Garcia Sanz 2012)

5

CON LA COLABORACIÓN DE:

Magnific Ajuntament de Vinaròs

Biblioteca Mare Nostrum: Dades catalogràfiques
GARCÍA SANZ, Manuel Domingo
Registre fòssil del Puig de l’Ermita de Vinaròs / Manuel Domingo García Sanz.--- Vinaròs:
Associació Cultural Amics de Vinaròs, D:L: CS 323 - 2013
p.96; 23,5cm. ---(Biblioteca Mare Nostrum;38)
I.S.B.N. 978 - 84 - 941118 -0-8
1. Vinaròs (Comunitat Valenciana) --- Història I / Associació Cultural Amics de Vinaròs 94 (460.311 Vinaròs)

© Del texto: Manuel Domingo García Sanz
© De esta edición: Associació Cultural “Amics de Vinaròs”
Coordinador de la colección: Arturo Oliver Foix
Maquetación y portada: José Carlos Adell Amela
Edita: Associació Cultural “Amics de Vinaròs”.

San Ramón, 13
12500-Vinaròs
info@amicsdevinaros.com
amicsdevinaros.blogspot.com
www.amicsdevinaros.com
www.vinapediavinaros.com

Biblioteca Mare Nostrum
Depósito Legal: CS 323 - 2013
I.S.B.N.: 978 - 84 - 941118-0-8
Imprime: Artes Gráficas Castell Impresores, S. L.
Tel. 964 45 00 85 - Vinaròs
Printed in Spain

Todos los derechos reservados. Se prohibe la reproducción total o parcial de esta obra, en cualquiera de sus
formas, gráficas o audiovisuales, sin la autorización previa del editor, salvo citaciones en revistas, diarios o
libros, siempre que se haga constar su procedencia y autor.

6

A la meua dona Tina, per la seua
comprensió, inesgotable paciència i
fer-me sempre costat.

Actualment la meua passió es la Dinosaurologia, però van ser els fòssils trobats quant
era menut a la serra de l ‘Ermita de Vinaròs, els que hem van encisar
i aficionar en el mon de la paleontologia
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In memoriam:
A la meua germana Provi (*24-XII-1962 +4 -III-2013)
la primera bibliotecària de Vinaròs
on els llibres sempre tindran l’essència del seu somriure.
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Agraïments:
Donar el agraïment molt especial a “Pepelu” per fer el pròleg,
donant-li prestigi a aquesta humil
publicació, per ell es, la meua perpetua admiració i estima infinita,
sense dubtes, es en l’actualitat
un dels dinosauriolegs més rellevants en tot el mon, i per a mi,
la figura principal del paradigma
dels dinosaures a Espanya.
Tinc que agrair a tota la meua
família, mare, germans, dona, fill
i tots els altres familiars, companys de treball i amics, però
Esculturas de Protoceratops en el Museo IVPP
com no fer una menció molt esde Beijing / China
pecial al meu pare, ell al igual
que tots els vinarossencs d’arrel,
sentia una especial estima per la nostra Ermita, va ser ell, que en una ocasió
hem va donar un altra definició vital de “fòssil”, ell me va dir que: “Un fòssil
es tota aquella persona que no sent riu mai”, personalment crec que estigué
molt encertat..., i més en aquets temps actuals, i també, tinc que recordà a algú
molt especial per a mi, el meu “Dino”, el meu gos va ser el que després de tenir
oblidats els fòssils de l’Ermita i dedicar-me casi exclusivament a la paleontologia
dels dinosaures, recordo que, en la tercera ocasió, passejant per l’entorn de la
nostra Ermita, hem dugué a un lloc, on jo no havia estat buscant des de l’any
1980, i que amb ell des de l’any 2000 pogués descobrí varies espècies fòssils que
no sabia que existeixen a l’Ermita, com es el cas de “Isucrinus neocomiensis” un
ossicle de crinoïdeu semblant a un minúscula “estrelleta de mar” i d’altres fòssils
més, una part d’aquesta publicació es a la seva memòria.
Als companys de l’Associació Cultural “Amics de Vinaròs” que amb el seu
president José Luis Pascual encapçalen l’estàndard de la cultura vinarossenca i
han fet possible aquesta publicació.
Al meu amic i membre de l’Associació “Amics de Vinaròs”, David Gómez Mora
per l’aportació i els comentaris per a poder tindre una visió actualitzada de la
Paleogeografia de la zona.
També a Antoni Lacasa, valuós aficionat de la paleontologia ilerdenca, i als meus
companys d’afició José M. Gasulla, Manuel Adell, Enric Forner, tots ells sempre
m’han demostrat col·laboració i molt d’afecte.
Desitjo que aquesta humil i xicoteta publicació, sigue el catalitzador d’una
afició en aquells jovents i no tan jovents que s’inicien en aquest mon tan
captivador de la paleontologia i pogué servir de guia i consulta.
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PROLEG: José Luis Sanz García
Lo sabe prácticamente todo sobre dinosaurios. El paleontólogo José Luís Sanz
Garcia es un defensor acérrimo de la teoría de que las aves actuales desciendes
de dinosaurios voladores. No se extinguieron todos, sólo evolucionaron. “Pepelu” (como le llaman sus muchos amigos) es catedrático de paleontología de la
Universidad Autónoma de Madrid, miembro correspondiente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, director técnico del Museo Paleontológico de Elche, miembro de la Comisión de Recursos Naturales, Alimentación
y Medio Ambiente de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, es
autor de más de doscientos artículos técnicos de divulgación, y autor de trece
libros traducidos a varios idiomas sobre dinosaurios, aves primitivas o historia
de la vida, entre los que se pueden destacar Mitología de los dinosaurios, Dinosaurios: los señores del pasado, Larousse de los dinosaurios, Cazadores de
dragones, también es autor o coautor de nueve nuevos géneros de dinosaurios.
En la actualidad es director o codirector de los yacimientos de “Las Hoyas” y de
“Lo Hueco” en Cuenca, y de los yacimientos en Castellón, Lleida y Portugal.

“Al comer un pollo nos estamos comiendo un dinosaurio”
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PRÓLOGO
Hace muchos años que nos conocemos Manuel Domingo García Sanz (Manolo)
y yo. Hemos excavado muchas veces juntos, especialmente en el yacimiento de
Las Hoyas (Cuenca), donde se reveló como un buscador incansable de fósiles.
Me gustaría destacar, además, sus abundantes “aportaciones” a los trabajos de
campo. Nunca olvidaré una riquísima fideúa que cocinó en colaboración con
José Miguel Gasulla. El olorcillo de aquella fideuá era capaz de volver a la vida
a algunos de los antiguos habitantes del humedal de Las Hoyas. Manolo y yo
hemos compartido seminarios y conferencias sobre dinosaurios. Hemos visto en
mutua compañía yacimientos y museos de dinosaurios en España, pero también
en lugares remotos de Sudamérica y Asia. Hemos hablado de la magia de los
fósiles, de su valor como tesoros científicos de la naturaleza.
Desde mi punto de vista, yo destacaría dos aspectos importantes de la
personalidad de Manolo que se reflejan fielmente en las páginas de este libro.
Primero, una afición pura y prístina hacia los fósiles. Como demuestra en este
magnífico libro, podría decirse algo así como “el Cretácico tuvo la culpa”. En
efecto, son los espectaculares yacimientos del Puig de l’Ermita de Vinaròs, los
que llevaron a Manolo a la búsqueda y estudio de los restos de animales marinos
cretàcicos que poblaron lo que en la actualidad es la tierra de Vinaròs. En realidad,
se trata de un recorrido vital que es muy común en todo tipo de paleontólogos,
tanto aficionados como profesionales. De hecho, mi experiencia personal
con los fósiles nació de forma semejante. Incluso también con yacimentos
del Cretácico marino (en mi caso, de la Sierra de Cabrejas, Soria). De manera
que la segunda parte de este libro desarrolla una concienzuda descripción de
diversos restos fósiles de fascinantes animales como esponjas, braquiópodos,
bivalvos, gasterópodos, cefalópodos, equinodermos...Un consejo: si usted está
interesado en identificar y familiarizarse con los fósiles que existen en esta región
castellonense, este es un libro de lectura y consulta obligadas. Y, por supuesto,
también es muy útil para todo tipo de personas que consideren a la Paleontología
como una de las disciplinas más apasionantes de la Historia Natural.
Y esta última consideración nos conduce a destacar la segunda faceta
de la personalidad de Manolo que comentábamos líneas atrás. La primera
parte de este libro es una introducción a la Paleontología. Porque Manolo es
un apasionado de los fósiles que siempre ha comprendido que no se pueden
descuidar los aspectos paleontológicos conceptuales y metodológicos. Como
acertadamente admite en la introducción de este libro, estos aspectos son
imprescindibles para la correcta interpretación de los documentos, procedentes
de organismos vivos de nuestro pasado remoto, que denominamos fósiles.
Recomiendo especialmente al lector la interesante visión histórica de la ciencia
paleontológica, sintética y entretenida. Posteriormente se abordan otros temas
de gran interés, como la definición y objetivos de la ciencia paleontológica y la
naturaleza de los fósiles.
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Una última consideración. Hay ciencias como la Astronomía, la Arqueología
o la Paleontología que despiertan un interés muy particular en la gente. De
manera que estas disciplinas se mantienen con dos apoyos principales. Por
supuesto, mediante los profesionales. Pero, además, con un colectivo social,
mucho más amplio, compuesto por aficionados. Dentro de este conjunto, existe,
además, un grupo de aficionados que por su actividad están muy cerca del
mundo profesional. Manolo es uno ellos, y lo demuestra sobradamente con este
magnífico libro.
					
