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1 Introducció

La Conca Dellà és una àrea geogràfica amb 
un registre fòssil i geològic singular, situada 
a l’extrem oriental de la Conca de Tremp, al 
sud-est de la comarca del Pallars Jussà. Que-
da delimitada al nord per les serres de Car-
reu, Carrànima i Sant Corneli, al sud per la 
serra de la Campaneta i la serra de la Vall de 
Llimiana, a l’oest per la serra Mitjana i serres 
adjacents i a l’est pel riu Noguera Pallaresa. 
Comprèn de manera parcial un total de cinc 
municipis: Isona i Conca Dellà, Abella de la 
Conca, Gavet de la Conca, Llimiana i Tremp. 
En aquesta àrea afloren extensament materials 
sedimentaris dipositats durant la part final del 
Cretaci, concretament durant el Campanià i el 
Maastrichtià. Aquests materials s’agrupen en 
dues formacions geològiques (Formació Gre-

sos d’Areny i Formació Tremp o fàcies garum-
nianes) que conserven nombrosos jaciments 
amb restes fòssils de vertebrats, invertebrats i 
vegetals. 

Formant part d’aquesta conca hi ha la zona 
paleontològica d’Isona i Conca Dellà (ex-
pedient de BCIN; resolució DOGC 5879 de 
16/05/2011) que inclou els jaciments més im-
portants del municipi homònim però també 
inclou el jaciment dels Nerets (situat al terme 
municipal de Tremp). Aquest treball pretén ex-
posar sintèticament els resultats de la intensa 
tasca de recerca duta a terme durant els dar-
rers anys en aquestes localitats, atesa la seva 
importància i singularitat paleontològica. El 
conjunt d’aquestes localitats ha permès co-
nèixer millor les darreres faunes del Mesozoic 
pirinenc i establir un model de com va afectar 
l’esdeveniment global d’extinció finicretàcica 
els ecosistemes del sud d’Europa.
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2 Context geològic

2.1. Els Pirineus

Els Pirineus (Fig. 1) s’estenen geogràficament 
d’oest a est des de la plataforma Cantàbrica fins 
a la Provença, amb una longitud de 1.500 km 
i una amplada mitjana de 200 km. En sentit 
geo lògic, els Pirineus són la serralada alpina 
que es va formar al límit entre les plaques Eu-
ropea i Ibèrica, com a resultat d’una col·lisió 
continental entre les dues entre el Cretaci supe-
rior i el Miocè inferior (Muñoz, 1992). Aquesta 
col·lisió ocasionà la inversió positiva i defor-
mació de les conques sedimentàries mesozoi-
ques. Són constituïts per un sòcol paleozoic 
deformat durant l’Hercinià i una cobertora 
sedimentària en la qual es desenvolupa una 
faixa de plecs i encavalcaments de doble ver-
gència (vergència nord a la zona nord i ver-
gència sud a la sud) que els confereixen la seva 
estructura característica en forma de ventall 
dissimètric. Els Pirineus es divideixen en tres 
unitats: la zona nord-pirinenca, la zona axial i 

la zona sud-pirinenca. Les conques d’avantpaís 
respectives són la Conca d’Aquitània al nord i 
la de l’Ebre al sud.

La zona sud-pirinenca (Mattauer i Henry, 
1974) és constituïda per una sèrie d’unitats al-
lòctones: les làmines encavalcants inferiors, 
formades per materials de cobertora i sòcol, i 
les làmines encavalcants superiors, formades 
per dipòsits de cobertora essencialment me-
sozoics (Muñoz et al., 1984). Dins les làmines 
encavalcants superiors, al Pirineu central es 
poden identificar tres fronts, que de nord a sud 
són: la làmina encavalcant de Bóixols – Sant 
Corneli, la làmina encavalcant del Montsec i 
les làmines encavalcants que formen el conjunt 
d’unitats imbricades de les serres Marginals. Al 
Pirineu oriental es troben les làmines encaval-
cants del Pedraforca i el Cadí (Vergés, Muñoz, 
1990). Les làmines encavalcants del Montsec i 
el Pedraforca contenen les conques de collibè 
(piggy-back) de Tremp i Vallcebre, respectiva-
ment (Fig. 1). De la mateixa manera, les làmi-
nes de les serres Marginals i el Cadí contenen 
les conques d’Àger i Ripoll.