José Luis Sanz
				
Cantoblanco, 12 de marzo de 2013

Paleoficina del Yacimiento de Las Hoyas (Cuenca) – 12 Julio 2003
De Izqª. a Drchª: J.M.Gasulla, Patxi Ortega, J.Luis Sanz, Manolo García.
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INTRODUCCIÓ
Els fòssils constitueixen un valuós patrimoni científic que m’hos transporta
a través del passat mes remot, tal vegada es com si poguéssim viatjar en una
màquina del temps, m’entres anem veien fugaçment aspectes de la vida: La
fascinant biodiversitat dels ecosistemes, les extravagants formes i estructures,
els col·lapses temporals produïts per les extincions en massa, la increïble
evolució, produint essers minúsculs i besties gegants, i la seva expansió al llarg
dels successius nínxols ecològics, que van apareixen i desapareixen en un planeta
viu i canviant.
Els fòssils son també un patrimoni que augmenta en el temps, però a la
vegada no es renova si es destruït, i amb el que tenim per sempre un deute de
conservació. Però per damunt de tot els fòssils son un patrimoni cultural, una
guia de la nostra existència des de els temps més remots en que apareix la vida
en la Terra i fundamentalment, des de el moment que la Humanitat s’assenta en
aquest planeta blau.
Aquesta petita publicació consta de dos parts diferenciades. En la primera
tracta els aspectes més basics i imprescindibles per a introduir al lector en el
apassionant mon dels fòssils, i per a facilità la comprensió del seu significat
històric i científic. En la segona ofereix una visió del registre fòssil que l’autor
anat recollint per tota la serra del nostre Puig de l’Ermita de Vinaròs durant
molts d’anys, i mostrats de una forma elemental però lo més rigorosa possible,
tenint com a finalitat, el que pogué servir de guia i consulta per als que s’inicien
en el mon de la paleontologia, tal i com vaig fer allà per el any 1964, quan trobà
els primers fòssils en on ara està ubicada la “mota” prop de l’entrada a l’Ermita.
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FONAMENTS DE LA PALEONTOLOGIA
VISIÓ HISTÒRICA:
Els fòssils foren coneguts per el home des de els temps remots de la
Prehistòria. Al home primitiu li devia estranyà la presencia de unes pedres amb
formes d’animals i plantes i molt probablement les arreplegà com curiositats. La
més antiga proba d’això es trobà a la Borgonya francesa, on es trobaren fòssils
marins de diverses procedències que, amb tota probabilitat, foren posats allí per
un home de Neandertal fa uns 80.000 anys. Les formes curioses i estranyes dels
fòssils, la seva naturalesa de pedra i la presencia en el interior de les roques de
altes muntanyes i serralades, tal vegada van impulsà a les societats primitives
davant el enigma del seu origen, a atribuir-li poders sobrenaturals. Es molt
possible, com suggereixen algunes troballes en jaciments del Paleolític Sup.,
de Alemanya, que alguns fòssils foren utilitzats com amulets per la caça o com
protecció contra els mals esperits.
Plinio el Vell (23-79 d.C.) en la seva obra Historia Naturalis fa referència a
minerals, pedres i fòssils, mencionà un tipus que denomina “glossopetras” dels
que diu que son molt pareguts a llengües humanes i cauen del cel quan la Lluna
va minvant. Durant molt de temps (més de 1.500 anys) perdurà el misteri de
aquestes “glossopetras” (del grec glossos: llengua i del llatí petra: pedra) el seu
nom fou evocat en nombrosos escrits per els erudits, (per exemple San Isidoro
de Sevilla, en la seva descripció de les pedres i gemes), però en 1.667 el pare
de la geologia, Niels Stensen (1638-1687) més conegut com Nicolas Steno els
identificà com a dents de tauró i no fantàstiques produccions, son en realitat
dents que pertanyen a taurons del Miocè de fa uns 15 milions anys. D’importància
molt especial va tenir la visió de les grans ossaments fòssils en l’origen llegendari
d’alguns essers mitològics, com la creença d’antigues rases de gegants, dragons,
sirenes i unicorns. La existència de grans acumulacions de restes fòssils, junts a
relats de fets catastròfics, donaria suport a les referències històriques del diluvi
universal, terrorífiques batalles i de plagues, qu’han conformat el argument
central de la narrativa èpica de alguns pobles.
Es pot dir que les referències sobre els fòssils han format part indissoluble de la
visió mitològica, científica i religiosa qu’han donat les cultures més antigues respecte
la creació del univers. Els fòssils foren, en un principi, interpretats correctament com
a restes d‘organismes petrificats que havien viscut en èpoques passades.
En èpoques mes recents curiosament trobem alguns fòssils en la farmacopea
eurasiàtica i americana, tal es el cas dels “spirifers” braquiòpode del devonià,
que a la Xina anomenen Shiyyen (oreneta de pedra) i es utilitzat avui en dia i
segons recepta per a curar moltes malalties com el reuma, cataractes, anèmia
i problemes digestius, així com els ossos de dinosaure que han segut utilitzats
com a “pols de drac” per la preparació d’elixirs i tònics per curar malalties.
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L’antiguitat: Les referències escrites més antigues a través l’interpretació dels
fòssils provenen dels clàssics grecs, les seves obres no han aplegat completes,
però al menys una part d’aquestes idees es formulà ja en el Egipte faraònic, es
Herodoto (484-425 a.C.) quan refereix en la seva obra Histories, que els sacerdots
egipcis creien que en el passat tota la vall del Nil havia segut coberta per la mar,
donat que existien closques marines en les muntanyes properes.
En general, els filòsofs com Anaximandro, Jenòfanes de Colofón, Jenofonte
i Janthos de Lydia, que visqueren entre els segles VII i IV a.C., van interpretà
correctament l’origen de les closques i peixos fòssils trobats en terra ferma en
nombroses regions (Grècia, Malta, Líbia, Líban, Armènia o Egipte) com a restes
d’animals aquàtics deixats en terres antigament submergides.
Contràriament, Platón (427-347 a.C.) suggereix en els seus escrits que, degut
a una força creadora existent en el interior de la Terra, es originava una semil.
la de la que naixien i posteriorment es desenvolupament els fòssils. D’aquesta
manera negava que pugessin ser restes d’organismes que avien poblat el planeta
en altres temps, i als que atribuïa , al igual que els minerals, un origen inorgànic,
aquestes idees van perdurarien fins el segle XVIII.
El pensament aristotèlic intentà harmonitzà les ensenyances platòniques
dels fòssils i proposà un origen biològic alternatiu amb un altre inorgànic, les
seves teories es actualitzarien per els filòsofes de la cultura àrab durant la Edat
Mitjana. Els Hebreus van tindre que coneix-se les idees referents a els fòssils
i que van preval-li en les cultures egípcies i mesopotàmica, i assimilant-les en
certa manera. El pensament hebreu es plasma històricament amb la redacció
del Gènesis, probablement en el segle V a.C., esta cultura considerà els fòssils
com restes d’organismes petrificats. Es possible que el diluvi universal fora
explicació que donares els hebreus a la presencia terra endins a les closques
marines i vertebrats fòssils, que molt probablement van trobar en els seus llargs
desplaçaments. Esta explicació serà coneguda en la Edat Mitjana com Teoria
Diluvista. La relació diluvi-fòssils explica perquè aquest mite es troba tan estès
en tantes cultures.
Entre els Romans van predomina les idees platòniques, arreplegades en els
autors com Plini el Vell i el seu cosí Plini el Jove (62-113 d.C.) baix la expressió de
“generació equivoca”, com clar antítesi a la “generació espontània” que va donar
origen a les formes vives. Va esser Plini el Vell el primer en encunyar els noms de
nummulits (pedra de moneda) i ammonites (per al·lusió a les banyes de carner
de el deu egipci Amón). Ovidi (43 a.C.-17 d.C.) en la seva obra “Metamorfosis” va
descriure els processos de fossilització que es produeixen a la sortida de certes
fonts, per precipitació dels carbonats damunt les plantes que creixen al seu entorn.
En la cultura Xina, les troballes de closques marines petrificades dalt a les
muntanyes donà origen a la hipòtesis de que aquestes es van formà baix les
aigües, explicació que es troba ja en el any 527. De entre les llegendes mes
singulars d’aquesta cultura xinesa es destaca la de la muntanya de les orenetes
de pedra (anteriorment citades) que volen en temps de turmentes i cauen en
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terra a l’escampà, aquesta llegenda es basa en la visió de les valves allargades en
forma d’ala que posseeix el braquiòpode Spirifer.
L’Edat Mitjana: Des pres de la caiguda del Imperi Romà d’occident, la cultura
Àrab fou la mantenidora del esperit clàssic, traduí a les llengües àrabs i persa
moltes obres dels grecs y romans, d’aquesta forma van poder transmetí les
teories sobre els fòssils formularen les cultures antigues i es facilità l’aparició de
la primera teoria exposada per un filòsof musulmà d’aquesta qüestió, Avicena
(980-1037) intentà donar una resposta conjunta al problema del origen, dels
processos de formació i de la edat dels fòssils. Davant la diversitat de formes
que aquestos presentaven, una part es considerà com a vestigis d’autèntics
organismes petrificats i l’altra, restes inorgànics generats en les entranyes de la
Terra al igual que els minerals. La relació de els fòssils amb inundacions marines
pretèrites es troben també en l’obra de el cordovès Averroes (1126-1198).
Entre els Cristians, els fòssils foren explicats inicialment com a desfets
del taller de el Creador, en sintonia amb el relat de la creació de Adán a partí
d’una figura inanimada de fang i amb la tradició platònica vigent de l’època. No
obstant, poc a poc va agafa’n cos l’idea de que els fòssils eren els vestigis que
confirmaven l’existència i universalitat del diluvi bíblic. Amb Orosio (segle V),
aquesta teoria va quedà definitivament incorporada al pensament cristià per
d’identificació de les closques i ostres fòssils en el interior com a proba d’una
gran inundació que havia cobert la Terra. Naix així la teoria Diluvista, que explica
l’existència dels fòssils en les muntanyes per la crescuda de les aigües durant
el diluvi universal, amb el que es propugnava erròniament un únic temps de
formació per als fòssils. La teoria diluvista suposà un reforç del origen biològic
dels fòssils i una proposta definitiva en contra del origen inorgànic, però també
va representa un pas enrere en la correcta interpretació de les edats de les
diferents capes del mantells terrestre, ja que moltes personalitats de la Església
cristiana utilitzarien la narració literal del text bíblic com base cronològica
científica, lo que es total i completament errònia. Alberto Magno (1206-1280)
incorporà les idees platòniques, aristotèliques i islamistes al pensament cristià ,
al assumí l’existència d’una capacitat genètica en el interior de la Terra que creava
els fòssils, considerava també en el Tractat dels minerals que les restes d’animals
i plantes podien convertir-se en pedra en llocs on se donaven aquests agents de
petrificació mitjançant una vis lapidificaria, es a dir una força lapidificant.
El Renaixement: Durant aquesta època les diferents teories referent als
fòssils van conviure i pugna entre sí, afavorides per la difusió dels texts i les
idees que va aporta l’impremta. Els partidaris de la visió platònica li donaren un
origen exclusiu fisicoquímic als fòssils anomenant-los “petrefacta”. Però va esser
el gran Leonardo da Vinci (1452-1519) el que negà la relació dels fòssils amb el
diluvi bíblic, defensà que els fòssils foren les restes petrificades de organismes
antics, i que la majoria d’ells havien viscut en el mateix lloc on es trobaven i que
estaven ordenats en capes successives. El terrisser Bernard Palissy (1510-1590)
representa un referent important en la etapa renaixentista, fou col·leccionista
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de fòssils, tot i no ser un erudit i no tindre formació ni de grec, ni hebreu basà els
seus coneixements en una precisa observació de la naturalesa i la intensa pràctica
experimental, deduí la existència de especies extingides vers la comparació en
les actuals i negà rotundament la seva relació amb el diluvi bíblic. Als voltants del
any 1720 quan la naturalesa dels fòssils encara no estava molt clara, un professor
d’universitat alemany Johann Beringer, fou objecte d’un engany per part dels
seus alumnes, que li enterraven figures tallades en pedra fetes per ells mateixos
per a que desprès poguessin ser trobades en les excavacions, Beringer caigué en
la trampa i publicà descripcions dels seus descobriments. La repercussió que va
tenir el ridícul de aquest professor determinà clarament l’abandono oficial de les
teories dels fòssils com a productes dels jocs o atzar de la naturalesa, formats a
partí de les forces internes de la Terra, semi-les o laves lapidifiques.
Fixisme i Transformisme: La barrera ideològica en que es va troba aquesta
nova rama de ciència que avui anomenem Paleontologia, respecte al seu
interès per descobrí el significat dels fòssils, fou l’idea de la immutabilitat de les
espècies al llarg de el temps, el major exponent fou Linneo (1707-1778) i que es
coneix com fixisme. El fixisme es combinà amb la teoria dels grans cataclismes
o teoria catastrofista, que proposava l’extinció de les espècies pretèrites darrere
cada època geològica, per donar pas una hipòtesis equivocada: la majoria de
els fixistes proposà que, desprès de cada una de les extincions successives,
s’hauria produït la creació de noves espècies, lo que es coneixeria com la teoria
del creacionisme. Però l’aplicació de les idees fixistes i catastrofistes al estudi
dels fòssils no va resulta un atur científic, si no que impulsa el coneixement
dels diferents grups sistemàtics de especies (taxons), donant pas a descripcions
detallades de fòssils i a les primeres monografies que incloïen classificacions. Al
fixisme de les espècies i teoria del creacionisme es va oposà el transformisme
de les espècies. El precursor de aquestes idees va esser Liebniz (1749) però
qui proposà la transformació de unes especies en altres baix l’influencia dels
processos geològics va esser Buffon (1776) qui presentà un transformisme
limitat dins de cada gènere o família, que vendria determinat per el clima
i l’ aliment, per ell el enfreda-me’n de la Terra seria la causa del canvi de les
diferents faunes i flora que es observaven en els estrats geològics, Buffon lluità
el catastrofisme demostrant el fet de que moltes espècies havien passat d’un
període geològic a un altre, mantenint-se en el temps sense vores afectats per
les possibles catàstrofes successives. Curiosament, la teoria del transformisme
de les espècies plantejà grans interrogants als teòlegs de l’època, per als quals
l’acceptació de aquest plantejament o el de l’extinció de les espècies entrava
en contradicció amb l’obra , per ells perfecte i immutable, del Creador. Aquests
problemes teològics van incidir negativament en el desenvolupament de les
hipòtesis científiques. En el segle XIX la figura del Baró de Lamarck (1744-1829)
sorgí contra el fixisme i plantejà la primera teoria vers el transformisme de
les especies en la seva obra “Philisophie Zooloqique” en 1809, coneguda com
teoria de lamarckisme. En aquesta obra es troba també la introducció de un
20

nou concepte i mètode en taxonomia basat en el estudi de un gran nombre de
individues d’una espècie, lo que s’anomena població.
Evolucionisme: Poc desprès de l’aparició, en 1859 del llibre de Charles Darwin
“El origen de les espècies per selecció natural”, el transformisme serà reconegut
com evolucionisme, i el fixisme acabarà relegat definitivament de l’àmbit científic
per la teoria darwinista. La ciència actual està cada vegada més convençuda de
que la evolució de la matèria, animada e inanimada, pot ser entesa per mig de
les forces i processos purament naturals.
VISIO CIENTÍFICA:
Per expressar de un forma lo mes senzilla, la Paleontologia (terme documentat
des de 1835) es la ciència que estudia els organismes del passat vers els fòssils.
Però, lògicament, amés dels fòssils, la Paleontologia s’ocupa del estudi de l’entorn
geològic en el que aquestos es troben, els compara entre si i en els organismes
que viuen actualment per tractar de sabé com va ser la vida en el passat. A
el naturalista francès George Cuvier (1769-1832) es considerà com el fundador
de la Paleontologia, donat qu’ell va anuncià la “Llei de la correlació entre les
parts”, que plantejà el fet de que, en la majoria dels casos, un organisme por
ser reconegut per un fragment de qualsevol de les seves parts. Les diferents
propostes plantejades en los últims anys per a definí aquesta ciència mostren
dos importants canvis en el concepte de la Paleontologia, qu’han influït de
gran manera en la orientació actual de el seu estudi i a la vegada han segut
fonamentals en la seva afirmació com a ciència. Aquests canvis conceptuals
han vingut acompanyats per la significativa substitució d’algunes definicions:
La primera d’ elles està relacionada amb l’acceptació de la teoria de l’evolució,
que determinà el progressiu abandonament de la expressió “essers vius” (de
reminiscència fixista) en favor de la paraula “vida” en una concepció més
transformista. Així mateix, en els anys seixanta la Paleontologia començà a
definir-se com “La ciència de la vida del passat”, amb això es pretén ressaltar, per
un costat, la continuïtat dels processos vitals des de el passat tal i com posa de
manifest d’investigació moderna, y per un altre, el fet de que les formes de vida
son tan variades, que es necessari desterrà definitivament la creença de que
els fòssils poden ser empleats directament per conèixer determinats aspectes
de la geologia, com ara l’edat de les roques. Per una altra part, la substitució
d’aquestes definicions venen a posar en valor que l’idea dels avanços en Biologia
deuen ser incorporats a la paleontologia, i al revés.
El segon canvi (que també es produí a la dècada dels seixanta) afectà a la
pròpia paraula “fòssils”que va ser reemplaçada per l’expressió “registre fòssil”.
Amb això es pretén precisà que, en qualsevol jaciment, no totes les diferents
especies qu’han viscut s’han fossilitzat, si no sols aquelles que en cada punt
geològic eren mes aptes per deixar registre de la seva existència. Aquest punt
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de vista emfatitza la necessitat de conèixer be els processos geològics per poder
interpretà de forma correcta, lo que ha quedat registrat de la vida del passat, i va
conduint al paleontòleg cap el treball de camp com a fase metodològica previ i
imprescindible de qualsevol estudi. Així dons, la Paleontologia estudia els fòssils
en els estrats on estos es troben i mai fora del seu context geològic, on el seu
valor científic es nul. Per resumí, la Paleontologia es la ciència que tracta de
conèixer l’historia de la vida aplicant els coneixements geològics i biològics al
estudi del registre fòssil.
Si ens preguntem ¿què informació aporten els fòssils? Primerament, tenim
que veure que, des de les primeres cultures fins la ciència actual, el home a
tractat de donà resposta a diversos interrogants que plantejava la presencia dels
fòssils, què eren i com i a on es formaven. Per intentà respondre a la pregunta,
els fòssils s’han interpretat en alguns casos com essers del passat, de vegades
extingits, però també com a gegants, dragons, essers mitològics i jocs de la
naturalesa. La resposta a la pregunta que la ciència ofereix avui en dia son los
estudis de Paleontologia: es tracta de aplicà al registre fòssil els coneixements
biològics actuals amb el fi de interpretà els aspectes bioquímics, anatòmics,
fisiològics, taxonòmics, patològics, ecològics, etològics i biogeogràfics que
m’hos aporten els fòssils. Tot això ens permet recreà la vida del passat, a més
de tot les qüestions relatives a la diversitat d’espècies que van existí, la seva
forma de relacionar-se, les comunitats que van formà, els ambients on van viure
i les diverses formes d’adaptació al medi. Per als geòlegs, un dels aspectes més
importants es el medi en el que van viure, donat qu’es poden obtenir dates
inestimables vers la manera en qu’es va originà la roca que els conté. Respecte
a la qüestió de com es formaren els fòssils, les hipòtesis també han segut molt
variades: per semil.les, forces internes de la Terra, energies petrifica’ns o bé per
els mateixos processos geològics que es donen avui en dia en la Naturalesa. En
l’actualitat, els estudis de Tafonomia son la resposta dels estudiosos a aquest
interrogant, es tracta de conèixer tant els processos de formació dels fòssils com la
naturalesa de d’informació que subministren, per deduir els fenòmens geològics
qu’han actuat en les roques amb fòssils. En la Edat Mitjana es atribuí, de forma
generalitzada una mateixa edat per a tots els fòssils, donat qu’ells eren proves
del diluvi universal, posteriorment s’acceptà que es venien formant des de temps
remots i que els organismes que els originaren van viure en distintes èpoques.
En la actualitat es la Biocronologia la què es ocupa de conèixer l’edat geològica
de les especies del passat, la seva coexistència i el seu reemplaçament en el
temps, amb l’objectiu d’esbrinar l’edat relativa de les roques fossilíferes i dels
fenòmens geològics en elles registrats. Els fòssils son, per tant, els indicadors del
temps geològics per excel·lència i resulten molt vàlids per conèixer els materials
i les estructures de les capes en profunditat. Finalment, quant s’acceptà que la
vida canvia en el temps i que les espècies han evolucionat lentament, sorgís una
pregunta més: ¿Per què es donen aquest canvis? Els científics tracten de donar
resposta a aquesta qüestió mitjan els estudis de Paleontologia evolutiva, esta
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ciència analitza els canvis experimentats per els organismes a través dels temps
geològics, tractant t’interpretà el ritme, els patrons i les causes dels mateixos.
D’aquesta manera, les actuals línees d’investigació en Paleontologia, es basen
en quatre grans camps, que son el paleobiològic, tafonòmic, biocronològic i
evolutiu, i son reflexes de d’interpretació històrica que el home en diferents
escoles de pensament anat donant als fòssils.
FÒSSILS:
El vocable fòssil deriva del verb en llatí fodere, excavar, a través del substantiu
fossile, “allò que és excavat”. Primerament es utilitzà per a designà qualsevol
resta individualitzat del interior d’una roca, ja fos un mineral, una roca vistosa
o de restes orgàniques, en el segle XIX s’aplicà casi exclusivament a les restes
orgàniques del mantell terrestre, i els tres components essencials son els
minerals, les roques i els fòssils.
Un fòssil es, per lo tant, qualsevol vestigi de la vida del passat que s’ha
quedat registrat en el mantell terrestre. Aquesta definició implica clarament
que la formació dels fòssils requereix sempre d’un origen biològic i d’una certa
antiguitat, respecte a l’últim, convencionalment es considerà fòssil a totes les
restes anteriors a l’ultima glaciació, es a dir, amb una antiguitat superior als
13.000 anys. De manera què, qualsevol resta vital inclòs en el mantell terrestre
des de el Neolític fins l’actualitat es considera un subfòssil y, per tant, en procés
de fossilització. Aquest vestigis de la vida del passat es troben en roques de
naturalesa inorgànica i també orgànica: un determinat fòssil pot està inclòs en
betum, en resines fòssils, com en el cas dels insectes atrapats en l’àmbar .
De vegades en Geologia es utilitza inadequadament la paraula fòssil com
adjectiu, donant-li el sentit de antic (falla fòssil, marques d’onatge fòssil) i
no constitueixen estudi de la Paleontologia. En Biologia també es designa
impròpiament com “fòssils vivents” a aquelles espècies actuals quan el grup
biològic va tindre un gran desenvolupament en el passat, però que en l’actualitat
només queden uns pocs representants, com per exemple els braquiòpodes
(Língula), lliris de mar (Crinoids), el cranc-caçerola Limulus, els cefalòpodes
Nautilus-Argonauta , el peix celacant Latimèria o del vegetal Ginkgo biloba.
També les restes prehistòriques com destrals de pedra i altres elements
arqueològics poden ser confosos per els no experts com objectes paleontològics,
es clar que la paleontològica no s’ocupa d’analitzà aquests tipus de manifestacions
culturals, artístiques o socials, solsment de restes naturals, entre els que l’home
està com espècie biològica. Per situà aquesta qüestió, la Prehistòria, comença
aproximadament amb l’origen dels homínids (Australopithecus), fa uns quatre
milions anys, un dels jaciments més importants el tenim en Atapuerca (Burgos)
allí es donen unes condicions d’estudi més apassionants, ja que col·laboren i
investiguen equips multidisciplinaris de arqueòlegs i paleontòlegs.
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La formació dels fòssils:
La fossilització, es gaire bé un miracle de la naturalesa, en el millor dels
casos es un procés aventurat que depèn de una concatenació de circumstancies
favorables. La gran majoria de plantes i animals que van viure van desaparèixer
per complet, sense deixar rastre ni registre fòssil, excepte en rares ocasions,
no més queden fossilitzades les parts dures del organisme. Al descompondre
dins del sediment, alterà les condicions locals i promou la incorporació de sals
minerals en la seva estructura, aquest procés es defineix com a mineralització.
El canvi químic permet al fòssil ser més resistent que el sediment que l’envolta.
El procés de formació dels fòssils depèn de molts factors, entre ells el tipus
d’organisme qu’ha produït la resta o signa’l fossilitzada. Al mori l’organisme
comença la descomposició de el cadàver , de manera que, si aquest es queda
exposat a l’intempèrie de forma prolongada, acaba sent destruït per complet,
però si aquesta resta es soterrada, el procés destructiu es rellentint-sa i comença
un intercanvi entre els components de la roca que l’envolta i els de la resta
orgànica, el resultat es, normalment i amb el pas del temps, la conservació
parcial d’aquest cadàver, modificat ja com a fòssil. Per lo tant una composició
original que sigues estable amb la roca encaixant, amb un transport nul, un
soterrament ràpid, en condicions asèptiques i en materials fins i impermeables
que impedeixen dissolucions i corrosions, originen fòssils excel·lentment
conservats, en el cas dels cadàvers, aquestes restes poden tenir gran part dels
seus teixits originals fossilitzats.

Fòssils de l’Ermita: Exemplars de motllos interns de gasteròpodes marins.
La closca ha desaparegut durant la fossilització.
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TIPUS DE FÒSSILS:
Bàsicament son cinc els tipus de fòssils: Els fòssils corporals, motllos,
rèpliques, empremtes fòssils i els fòssils químics.
Els fòssils corporals son les parts fossilitzades del cos de un organisme. Lo
més freqüent es que se conserven fossilitzades aquelles parts més estables i
dures, com les closques dels mol·luscs, els ossos de vertebrats, els esquelets
d’artròpodes o eriçons, etc.; m’entres que les parts toves, com los teixits i carn,
solsment es conserven en casos molt excepcionals.
Els motllos son reproduccions naturals de la part exterior dels fòssils
corporals, però en relleu negatiu. Es diferencien entre els motllos externs i
interns dependentment que aquests reproduix-quen els caràcters externs o
interns de el organisme. El exemple més clar es quan una closca es soterrada,
el sediment que marca la cara interior de la valva es un motllo intern i el que
l’envolta mostrant l’ornamentació a l’exterior, aquest es el motllo extern.
Les rèpliques son reproduccions naturals de el contorn dels fòssils corporals,
però en el seu cos i relleu original, es produeixen quan el fòssil corporal ha
desaparegut, bé per dissolució o corrosió, i el seu lloc queda reomplert per
substancies minerals, de manera que es reprodueix naturalment la forma de el
fòssil corporal en una altra composició i textura. Rèpliques artificials son les que
fan els museus per una millor exposició i conservació.
Les empremtes fòssils son produïdes per el organisme quan aquest esta viu,
a diferencia dels motllos (que es formen després de que aquest sigues mort),
amb els que de vegades es confon. Poden ser empremtes de pas al caminar, empremtes d’ arrastra-me’n, conductes i caus d’ habitació, marques d’alimentació
en altres fòssils, copròlits, gastròlits, etc.
Els fòssils químics son substancies com els aminoàcids, els gasos produïts per
la fotosíntesis o els residus carbonosos que les dates geoquímiques indiquen una
producció biogènica. Finalment, s’han de considerar també aquelles substàncies
químiques incloses en els sediments que són indicadors de l’existència de
determinats organismes que les posseïen o les produïen en exclusiva. Suposen
el límit extrem de la noció de fòssil i caldria parlar de marcadors biològics o
fòssils químics.
Pseudofòssils:
Els pseudofòssils són patrons visuals en roques que són produïts per processos geològics i no per biològics. La interpretació errònia dels pseudofòssils ha
generat certes controvèrsies al llarg de la història de la paleontologia. Recordem
el cas de l’engany a J.Beringer ja citat abans. Un altre exemple, son les ramificacions en forma vegetal denominades dendrites en plaques de roca calcària, que
son en realitat filtracions de òxid de manganès (Pirolusita). També es poden trobar en la naturalesa nòduls en formes molt curioses i semblants a formes que
recorden a parts biològiques, com un cap de ànec, extremitats d’animals, etc., i
de formes esfèriques-noduls semblants a ous, cap d’ells son en realitat fòssils.
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Icnites – petjades fòssils que va deixar un
dinosaure teròpode al caminar. Jaciment de
Vallivana.