 
Figura 1. Mapa geològic dels Pirineus (adaptat de Vergés i Muñoz, 1990)
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2.2. La conca de Tremp

La conca de Tremp (o conca de Graus-Tremp) 
se situa al sostre de la làmina encavalcant del 
Montsec. A gran escala, es presenta com un 
sinclinal molt lax en direcció ONO-ESE, tot 
i que a la part est de la conca descriu un an-
ticlinal obert (anticlinal d’Isona). Al nord és 
limitada pel mantell de Cotiella i l’anticlinal 
de Sant Corneli (unitat mesozoica de Cotie-
lla-Bóixols) i al sud per l’encavalcament del 
Montsec (Cámara, Klimowitz, 1985; Vergés, 
Muñoz, 1990). La conca és formada per una 
sèrie mesozoica d’uns 3.000 metres de potèn-
cia, principalment representada per materials 
carbonàtics del Juràssic i Cretaci (especialment 
del Cretaci superior) i materials paleògens so-
vint detrítics.

El final del Cretaci (Campanià-Maastrich-
tià) està representat per dues formacions ge-
ològiques compostes per materials d’origen 
continental i de transició (Fig. 2). La Formació 
Gresos d’Areny es va formar a partir de sorres 
de zones costaneres, sobretot de platges. La 
Formació Tremp o Garumnià presenta exten-
sos afloraments a la Conca Dellà, i els jaciments 
amb restes de vertebrats hi són abundants. 
Dintre d’aquesta formació queda enregistrat 
el límit entre el Cretaci i el Paleocè. Es divideix 
en quatre unitats (Rosell et al., 2001): a) unitat 
grisa, formada per argiles, gresos, calcàries i 
carbons de zones costaneres i aiguamolls. S’hi 
troben restes de dinosaures, tortugues i coco-
drils; b) unitat vermella inferior: constituïda 
per gresos i argiles formats en una plana fluvial 
propera al mar i amb vegetació abundant. S’hi 
han trobat la majoria de jaciments amb restes 
de dinosaures de la Conca Dellà. En aquesta 
unitat es troba enregistrada l’extinció del final 
del Cretaci; c) calcàries de Vallcebre i equiva-
lents laterals: formades a partir dels fangs acu-
mulats al fons de llacs. Són d’edat paleocena i 
no han lliurat restes fòssils de vertebrats; d) 
unitat vermella superior: composta per gresos 
i argiles formats en una plana fluvial. Les res-
tes fòssils hi són molt escasses i principalment 
consisteixen en dents de petits mamífers i frag-
ments de closques d’ous d’ocells.

3 Antecedents paleontològics

La zona paleontològica d’Isona i Conca Dellà 
és un enclavament molt important en la pa-
leontologia de dinosaures europea. Històrica-
ment, l’interès per les troballes de fòssils en 
aquesta àrea ha estat notable. Així, trobem que 
la primera cita de restes òssies de dinosaure a 
la Conca de Tremp correspon a la nota de l’any 
1927 titulada “Un yacimiento de huesos fósi-
les en Tremp-Talarn (Lérida)”. Aquesta notícia 
fou donada a conèixer per l’enginyer Joaquín 
Maluquer a partir de la troballa d’unes restes 
de grans rèptils descobertes a les rodalies de 
Tremp per Bartolomé Castell. L’any 1929, A. 
Marín i R. Bataller van presentar una nota al 
Congrés de Ciències Naturals de Barcelona on 
descrivien un grup de restes òssies de dino-
saure irrecuperables, situades molt a prop de 
la central hidroelèctrica de Tremp (Marín, Ba-
taller, 1929). Cap a l’any 1940, J. Mendizábal, 
comte de Peñaflorida, recollí diverses restes 
prop del sondatge que es va fer a Suterranya 
arran de les investigacions petrolíferes que s’hi 
duien a terme. Aquestes restes van ser lliurades 
a la col·lecció de l’Institut Geològic i Miner 
d’Espanya, a Madrid, on encara hi són dipo-
sitades.