Pseudofòssil: Placa pedra calcària amb filtracions de òxid de manganès.
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CLASIFICACIÓ DELS FÒSSILS:
La forma dels éssers vius es molt variada, però es moltíssim major la
diversitat de formes que podem trobar en el registre fòssil. Si m’hos plantegem
qu’el nostre planeta té als voltants de 4.300 milions anys, tenim que pensa que
el procés vital en aquet gran arc de temps, la vida anat canviant i presentat
en nombroses morfologies , de manera que, en moltes ocasions, es molt difícil
trobar estructures afins amb les formes actuals amb les que pogué comparà per
la seva classificació. Els càlculs mes conservadors valoren que nia’n uns quinze
milions d’espècies vivents en la biosfera, es a dir la part de la Terra actual on
avui existeix vida, i de les quals tan sols estan censades uns 1, 75 milions, i que
la majoria d’aquestes espècies no existien fa uns quinze milions d’anys. Per lo
que podem fer-nos una idea de la diversitat de la vida pretèrita i per lo tant del
treball d’investigació que queda per fer als paleontòlegs en aquest camp, on sols
s’han descrit uns cents de mils d’espècies fòssils.
Però, si ens qüestionem, com es classifica un fòssil, temin que partí de la
següent premissa: Si els fòssils son restes o signes dels organismes de el passat,
seria possible identificar a les espècies que van viure en altres èpoques i analitzar
les seves relacions d’emparentament amb els éssers vius actuals, dins de la
mateixa classificació jerarquitzada (taxonòmica). La classificació es per lo tant
única per la biologia actual tant com per la biologia de passat: La Paleontologia.
Normalment, les espècies fòssils venen caracteritzades per signes de l’esquelet
i no més rarament per els seus elements corporals tous, com la massa visceral i
els teixits. Es per naixó, que per definir i caracteritzà les espècies de el passat ja
extintes, es utilitzen els signes anatòmics impresos en els fòssils corporals i en els
motllos. Quan apareixen parts blanes, les classificacions prèvies solen revisar-ne
mitjan estudis d’anatomia comparada. Les peces esquelètiques desarticulades,
els fòssils químics i les empremtes donen menys precisió i es estrany que pugen
utilitzar-ne per a reconeixement d’espècies, donat que sí serveixen per sabé a
quins gèneres i famílies pertanyen.
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CINC REGNES DE LA VIDA:
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CÈL·LULA EUCARIOTA

PLURICEL·LULARS

CÈL·LULA PROCARIOTA

UNICEL·LULARS

Existeixen varies classificacions,
CARACTERS PLANTAE - FUNGI - ANIMALIA
però la mes acceptada es la divisió de
CEL·LULARS
la vida en cinc regnes, tal com es representa en el requadre. El regne MONERA
inclou tots els organismes constituïts
per una sola cèl·lula sense nucli on concentrà el material hereditari (= Cèl·lula
procariota). Son per exemple, les bactèries i les algues verdes – blavoses (cianobacteris). El Regne PROTISTA inclou
també organismes fonamentalment
unicel·lulars que posseeixen una cèl·
lula especial amb que el material herePROTITS
ditari esta concentrat i protegit per una
membrana nuclear (Cèl·lula eucariota).
Se inclouen aquí, per exemple, les amebes i les algues. De vegades, la membrana externa de aquests organismes es de
MONER
sílice o de calcita, com en la majoria
dels foraminífers, i per lo tant es molt
més freqüent la fossilització. El Regne
PLANTAE (el de les plantes) està constituït per organismes pluricel·lulars que Els cinc regnes (Whittaker, 1969)
realitzen els seus processos metabòlics
mitjançant la fotosíntesi. El Regne FUNGI inclou els organismes del regne dels fongs, que son també éssers pluricel·
lulars, però que sintetitzen el aliment per absorció. Per finalitzar, el Regne ANIMALIA (el dels animals) està compost també per organismes pluricel·lulars que,
entre altres coses, s’alimenten mitjançant la ingestió de partícules.

PRINCIPALS GRUPS FÒSSILS :
En el gràfics adjunts es presenten els grups mes freqüents de la classificació sistemàtica actual. Dins del grup Monera destaquen les cianobacteris i els vestigis
de l’activitat deixat a traves d’unes estructures de pedra denominades estromatòlits,.Dins de el Regne Protist sobresurten els Foraminífers, que son també un
grup actual..Entre les Plantes son mes freqüents les que tenen flors o Fanerògames, així com les falgueres dins de les plantes criptògames.

REGNE MONER

CIANOBACTERIES , Estromatòlits

(Precambrià > Actualitat

REGNE PROTIST

FORAMINIFERS

(Cambrià > Actualitat)

ALGUES

CLOROPHYTA

		

(Cambrià > Actualitat)

RODOPHYTA

		

(Cambrià > Actualitat)

FEOPHYTA

		

(Cambrià > Actualitat)

CHAROPHYTA 		

(Devonià > Actualitat)

MOLSA (Musgo)

BRIOPHYTA

(Carbonífer > Actualitat)

CRIPTOGAMAS

PTRODOPHYTA

(Devonià > Actualitat)

FANERÓGRAMAS

REGNE PLANTAE

GIMNOSPERMAS

PINOPHYTA

ANGIOSPERMAS

MAGNOLIOPHYTA (Cretaci >Actualitat)
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(Devonià>Actualitat)

CELENTEREATA

REGNE ANIMALIA

PROTÒSTOMS

DEUTERÒTOMS

LOFOFORATS

Sense boca, ni cavitat digestiva
Amb boca, i cavitat digestiva
LOFOFORATS
sense segmentar
INARTICULATS MOL·LUSCA
segmentats
ARTICULATS

ANNELIDA
PRIAPULIDA
ARTHROPODA

CICLONEURS

ECHIDODERMATA
STHOMOCHORDATA

EPINEURS

CHORDATA

BRIOZOA
(Ordovicià - actualitat)
BRACHIOPODA (Càmbric - actualitat)
CEFALÒPODES (Silúric - actualitat)
BIVALVES

INARTICULATS
MOL·LUSCA
sense segmentar

(Ordovicià - actualitat)

GASTERÒPODES(Càmbric - actualitat)
ESCAFÒPODES (Carbonífer - actualitat)
HYOLITS

(Càmbric - Silúric - GEx.)

TENTACULITS

(Silúric - Devonià - GEx.)

GEx.= Grup extinguit

En el Regne Animal o dels Metazous, tots els grups o Philum que viuen
en l’actualitat, van estar àmpliament representats en els temps pretèrits,
com el Porífers o esponges , dins dels que avui s’inclouen els extingits
Archaeocyatha; els celenterats amb els seus Pòlips coral·lins i meduses;
els Briozous o animals colonials, els braquiòpodes o animals de valves
desiguals, avui en dia quasi extingits; els Mol·luscs grup que destaca per
els nombrosos tipus de closques que posseeix, els Anèlids amb aspecte
de cuc, els Artròpodes amb un cos i apèndix articulats com els insectes;
els equinoderms dotats de una cuirassa interna de plaques calcificades,
com els eriçons de mar, els Cordats formats majoritàriament per els vertebrats. Aquests grups o Philum es subdivideixen en classes, moltes de les
quals solament es coneixen com fòssils.
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ARTICULATS
segmentats
CICLONERURS

SERPÚLIDS

PRIAPULIDA

PRIAPÙLIDS

ARTHROPODA

TRILOBITES
OSTRACODES
CRUSTACIS

ECHINODERMATA

CHORDATA

(Càmbric - Pèrmic - GEx.)
(Càmbric - actualitat)
(Càmbric - actualitat)

EQUINOIDEUS (Ordovicià - actualitat - GEx.)
OFIUROIDEUS (Ordovicià - actualitat)
ASTEROIDEUS (Ordovicià - actualitat)
CYSTIDEUS
CRINOIDEUS
CARPOIDEUS

STOMOCHORDATA GRAPTOLITS

EPINEURS

REGNE ANIMALIA

ANNELIDA

PEIXOS		
CONODONTS
ANFIBIS		
REPTILS		
AUS		
MAMIFERS

(Ordovicià - devonià - GEx.)
(Ordovicià - actualitat)
(Càmbric - GEx.)
(Càmbric - carbonífer - GEx.)
(Càmbric - actualitat)
(Càmbric - Triàsic - GEx.)
(Devonià - actualitat)
(Carbonífer - actualitat)
(Jurassic - actualitat)
(Triàsic - actualitat)

La abundància o escasses de restes en el registre fòssil es dona per el
major i menor desenvolupament que va tindre cada grup en el passat.
Durant el Precambrià, les algues son el grup paleontològic mes abundant
registrat. En la Era Paleozoica o son els trilobits (grup d’artròpodes primitius amb el cos trilobulat) i els braquiòpodes (animals que viuen dins de
dos valves desiguals) en els terrenys o fàcies marines, i les plantes superiors en els terrenys continentals. En la Era Mesozoica els organismes mes
abundants foren els cefalòpodes (Mol·luscs que presentes el cap envoltat
de tentacles) en el medi marí i els vertebrats (en els que destaquen els
Rèptils) en els continentals. En la Era Cenozoica, els Foraminífers i altres
microfòssils son freqüents en les fàcies marines, i els animals invertebrats
i vertebrats en les fàcies continentals.
Per resumí, direm que el estudi del registre fòssil permet assignar cada fòssil
al grup biològic al que pertany i en la majoria dels casos, identificar l’especies
que van existir en el passat i atribuí un nom quan no son conegudes.
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ANÀLISIS DELS PERÍODES GEOLÒGICS:
Son molt escassos els afloraments de terrenys del Precambrià i el contingut
paleontològic corresponent a aquest període està format per algues megascòpiques , estromatòlits i pistes d’animals invertebrats.
Les algues megascòpiques son fòssils carbonosos en forma allargada. Els
estromatòlits son estructures laminars produïdes per l’acció metabòlica de
comunitats d’algues, lo que m’hos indica indirectament la presencia de bactèries
i cianobacteris (organismes del Regne Moner). Les pistes fòssils precambrianes
foren estructures deixades en el substrat per l’acció vital de minúsculs
animals invertebrats per desplaçament o per alimentar-se dins de el interior de
el substrat, però molt proper a la superfície.
En aquet període totes les masses continentals estaven formant un únic
macrocontinent anomenat Pangea.

ERA
CENOZOIC
MESOZOIC

PALEOZOIC

PERIODE
Quaternari
Terciari
Cretàci
Juràssic
Triàsic
Pérmic
Carbonifer
Devonià
Silúric
Ordovicià
Càmbric

1.8
65
144
210
248
286
360
408
438
500
550

EDAT (m.a.)

CÀMBRIC: El període quan va eclosioná la vida es sense dubtes el Càmbric, els
estrats apareixen replets de fòssils, amb una sorprenent varietat en comparació
amb els precambrians. Aquest fet s’ha relacionat amb l’aparició de un procés de
radiació evolutiva qu’afectá als animals invertebrats, molts dels quals, com els
mol·luscs, artròpodes, equinoderms i els braquiòpodes, apareixen súbitament
en el registre fòssil, ja protegits amb un esquelet de carbonat càlcic, fosfat
càlcic o quitina (una substancia orgànica molt resistent). El origen d’aquest
fenomen de diversificació s’ha associat al procés de fractura del macrocontinent
Pangea, que produí una transgressió marina generalitzada a l’inundà el mar les
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cicatrius de separació obertes entre les noves plaques continentals separades
del macrocontinent, i d’aquesta forma nous nínxols marins, on colonitzaren i
desenvoluparen les faunes i flores càmbriques. Aquesta etapa es coneguda
com “l’explosió” o el “Big Bang de la vida”, donat que en el Càmbric apareixen
registrats més de el 75 % dels principals grups d’animals que viuen en l’actualitat.
Entre els fòssils d’aquest període del Càmbric, cal destacar als Trilobits, uns animals primitius del grup dels artròpodes, que s’extingeixen al final de la Era Paleozoica. Es caracteritzen per tenir un cos trilobul·lat, dotats de nombrosos apèndix
per caminar o nedar i previst de uns ulls compostos amb visió tridimensional.
Entre els mol·luscs i altres formes afins destaquen els hyolits, fòssils amb
una valva cònica i amb un opercle a forma de tapadora, que molt ràpidament
s’extingirien. Els nombrosos Braquiòpodes, Equinoderms i els Carpoïdeus, altres
grups registrats com Algues filamentoses, Porífers (Esponges) i cucs marins
(Anèlids i Onicòfors).
ORDOVICIÀ: Fou un període geològic qu’es va inicià fa aproximadament 500
milions anys, i acabaria seixanta milions anys desprès. Apareixen els Bivalves
i Gasteròpodes marins (Cargols), així com els Briozous, animals colonials que
formen extenses praderies a forma de tapís, creant unes condicions d’habitabilitat
que foren aprofitades per els equinoderms, braquiòpodes, trilobits, bivalves
i gasteròpodes i tots junts formaren un singular ecosistema animal, després
apareixen el Crinoïdeus, un tipus d’equinoderm amb un tall flexible que viu fixat
al sol i que els seus representants actuals es coneixen com “Lliris de mar”.
SILURIC i DEVONIÀ: La finalització del període glacial de el Ordovicià produeix
un rapit ascens de el nivell de el mar que inundà grans extensions amb la formació
de ambients marins escassos d’oxigen, desfavorables per al desenvolupament de
la vida en els fondos marins. Els fòssils silúrics per excel·lència son els graptòlits,
que havien aparèixer en el Càmbric. Fou un grup fòssil del Paleozoic que
constituí colònies en formes de pinta eren majoritàriament planctònics, els seus
cadàvers es acumularien en un fons ric en matèria orgànica sense oxidar que, al
consolidar-se van produí les pissarres negres amb graptòlits que es troben molt
extenses en els afloraments de les roques de aquest període. El Devonià es
conegut com el període dels esculls, en aquests fons marins es diversificà com
mai la vida: apareixerien els conodonts (peixos primitius), nombroses famílies
de braquiòpodes, trilobits, ostracodes, bivalves, gasteròpodes, cefalòpodes
ortoceratits. El final del Devonià coincideix amb un descens de el nivell de la
mar generalitzat en tot el planeta, i va dona pas a un augment de les terres
emergides durant el següent període del Carbonífer que coincidí amb una gran
extinció de les formes marines (aproximadament el 19% de les famílies i el 75%
de les espècies) i de manera més acusada a les formadores dels esculls. En total,
el Silúric i Devonià representen un lapsus de setanta milions d’anys (entre els
-440 i els -360 milions d’anys).
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CARBONIFER I PERMIC : Aquests períodes van caracteritzar un temps geològic
comprés entre -360 i -250 milions d’anys, en ells eclosioná la vida en terra ferma
i es produeixen fets evolutius únics: Els rèptils son els primers vertebrats que
agafen l’independència del medi aquàtic mitjançant el desenvolupament de
l’ou amniòtic, les plantes gimnospermes (amb flors i sense fruits) desenvolupen
el sistema de pol·len – llavor i els insectes tenen la primera gran diversificació
coincidint amb el desenvolupament de les estructures respiratòries i de les ales.
Però al final del Pèrmic, fa uns 250 milions d’anys, desapareixen el 54% de les
famílies i més del 90%dels animals marins, fou sense dubtes, la major extinció
que i hagut en l’historia de el planeta.
Entre altres, desapareixen per a sempre els trilobits i molts dels insectes,
però sobreviuen alguns dels rèptils mamiferoids que després donaran lloc, molt
després, als verdaders mamífers.
TRIÀSIC: Després de la gran extinció paleozoica entrem en el Triàsic, aproximadament de -250 a -210 milions d’anys d’antiguitat, en aquest període es registra l’aparició dels primers dinosaures, fa uns 230 milions d’anys, i seguidament la seva diversificació, que coincidirà en la aparició dels primers mamífers,
cap el final del període. Els especialistes consideren que, al final del Triàsic, va
tenir a nivell mundial un petita extinció en massa (fins el 23% de les famílies existents) que va fer desaparèixer, entre altres, als rèptils mamiferoids, i que afavorí
el desenvolupament dels dinosaures.
JURÀSSIC: El Juràssic representà un període de millora climàtica en el que
es produeix un progressiu ascens del nivell de la mar, s’amplien les conques
marines, els fons marins creats son molt ràpidament colonitzats per algues,
braquiòpodes, belemnites i bivalves, immediatament per els ammonites. Els
belemnites i ammonites son dos grups de mol·luscs cefalòpodes ben diferenciats:
Els belemnites, els podem relacionar en el calamar actual, eren actius nedadors
i tenien un esquelet càlcic en forma de bala - projectil, els ammonites van tindre
un cert emparentament amb el polp - Nautilus actual i al igual que aquet, es
desplaçava per les aigües marines mitjançant la propulsió dels gasos tancats
en la seva closca camerada, al final de la qual vivia el animal. També son molt
abundants els gasteròpodes, que van viure desplaçant-se per el fons marí, i els
equinoderms, es a dir, els eriçons de mar i els crinoïdeus, així com les esponges
i corals que tornarien a formar petits arcífers. En definitiva el Juràssic fou un
període geològic comprés entre -210 i 145 milions d’anys aproximadament, que
va assolí el màxim desenvolupament dels dinosaures i la aparició de les aus amb
plomes i sang calenta, fet contrastable en el fòssil de Arqueòpterix litogràphica
d’Alemanya, fa uns 150 milions d’anys.
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CRETÀCI: Aquest període va inicià fa uns -145 milions d’anys i acaba 80
milions d’anys després, coincidint amb una altra gran extinció, possiblement la
més famosa i que marca el transit del Mesozoic al Cenozoic, que es l’ultima era
geològica. Les roques cretàciques que apareixen especialment en la serralada
Ibèrica, son les que constitueixen el registre fòssil de el nostre Puig de l’Ermita
de Vinaròs.
Per tota la conca del Maestrat, tan Castellonenc com de Terol, les roques
de transició entre el Juràssic i el Cretàcic contenen fòssils de peixos, amfibis,
rèptils, mamífers i dinosaures, que m’hos suggereixen que foren formades en
llacs i rius pròxims a la mar. Destacà per la seua abundància els cocodrils i els
dinosaures, entre els que es troben les gèneres de Iguanodon, Aragosaurus,
Tastavinsaurus, Galveosaurus i Turiasaurus, tenim una excel·lent representació
en diversos museus de Sant Mateu i Morella en la província de Castelló i els de
Peñarroya de Tastavins, Castellote, Galve en la de Terol. Mencionà que en el
Cretàcic final es produeix en l’àrea de Andorra – Utrillas, extensos depòsits de
carbó en un medi litoral-deltaic. Però el inici d’una nova invasió marina durant
aquesta època determinà el fet que la resta de el Cretàcic en la zona del Maestrat,
preferentment roques marines, tenen abundantíssims fòssils, entre els que
podem trobà foraminífers, equinoderms, crinoïdeus, braquiòpodes, ammonites,
crustacis, gasteròpodes i bivalves. Entre aquests últims, destaquen els esculls
de Rudistes, organismes que tenen una valva cònica molt desenrotllada i fixa al
sol i l’altra valva disposada de tapa. Son els que formen el marbre de les Moles
com les de Xert i els voltants. Al final del Cretàcic a escala global es produeix
una extinció en massa en la que desapareix un 17% de les famílies i el 70% de les
espècies. Entre altres, se extingeixen per sempre els grans grups que dominaren
durant el Mesozoic, es a dir els dinosaures no avians i pterosaures en terra ferma
i rèptils marins, ammonits i belemnites en la mar.

Façana principal del Casino Antic de Castelló i detall del pedestal.
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TERCIARI: Complau un lapsus de temps geològic d’uns 63 milions d’anys (entre -65 i -1,8 milions
d’anys). Predomini de les plantes angiospermes,
la formació de lignits, aparició de les gramínies,
desenrotllament dels foraminífers, a la riquesa
d’espècies entre els mol·luscs i gasteròpodes, segueix l’evolució dels insectes; predomini dels peixos
osteïctis i desenvolupament explosiu dels mamífers
i la aparició, fa uns quatre milions d’anys, els primers homínids en l’África.
QUATERNARI: A principis del Pleistocè es dona
un clima càlid, però posteriorment, les condicions
climàtiques van endurir i alternà les glaciacions
amb períodes càlids i freds, apareixen animals
de clima fred, com el mamut i rinoceront llanut i
segueix l’evolució humana.

RIU SERVOL

PUIG DE LA MISERICÒRDIA

VINARÒS

Reproducció d’Imatge de el Satèl·lit Landsat/3 - Atlas de la Provincia de Castellón de la Plana
/ Ed.Caja de Ahorros y Monte Piedad de Castellón.
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CONTEXT GEOLÒGIC:
Localització / Jaciment paleontològic:
Existeixen regions de la Terra que són conegudes per la seva particular
riquesa en fòssils; per exemple, els esquists de Burgess de la Colúmbia Britànica
del Canadà, les calcàries de Solnhofen i les del Sihetun de Liaoning a Xina , els
estrats rics en restes de dinosaures i d’ous en la Patagònia argentina o les Bad
lands de Montana (Usa) o de Alberta a Canada.
A Espanya destaca Atapuerca i Las Hoyas. El primer és un ric jaciment del
Plistocè en què s’han trobat, entre altres, abundants fòssils d’homínids. El segon
és conegut per la presència de aus com l’Iberomesornis, Concornis, Eoalulavis,
i de dinosaures com Pelecanimimus i el més recent, “Pepito” el Concavenator
corcovatus. Els llocs que presenten una conservació excepcional (a vegades
conservant fins i tot els teixits tous) són coneguts com a “lagerstätten” (llocs de
repòs o d’emmagatzemament, en alemany) com es el cas del jaciment de Messel.
En el cas del nostre Puig de l’ Ermita, hem de dir que es localitza en la part
més oriental de la Serralada Ibèrica i al sud de la Serralada Costera Catalana,
propera a la línea de costa actual entre mig de les Serralades del Montsià i de
la d’Irta. Forma part de lo que s’ha definit com la conca cretàcica inferior del
Maestrat (Salas i Guimerà 1996). Tot el conjunt de la conca del Maestrat forma
part de la Conca Ibèrica, de tipus intracontinent que durant el Mesozoic la
sedimentació va assolir una potencia de 6,5 km., en la cubeta del Maestrat amb
sis etapes de rift i postrift. Els materials que de forma dominant afloren en el
Puig es van sedimentar en la cinquena etapa (Salas i Guimerà,1996): Rift cretaci
inferior >Hauterivià terminal- Albià mig. Posteriorment al Terciari es va produir la
inversió de la Conca Mesozoica elevant les Serralades Ibèrica i Costera Catalana
(Guimerà et al.,2000).

VINARÒS

Reproducció de l’Atlas de la Provincia de Castellón de la Plana Ed.Caja de Ahorros y Monte
Piedad de Castellón / Lamina 4 Mapa geològic - escala 1:50.000 Inst.Geológico y Minero de España
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Reconstrucció de la zona :
La historia de la vida ha tingut lloc en un mon que des de que es va formà fa
uns 4600 milions d’anys, anat canviant. El mantell de la Terra es divideix en varis
plaques que es mouen, unes respecte a les altres. La majoria dels terratrèmols
i volcans naixen ens els límits d’aquestes plaques. Els efectes combinats de
molts de petits moviments de aquestes plaques han provocat la deriva dels
continents vers la superfície de la Terra, els continents han xocat entre sí i han
format muntanyes o s’han fragmentat. En l’actualitat els continents segueixen
desplaçant-se. De fet s’estima que Amèrica del Nord es va separant-se d’Europa
a una velocitat de 2 cm., per any. El nivell de la mar i el clima han canviat moltes
vegades. Aquesta es una de les raons per la que es troben fòssils de invertebrats
marins terra a dins i fòssils de plantes tropicals apareixen en llocs on el clima es
fred. Els fòssils representen una selecció de la vida que ha existit en varis períodes
de temps.
La paleogeografia de “Vinaròs” fa uns 115 milions d’anys
Durant el Cretàcic, el territori on avui afloren les serralades-puig de l’Ermita y
Perengil, representen les restes d’una antiga plataforma carbonatada submergida
en l’aigua, que fa uns 115 milions d’anys enrere, albergava una amplia gama
d’espècies animals submarines.
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Aquesta porció d’un sòl que havia on avui s’alça la nostra ermita, es el
testimonio d’un antic fondo marí, que s’ha elevat fins els actuals 150 metres
d’altitud, como conseqüència dels processos de activitat tectònica, que es van
produí i desenvolupà en el transcurs de la Orogènia Alpina.
Es per aixó, que fa uns cent milions d’anys, el nostre territori es trobava
en un espai geogràfic físicament diferent, donat que en certa forma, ocupava
una posició similar a la que en avui m’hos trobem. No obstant, sabem que eixa
zona, per aquell temps es trobaria submergida en la seva totalitat per l’aigua,
de manera que les terres o àrees continentals, es trobarien molts kilòmetres al
oest, per el que l’ aspecte de la nostra actual Península Ibèrica, fos més el de una
illa desfigurada, que aflorava damunt un extens oceà (que coneixem amb el nom
de Tethys), que estava separada de lo que avui es l’àrea continental de França.
Davall d’aquest primitiu oceà en el que milions anys desprès es formaria en la
nostra Mar Mediterrània, se emplaçava l’ actual Vinaròs.
En quant a les característiques del medi, o sabem per la fauna fossilitzada, i
que estaríem baix un fons oceànic, que aproximadament no sobrepassaria els
cent de metres de profunditat, ja que les espècies fòssils que es localitzen al
nostre puig son mes pròpies d’aigües poc profundes, distribuint-se al llarg de la
denominada “zona fòtica”, es a dir, l’espai submergit on encara pot penetra la
llum del Sol.
A mes, dependent de l’àrea de la plataforma submarina en la que es trobava
(ja que la profunditat d’aquesta va varià en escàs temps, i degut als accelerats
processos transgressius del nivell oceànic), es van assentant diferents especies
de mol·luscos.

Dibuix esquemàtic de la plataforma marina en la que es trobava el territori que avui es ubica
Vinaròs. (David Gómez Mora)
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Sabem que en alguna època aquest sòl submarí no es trobava molt lluny de
la línea de platja, donat que ho demostren fòssils com ceratostreon flabellatum.
En el cas que el nivell descendeix uns metres, s’anirien emplaçant diferents
bivalves, gasteròpodes, equídnids, corals i palorbitolines.
El sòl formaria una espècie de superfície fangosa, molt rica en vida, ja
que s’anirien assentant diferents organismes que van des de els anèlids que
s’amagarien en les seves galeries, passant per diferents tipus de mol·luscos, així
com esponges i corals, que en conjunt formarien aquest paleohabitat marí.
D’acord amb aquestes dates, podem aproximà quina seria la temperatura
de la mar durant la fase propera al Cretàcic Mig. Així, es molt probable que
degut al context climàtic global d’aquell temps, el fet de esta vivint en un episodi
d’increment de las temperatures (molt superior al que avui estem exposats)
faria que en el nostre oceà (i conseqüentment mes apreciable en franges de
no grans profunditats), l’aigua podria tenir una temperatura de uns 10 graus
superior a la actual.
Aquestes xifres, expliquen perquè en la en nostra posició geogràfica, van viure
espècies d’animals com els corals. Ja que aquet tipus en l’actualitat tan sols ho poden
fer en àrees d’aigües tropicals, ubicades entre els tròpics de Càncer i Capricorn.
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REGISTRE FÒSSIL:
Comparativa d’espècies fòssils > actuals
En aquest registre fòssil del Puig de l’Ermita amb de tenir en compte que les
espècies que s’exposen han segut trobades en la totalitat, en diversos indrets
de lo que conforma aquesta serralada, i es donen a conèixer tots els grups de
fòssils trobats, i d’altres que no es inclouen per tenir una pobre fossilització i
difícil classificació, no obstant ja que dir, que es molt possible que poden haverne alguns fòssils no trobats encara. Per fer una identificació de l’espècie fòssil es
fa amb varies fotos del mateix i a la vegada es compara amb una espècie actual
semblant a la que viu i es pesca en les aigües costaneres del Mare Nostrum.
Endemés de la foto i de la imatge-reproducció actual, es fa una fitxa
d’identificació de l’espècie-gènere fòssil, el regne, fílum, classe, ordre i família
que correspon, així i tot ja que dir, que al classificà un fòssil sempre estarà sumés
a una segona revisió i per lo tant a un canvi i donar-li una nova classificació si es
menester.

nº

REGNE

FÍLUM

ORDRE

FAMÍLIA

GÈNERE - ESPÈCIE

41

CLASSE

42

1

REGNE

Protist

FÍLUM

Protozoa

ORDRE

Foraminiferida

FAMÍLIA

Orbitolinidae

GÈNERE - ESPÈCIE

CLASSE

Rhizòpoda

Palorbitolina lenticularis

Aquest foraminífer es un petit organisme que pertany al Regne Protist. Son rizòpodes unicel·lulars, quasi sempre
marins, amb una envolta o càpsula d’una sola càmera. De un diàmetre mig de 5mm.
Extraordinàriament abundant i contant-se per milers i milers d’exemplars en els sediments del Cretàcic inferior, el
nom de lenticularis per la seva forma, recorda a una “llentilla“ i també a un petit barret xinès, es anomena test, i
està feta de carbonat càlcic o quitina.
Podem suposà una forma de vida similar als nummulits . Indiquen ambients poc profunds de temperatura superior
als 20º i salinitat normal - baixa y d’aigües quietes. Possiblement vivien amb el apis dirigit cap al fons marí i en
equilibri hidrostàtic.
S’extingeixen en el cretàcic i debut a la seva aparició massiva i amplia distribució es utilitzen en Estratigrafia com
a fòssil guia.

43

2

REGNE

Animàlia

FÍLUM

Metazoa

CLASSE

ORDRE

Polychaeta

FAMÍLIA

Serpúlids

Annelida - Cucs

Articulats segmentats

Glomerula gordialis

GÈNERE - ESPÈCIE

1 cm.

Tenim que pensa que es molt estrany pogué troba un cuc fòssil, però en alguns membres del grup de cucs segmentats o poliquets segreguen un tub habitacle fet de calcita que perdura adherit a closques o esponges fòssils
(Es el cas d’imatge inferior). El tub arrodonit i estret d’aquest cuc serpúlid s’enrotlla en una espiral irregular. Com
la majoria d’aquests cucs serpúlids s’alimentaven filtrant les partícules de matèria orgànica i plàncton sospesos en
l’aigua de la mar.

44

3

REGNE

Animàlia

FÍLUM

Metazoa

ORDRE

Lithistida

FAMÍLIA

Kaliapsidae

GÈNERE - ESPÈCIE

CLASSE

Porifera - Demospogiae

Laosciadia plana

1 cm.

Esta esponja d’ hàbit sedentari es plana i en forma de plat menut i es caracteritza per una estructura compacta i
complexa, en la superfície interna (cara superior) presenta múltiples porus berrugosos dels conductes exhalants,
tenint el canto arrodonit, en la superfície inferior (cara externa) no més mostren prosoporus simples (orificis dels
canals inhalants) .
Tenia el seu habitat en aigües càlides i poc profundes.

45

4

REGNE

Animàlia

FÍLUM

Metazoa

ORDRE

Pharetronida

FAMÍLIA

Lelapiidae

GÈNERE - ESPÈCIE

CLASSE

Porifera - Calcispongia

Raphidonema farringdonense

1 cm.

Aquest gènere pertany a la classe independent de les calciesponjes, el seu esquelet està constituït de espícules
calcàries. La forma d’aquesta esponja es tubular i molt variable amb parets gruixudes.
El habitat d’aquesta esponja eren aigües càlides i poc profundes.

46

5

REGNE

Animàlia

FÍLUM

Lofoforats

ORDRE

Cyclostomata

FAMÍLIA

Cavidae

GÈNERE - ESPÈCIE

CLASSE

Bryozoa Stenolaemata

Ceriocava corymbosa

Els briozous assolien tenir parets fines amb un delicat entramat de porus, es poden confondre amb els corals.
Tenen mes forma de vegetal que d’animal. Formaven colònies arbustives amb rames cilíndriques que se bifurquen,
com a les banyes de cérvol. Les rames estan cobertes per un panell d’obertures zooides poligonals.
L’ habitat d’aquest briozou el feia en colònies de petita alçada que filtraven el menjar del fons marí.

47

6

REGNE

Animàlia

FÍLUM

Cnidari

ORDRE

Hydroida

FAMÍLIA

Milleporida

GÈNERE - ESPÈCIE

CLASSE

Hydrozoa

Mil·lepora sp.

Aquests hidrozous tenen formes ramificades massives, esquelet calcari amb sistemes de canals i entre ells obertures per els gastrozooids (pòlips encarregats de l’alimentació) i macozooids (els encarregats de la defensa). Formaven colònies arbustives i filtraven el menjar de les corrents marines de aigües càlides i poc profundes
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7

REGNE

Animàlia

FÍLUM

Cnidari

ORDRE

Scleractinia

FAMÍLIA

Montlivaltiidae

GÈNERE - ESPÈCIE

CLASSE

Anthozoa

Montlivaltia Caryophilliata

1 cm.

Coral solitari, quasi sempre en forma alta, cònica o cilíndrica amb septes dentats, estriats o granulats, i en el interior de les parets apareixen nombrosos dissepiments, en els exemplars adults podien presentar fins 250 septes, la
columel·la gruixuda i laminada però està poc desenvolupada.
Aquest coral es un animal marí amb el cos en forma de sac (pòlip) boca, tentacles i esquelet. El pòlip ocupa una cavitat circular (calze), generalment envoltada per una paret. Els calzes solen estar dividits per un conjunt de plaques
en forma de estel (septes), que consten amb una obertura central.
El habitat d’aquest coral era el fons marí i poc profund.
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8

REGNE

Animàlia

FÍLUM

Cnidari

ORDRE

Scleractinia

FAMÍLIA

Columnastraeidae

GÈNERE - ESPÈCIE

CLASSE

Anthozoa

Columnastrea leymeriei

1 cm.

Coral colonial de morfologia molt variable, de formes nodulars i de vegades ramificades. Els polípers assolien
compartí les seves parets.
El habitat d’aquest coral eren les aigües càlides i poc profundes.
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9

REGNE

Animàlia

FÍLUM

Cnidari

ORDRE

Scleractinia

FAMÍLIA

Stylinae

GÈNERE - ESPÈCIE

CLASSE

Anthozoa

Rhabdophyllia sp.

1 cm.

Coral colonial amb forma ramificada i gruixuda, separades unes de les altres.
Cada una d’elles te un centre de políper. Forma colònies arbustives que s’irradien cap a fora fent-se paral•leles.
Vivien en les roques calcaries i fangs d’aigües poc profundes i someres.
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10

REGNE

Animàlia

FÍLUM

Cnidari

ORDRE

Scleractinia

FAMÍLIA

Isastraeidae

GÈNERE - ESPÈCIE

CLASSE

Anthozoa

Isastrea sp.

1 cm.

Coral colonial de morfologia hemisfèrica. Els polípers son poligonals i lleugerament arrodonits , donant-li aspecte
de panell. El habitat d’aquest coral eren les aigües càlides i poc profundes.
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11

REGNE

Animàlia

FÍLUM

Cnidari

ORDRE

Scleractinia

FAMÍLIA

Isastraeidae

GÈNERE - ESPÈCIE

CLASSE

Anthozoa

Cryptocoenia picteti

1 cm.

Coral colonial de morfologia hemisfèrica. Els polípers son poligonals i lleugerament arrodonits , donant-li aspecte
de panell. El habitat d’aquest coral eren les aigües càlides i poc profundes.
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12

REGNE

Animàlia

FÍLUM

Cnidari

ORDRE

Scleractinia

FAMÍLIA

Isastraeidae

GÈNERE - ESPÈCIE

CLASSE

Anthozoa

Confusastrea cottaldina

1 cm.

Coral colonial de morfologia hemisfèrica. Els polípers son poligonals i lleugerament arrodonits , donant-li aspecte
de panell. El habitat d’aquest coral eren les aigües càlides i poc profundes.
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13

REGNE

Animàlia

FÍLUM

Cnidari

ORDRE

Scleractinia

FAMÍLIA

Actinastraeidae

GÈNERE - ESPÈCIE

CLASSE

Anthozoa

Astrocoenia ramosa

1 cm.

Coral colonial de morfologia aplanada. Els polípers son poligonals i lleugerament arrodonits, donant-li aspecte de
panell. El habitat d’aquest coral eren les aigües càlides i poc profundes.

exemplar actual
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14

REGNE

Animàlia

FÍLUM

Cnidari

ORDRE

Scleractinia

FAMÍLIA

Actinastraeidae

GÈNERE - ESPÈCIE

CLASSE

Anthozoa

Anisoria vidali

1 cm.

Coral colonial aplanat. Els polípers son adjacents i comparteixen les parets, i van fent-se allargats
dibuixant meandres. En el cas de el exemplar de la foto, està cobrint una valva d’ostra fòssil.
El habitat d’aquest coral eren les aigües càlides i poc profundes.
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15

REGNE

Animàlia

FÍLUM

Cnidari

ORDRE

Scleractinia

FAMÍLIA

Actinastraeidae

GÈNERE - ESPÈCIE

CLASSE

Anthozoa

Mesomorpha sp.

1 cm.

Coral colonial aplanat. Els polípers son adjacents i comparteixen les parets, els septes van declinant
cap els valls. El habitat d’aquest coral eren les aigües càlides i poc profundes.
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16

REGNE

Animàlia

FÍLUM

Braquiopoda

ORDRE

Rhynchonellida

FAMÍLIA

Rhynchonellidae

GÈNERE - ESPÈCIE

CLASSE

Articulata

Lamellaerhynchia multiformis

Aquest rinchonelid es caracteritzà per el seu contorn ample i quasi triangulà. El pic es vertical i compte un furame’n per al peduncle. Les dos valves son convexes, i en un “sulcus”pronunciat en la valva peduncular i amb un plec
en la valva braquial. La línea de juntura ondula frontalment amb nombroses petites costelles. L’hàbitat d’aquest
braquiòpode eren les aigües càlides i poc profundes.
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17

REGNE

Animàlia

FÍLUM

Braquiopoda

ORDRE

Terebratulida

FAMÍLIA

Terebratulidae

GÈNERE - ESPÈCIE

CLASSE

Articulata

Loriothyris solei Calzada

1 cm.

Aquets braquiòpodes de petit tamany vivien ancorats en el substrat per el peduncle i s’agrupava en raïms.
La closca d’aquest terabratulid es de contorn allargada a el·líptica, amb valves convexes. El pic es vertical i compta
amb un fura-me’n per al peduncle, té un “sulcus”pronunciat en la valva peduncular i amb un plec en la valva braquial. La comissura frontal te forma de M.
La línea de juntura ondula frontalment .S’alimentava dels materials que transportava l’aigua.
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18

REGNE

Animàlia

FÍLUM

Mol·luscs

ORDRE

Arcoida

FAMÍLIA

Arcidae

CLASSE

Bivalves Lamellibranchiata Pteromorphia

GÈNERE - ESPÈCIE

Arca noae ( Caixeta )

1 cm.

Mol·lusc bivalve molt volgut i apreciat a Vinaròs, anomenat “caixeta”. Colonitza fons rocosos i es queda fixat al
substrat per un líquid que segrega i que endureix amb l’aigua. Te les valves de forma quadrangular amb costelles
radials externes denses i fines, el seu umbo està dirigit cap avant, te la charnela recta i amb nombrosos dents. El
seu nom ve donat per la forma semblant a una barca primitiva i més concretament a la arca de Noé.
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19

REGNE

Animàlia

FÍLUM

Mol·luscs

ORDRE

Mytiloida

FAMÍLIA

Mytilidae

CLASSE

Bivalves Lamellibranchiata Pterimorphia

GÈNERE - ESPÈCIE

Lithophaga lithophaga (Dàtil de mar-Lithodomus Lithophagus)

Possiblement sigue el més exquisit i apreciat en Vinaròs. Aquest mol·lusc lamel·libranqui anomenat dàtil de mar
per la bonica coloració daurada de les valves. Fa profundes galeries en roca mitjançant la acció de excavar en les
valves y per el àcid clh que segrega, del que està protegit per el periostrac. Les closques son
allargades i cilíndriques, estretint-se cap la part posterior, umbo darrere del extrem anterior, superfície llisa amb
un estriat fi, lligament profund.
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20

REGNE

Animàlia

FÍLUM

Mol·luscs

ORDRE

Trigonioida

FAMÍLIA

Trigoniidae

CLASSE

Bivalves - Lamellibranchiata Actinodonta

GÈNERE - ESPÈCIE

Neotrigonya sp.

1 cm.

Del grup dels lamel·libranquis al que pertanyen, es caracteritza per la clara dissimetria en la ornamentació de les
valves . Contorn triangular-arrodonit , canto anterior arrodonit, i amb el posterior esclafat, umbo clarament definit
la zona situada darrere d’ell amb costelles radials i concèntriques. El gènere indica mar càlid i de salinitat baixa ,
habitat proper a la costa. S’enfonsava en el fons marí per aprofitar les corrents i les fonts de nutrients.
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21

REGNE

Animàlia

FÍLUM

Mol·luscs

ORDRE

Hippuritoida

FAMÍLIA

Requieniidae

CLASSE

Bivalves - Lamellibranchiata Heterodonta

GÈNERE - ESPÈCIE

Pseudotoucasia santanderensis

2 cm.

Aquest gènere pertanyen a un grup de bivalves complexes que tenen el nom de rudistes, espècie gregària i de gran
tamany formaven esculls i es limitaven a les zones marines càlides i es van desenvolupar prolíficament, formant
les moles dels voltants de on s’extrau el marbre (Xert). S’extingeixen al final del cretàcic.
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22

REGNE

Animàlia

FÍLUM

Mol·luscs

CLASSE

Bivalves Heterodonta
Lamellibranchiata

ORDRE
GÈNERE - ESPÈCIE

Veneroida

FAMÍLIA

Articidae

Epicipryna expansa

Mol·lusc lamel·libranqui de closca grossa i convexa de forma arrodonida i esbombada , umbo incurvat.
Amb ornamentació de fines costelles radials, creuades per línees de creixement .
Vivia en aigües someres i càlides, foradant la arena o el substrat i s’alimentava filtra’n partícules de l’aigua per el
sifó que posseeix.
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23

REGNE

Animàlia

FÍLUM

Mol·luscs

ORDRE

Pterioidea

FAMÍLIA

Limidae

CLASSE

Bivalves Lamellibranchiata Pteriomorphia

Pseudolimea royeriana

GÈNERE - ESPÈCIE

1 cm.

Es un bivalve pteriomorfe en forma obliqua o de ventall, les valves estan ornamentades de petites costelles radials,
estava adaptada per viure en sediments blans.
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24

REGNE

Animàlia

FÍLUM

Mol·luscs

ORDRE

Pterioidea

FAMÍLIA

Limidae

CLASSE

Bivalves - Lamellibranchiata Pteriomorphia

GÈNERE - ESPÈCIE

Panopea gurgitis

1 cm.

Closca oval i oblonga, de valves fines on s’aprecien les línies concèntriques de creixement.
Vivia foradant en l’arena del fons marí en aigües someres.
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25

REGNE

Animàlia

FÍLUM

Mol·luscs

ORDRE

Pholadomyoida

FAMÍLIA

Pholadomyidae

CLASSE

Bivalves - Lamellibranchiata
Anomalodesmata

GÈNERE - ESPÈCIE

Pholadomya sphaeroidalis

1 cm.

Closca oval i oblonga, de valves fines on s’aprecien les línies concèntriques de creixement.
Vivia foradant en l’arena del fons marí en aigües someres.
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26

REGNE

Animàlia

FÍLUM

Mol·luscs

ORDRE

Pholadomyoida

FAMÍLIA

Pholadomyidae

CLASSE

Bivalves - Lamellibranchiata
Anomalodesmata

GÈNERE - ESPÈCIE

Pleuromya sp.

1 cm.

Closca oval i oblonga, de valves fines on s’aprecien les línies concèntriques de creixement.
Vivia foradant en l’arena del fons marí en aigües someres.
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27

REGNE

Animàlia

FÍLUM

Mol·luscs

ORDRE

Veneroidea

FAMÍLIA

Veneridae

CLASSE

Bivalves - Lamellibranchiata Heterodonta

GÈNERE - ESPÈCIE

Aphrodina vendoperana

De forma petita plana i contorn arrodonit, umbo prosogiro i les valves llises i sense ornamentació. Vivien en sediments fangosos d’ aigües càlides i someres.
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28

REGNE

Animàlia

FÍLUM

Mol·luscs

ORDRE

Veneroidea

FAMÍLIA

Tellinidae

CLASSE

Bivalves - Lamellibranchiata Heterodonta

GÈNERE - ESPÈCIE

Tellina sp.

1 cm.

De forma plana i contorn arrodonit, les valves en ornamentació concèntrica.
Vivien en sediments fangosos de aigües càlides i someres.
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29

REGNE

Animàlia

FÍLUM

Mol·luscs

ORDRE

Veneroidea

FAMÍLIA

Astartidae

CLASSE

Bivalves - Lamellibranchiata Heterodonta

GÈNERE - ESPÈCIE

Astarte moreana

1 cm.

De tamany petit plana i contorn arrodonit, umbo prosogiro i les valves llises i sense ornamentació.
Vivien en sediments fangosos d’aigües càlides i someres.
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30

REGNE

Animàlia

FÍLUM

Mol·luscs

ORDRE

Veneroidea

FAMÍLIA

Solecurtidae

CLASSE

Bivalves - Lamellibranchiata Heterodonta

GÈNERE - ESPÈCIE

Pharus legumen

1 cm.

És una dels espècies de navaixes poc conegudes i menys habituals, aquest invertebrat marí del tipus dels mol•luscs
es anomenat actualment navalló, conquilífera de simetria bilateral és de la classe dels bivalves, exteriorment se
li aprecia una petxina subdividida en dos parts o peces, ambdós valves iguals i allargades, tal com indica el seu
mal nom, però fràgils, primes i fines, arrodonides en els extrems, sense curvatura. Entreoberta als dos costats.
Els bords anterior i posterior són arrodonits i no tanquen hermèticament. Les valves s’articulen longitudinalment
amb la unió per mitjà d’un lligament elàstic que les entreobri. És de tamany gran, amb una talla màx., de 13 cm.
de llarga. Animal bentònic que pot aparèixer en forma massiva per fons arenosos d’aigües riques en nutrients
alimentàries.
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31

REGNE

Animàlia

FÍLUM

Mol·luscs

ORDRE

Pteroidea

FAMÍLIA

Pectinidae

CLASSE

Bivalves - Lamellibranchiata Pteriomorpha

GÈNERE - ESPÈCIE

Neithea atava

1 cm.

La closca es estreta i de forma oval, les costelles principals tenen costelles mes fines intercalades. La valva dreta
es convexa i sobresurt per damunt de l’altra que es aplanada. Vivia en la arena i es possible que nades igual que
les vieires actuals.

73

32

REGNE

Animàlia

FÍLUM

Mol·luscs

ORDRE

Pteroidea

FAMÍLIA

Pectinidae

CLASSE

Bivalves - Lamellibranchiata Pteriomorpha

GÈNERE - ESPÈCIE

Pseudopecten equivalvis

1 cm.

La gran closca circular te una valva dreta convexa, sobresurt per damunt de l’altra que es aplanada, les dos valves
estan ornamentades amb costelles radials, la charnela es recta i té lligaments a una cavitat en el centro amb crestes divergents a cada costat .Vivia preferint les arenes fines i netes en aigües moderadament someres, instal•lantse en el fons marí en depressions que elles mateix construeixen , i es possible que nades igual que les vieires
actuals, obrin i tancant les valves.
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33

REGNE

Animàlia

FÍLUM

Mol·luscs

ORDRE

Pteroidea

FAMÍLIA

Ostràcea - Griphaeidae

CLASSE

Bivalves - Lamellibranchiata Pteriomorpha

GÈNERE - ESPÈCIE

Aetostreon lattissimum

La valva dreta es còncava i encaixa com una tapa en l’altra valva, que es de major tamany i te el umbo estret i cap a
dins. Esta ostra vivia en aigües estuarianes, en aigües càlides i adherides a altres closques o en els esculls coral·lins.
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34

REGNE

Animàlia

FÍLUM

Mol·luscs

ORDRE

Pteroidea

FAMÍLIA

Ostràcea - Griphaeidae

CLASSE

Bivalves - Lamellibranchiata Pteriomorpha

GÈNERE - ESPÈCIE

Ceratostreon flabellatum

1 cm.

Aquest gènere d’ostra es més petita que l’Aetostreon, una de les valves es còncava i encaixa com una tapa en l’altra
valva, que es de major tamany i te el umbo estret i cap a dins. Esta ostra vivia en aigües estuarianes, en aigües
càlides i adherides a altres closques o corals.
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35

REGNE

Animàlia

FÍLUM

Mol·luscs

ORDRE

Archaeogastròpoda

FAMÍLIA

Pleurotomariidae

GÈNERE - ESPÈCIE

CLASSE

Gastròpoda

Pleurotomaria armata

1 cm.

De closca ampla i aplanada, te voltes convexes separades per sutures ben marcades. La capa exterior es calcaria i
el interior es anacarat. En la part superior del llavi presenta un tall fons i estret.
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36

REGNE

Animàlia

FÍLUM

Mol·luscs

ORDRE

Mesogastròpoda

FAMÍLIA

Naticidae

GÈNERE - ESPÈCIE

CLASSE

Gastròpoda

Naticopsina gaultiana

La closca es presenta globular i llisa, te una gran volta corporal i una espira molt mes petita, en un melic amb
una cresta central. El llavi exterior es prim i la obertura està tancada en vida per un opercle – tapa que ajusta
hermèticament.
Aquest gasteròpode vivia en diverses profunditats, en aigües marines salobres, carnívor perforant les closques de
altres mol·luscs deixant un forat bisellat per on aspira el seu contingut.
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37

REGNE

Animàlia

FÍLUM

Mol·luscs

ORDRE

Mesogastròpoda

FAMÍLIA

Nerineidae

GÈNERE - ESPÈCIE

CLASSE

Gastròpoda

Nerinea viaderi Calzada

1 cm.

Presenta una closca llarga i estreta, amb les voltes típicament llargues i en accentuades quilles damunt de les
sutures. El apis, que molt rarament es conserva, es una espiral plana y molt menuda que es col•locà en angle
recte respecte al eix de la closca principal. Una de les característiques d’aquest gènere son les fines crestes i els
processos en les parets de la petita obertura, poden tindre fins set d’aquestos processos, la millor forma de aprecià
es en les seccions transversals.
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38

REGNE

Animàlia

FÍLUM

Mol·luscs

ORDRE

Mesogastròpoda

FAMÍLIA

.

indet..

1 cm.

GÈNERE - ESPÈCIE

80

CLASSE

Gastròpoda

REGNE

Animàlia

FÍLUM

Mol·luscs

ORDRE

Mesogastròpoda

FAMÍLIA

Nerineidae

GÈNERE - ESPÈCIE

CLASSE

Gastròpoda

indet..

1 cm.

39

81

40

REGNE

Animàlia

FÍLUM

Mol·luscs

ORDRE

Lytoceratida / Ancyloceratina

FAMÍLIA

Deshayesitidae

CLASSE

Cephalòpoda
Ammonoidea

GÈNERE - ESPÈCIE

Dufrenoyia furcata

Es l’únic exemplar trobat d’ammonit, de tamany menut, comprimit i involut, la closca porta un ornament simple
de costelles sinuoses, el perfil hidrodinàmic suggereix que era capaç de moviments ràpids en el aigua i nedaven
lliurement.
Aquets tipus de mol·luscs marins, tenien simetria bilateral, posseïen un cap amb 8 ò 10 tentacles, la cavitat del
mantó i parts del peu formen un embut que els serveix per moure’s amb rapidesa, mitjançant el bombeig d’aigua
(sistema de propulsió a xorro), la cavitat del mantó compta amb un o dos pars de brànquies; la closca externa
d’aquest ammonit es recta , corbada o plano-espiral, dividida en càmeres mitjançant septes i travessada per un
sifó, ocupant l’animal la càmera davantera.
Los ammonits van ser molt abundants i diversos en los mars de l’era mesozoica, s’extingeixen al mateix
temps que els rudistes, altres grups marins i els dinosaures.

Reconstrucció del gènere Dufrenoyia furcata en vida
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REGNE

Animàlia

FÍLUM

Mol·luscs

ORDRE

Lytoceratida / Ancyloceratina

FAMÍLIA

Douvilleiceratidae

CLASSE

Cephalòpoda Ammonoidea

GÈNERE - ESPÈCIE

Roboloceras sp.

1 cm.

Aquest exemplar es l’únic trobat, es un ammonit de grandària de 20 cm. de diàmetre, involut, la closca porta un
ornament simple de costelles poc marcades, el perfil hidrodinàmic suggereix que era mal nedador i que passava
molt de temps en el fons marí menja’n carronya.
Los ammonits van ser molt abundants i molt diversificats en els mars de l’era mesozoica, s’extingeixen al mateix
temps que altres grups marins i els dinosaures.
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REGNE

Animàlia

FÍLUM

Echinodermata Echinozoa

ORDRE

Spantagoida / Toxasterina

FAMÍLIA

Toxasteridae

GÈNERE - ESPÈCIE

CLASSE

Echinoidea

Toxaster collegnii

Aquest petit eriço de mar pertany al grup dels equinoderms irregulars, la principal característica es la simetria bilateral. El seu esquelet globular (caparaçò) esta fet de columnes de fines plaques de calcita. Les plaques ambulacrals
tenen petits porus per on surten els peus tubulars. Totes les plaques tenen tubercles per l’articulació de les fines
espines que utilitzen per el desplaçament.
La closca (caparaçò) es de contorn en forma de cor i de perfil ovalat . Els pètals ben desenvolupats estan dispostos
en solcs suaus, excepte el que va cap la boca més marcat, en el centre presenta el disc apical amb quatre porus. La
boca esta situada en la base aplanada propera a la osca que te al marge anterior i el anus en la part contraria posterior. Aquest eriço de mar irregular vivia enterrat filtrant el sediment fangós del fons marí propers a la línea de costa.

84

43

REGNE

Animàlia

FÍLUM

Echinodermata Echinozoa

ORDRE

Holectypoida / Holectypina

FAMÍLIA

Holectypidae

GÈNERE - ESPÈCIE

CLASSE

Echinoidea

Coenholectypus macropygus

1 cm.

Aquest petit eriço de mar pertany al grup dels equinoderms irregulars, la principal característica es la simetria
bilateral. El seu esquelet globular (closca/caparaçò) està fet de columnes de fines plaques de calcita. Les plaques
ambulacrals tenen petits porus per on surten els peus tubulars. Totes les plaques tenen tubercles per l’articulació
de les fines espines que utilitzen per el desplaçament.
La closca (caparaçò) es de contorn arrodonit i de perfil cònic. Els pètals son suaus i poc desenvolupats, en el centre
presenta el disc apical amb quatre porus. La boca esta situada en la base aplanada i el anus també a la base però
en la part posterior. Aquest eriço de mar irregular vivia enterrat filtrant el sediment fangós del fons marí propers
a la línea de costa.
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REGNE

Animàlia

FÍLUM

Echinodermata Echinozoa

ORDRE

Hemicidaroira

FAMÍLIA

Pseudodiadematidae

GÈNERE - ESPÈCIE

CLASSE

Echinoidea

Tetragramma malbosi

Aquest eriço regular es de petit tamany amb closca (caparaçò) de forma circular i aplanat, les zones ocupades per
el disc apical i la membrana que envolta la boca son molt amples, els tubercles ambulacrals i interambulacrals son
tots de grandària semblant, en vida tenia punxes/espines afilades i cilíndriques. Vivia en les superfícies rocoses en
aigües poc profundes per a obtenir algues, esponges i altres organismes blans.
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REGNE

Animàlia

FÍLUM

Echinodermata Echinozoa

ORDRE

Salenioida

FAMÍLIA

Saleniidae

GÈNERE - ESPÈCIE

CLASSE

Echinoidea

Salenia prestensis

Aquest eriço regular es de petit tamany amb closca (caparaçò) de forma circular, esta coronat per un disc apical
gran, te deu columnes de plaques interambulacrals amb tubercles molt prominents amb punxes/redoles en forma
de maça. Vivia en les superfícies dures per a obtenir algues, esponges i altres organismes blans.

Dibuix - reconstrucció
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REGNE

Animàlia

FÍLUM

Echinodermata Echinozoa

ORDRE

Cidaroira

FAMÍLIA

Ciraridae

GÈNERE - ESPÈCIE

CLASSE

Echinoidea

¿Hirudocidaris sp.?

2 cm.

Solsment s’han localitzat dos fragments de closca de eriço i resulta molt difícil poder classificar-lo, però per el
tamany d’aquets mamellons l’atribueixo a aquest gènere. Es de forma quasi esfèric i està constituït amb cinc
columnes pars de grans plaques interambulacrals, cada una amb un tubercle gran i conspicu. Les cinc columnes
ambulacrals pars son estretes i sinuoses. Les espines subjectades als grans tubercles interambulacrals son de gran
tamany i de superfície rugosa i espinosa.
De comportament omnívor, vivia en el fondo marí entre les esponges i mol•luscs, la obertura central de la
base posseïa en vida el mecanisme mandibular anomenat com ”llanterna de Aristòtels” amb afilats dents que
utilitzava per a raspar el aliment.

Dibuix - reconstrucció
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REGNE

Animàlia

FÍLUM

Echinodermata Echinozoa

ORDRE

Cidaroira

FAMÍLIA

Ciraridae

GÈNERE - ESPÈCIE

Pues / Puntxes d’Eriçons

89

CLASSE

Echinoidea

48

REGNE

Animàlia

FÍLUM

Echinodermata Echinozoa

ORDRE

Isocrinida

FAMÍLIA

Isocrinidae

GÈNERE - ESPÈCIE

CLASSE

Crinoidea

Isucrinus neocomiensis

Els crinoïdeus existeixen en l’actualitat i son anomenats lliris de mar i estels plomoses, tenen un esquelet calcari
massís, aquest crinoïdeu estava fixat al fons marí per un arrel amb peduncle i tall flexible de secció pentagonal,
aquestes columnars en aquest gènere son de forma d’estel de cinc puntes.
En la part superior del tall es situa la copa o calze, a la que van fixat els braços que utilitzava per filtrà el menjar de
l’aigua. Vivia en aigües càlides i someres ancorat al fons marí .
Normalment després de la mort, tot el esquelet es desfeia en nombroses plaques que s’anomenen ossicles, es
molt difícil trobar el fòssil sencer.
Com curiositat, en un jaciment proper de Tortosa (Ermita Mig Camí) on també se’n troben, tradicionalment ja la
creença que aquests ossicles son estels que formaven part del mantó de la Verge.

ACTUAL
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REGNE

Animàlia

FÍLUM

Arthropoda Crustàcea

ORDRE

Decàpoda

FAMÍLIA

Mecochiridae

GÈNERE - ESPÈCIE

CLASSE

Malacostraca

¿ Mecochirus magnus ?

Únicament s’ha trobat un petit fragment de lo que conformaria part de la closca del cap, això fa que sigue
molt complicat la seva catalogació, però donat que es l’única peça trobada d’un crustaci, es important perquè
demostra que fa més de cent milions d’anys ja existien a les nostres terres, crustacis decàpodes, es a dir uns avantpassats dels estimats llagostins vinarossencs “Penaeus kerathurus”
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