Durant els anys 1953 i 1954 el paleontòleg 
alemany Dr. Walter Georg Khüne va efectuar 
una campanya d’exploració pels terrenys del 
Cretaci superior de la Conca de Tremp, i va 
assolir èxit en diversos punts amb l’ajuda i as-
sessorament dels senyors Nadal i Montané. A 
finals de l’estiu de l’any 1955 Khüne va enviar a 
l’Institut Lucas Mallada (actualment Museu de 
Ciències Naturals de Madrid), patrocinador de 
les exploracions, algunes restes òssies d’un di-
nosaure sauròpode trobat a Orcau. Els detalls 
d’aquelles campanyes d’exploració van ser co-
mentats per J. Talens (1955 a i b). L’any següent 
el professor Emiliano Aguirre en representació 
del Consell Superior d’Investigacions Cientí-
fiques i Albert F. de Lapparent (Fig. 3) es van 
afegir a les exploracions i van donar a conèixer 
algunes de les localitats que podrien ser explo-
rades, així com una primera atribució taxonò-
mica de les restes extretes (Lapparent, Aguirre, 
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Figura 2. Mapa geològic i situació dels principals jaciments de la zona paleontològica d’Isona i Conca Dellà. 1: 
Basturs-1; 2: Basturs-2; 3: Basturs Poble; 4: la Llau de la Costa; 5: Orcau-1; 6: Orcau-2; 7: Molí del Baró; 8: la 
Posa; 9: Sant Romà d’Abella. Modificat a partir de Riera et al. (2009)



Gaete Harzenetter, R.; Vila Ginestí, B.; Riera Rubio, V. • La zona paleontològica d’Isona i Conca Dellà 362

1956 a i 1956 b, 1957). Lapparént (1958, 1959) 
també localitzà el gran jaciment d’ous de Bas-
turs, el tercer en importància a escala mundial 
en aquella època. Des d’aquell moment i fins 
a la dècada de 1980 la prospecció i l’excavació 
dels jaciments de la conca de Tremp romangué 
aturada i només quan Bataller l’any 1960 va fer 
una revisió de totes les formes de vertebrats 
trobades al Cretaci espanyol (Bataller, 1960) o 
quan Rosell (1967) localitzà restes al barranc 
de la Munya trobem de nou una referència al 
registre fòssil de la zona.

A la mitjania dels anys vuitanta, Brinkmann 
(1984) descriu dos ísquiums d’hadrosaures 
trobats pel Dr. Krebs l’any 1964 prop de Moror 
(terme municipal de Sant Esteve de la Sarga), 
que són les primeres restes d’hadrosaures ci-
tades a la península Ibèrica.

El mateix any un equip format per mem-
bres de l’Institut de Paleontologia de Sabadell, 
de les universitats Autònoma de Barcelona i 
Autònoma de Madrid i de l’Institut d’Estu-

dis Ilerdencs varen reprendre les excavacions 
a la zona, amb l’aportació de nous jaciments 
(Buscalioni et al., 1986; Casanovas et al., 1987; 
1988; 1993; 1995). S’iniciava aleshores la re-
cerca moderna a la conca, durant la qual es 
van localitzar nous jaciments, entre els quals 
els Nerets de Vilamitjana (Tremp), Sant Romà 
d’Abella (Isona i Conca Dellà) i el Barranc 
d’Orcau (Isona i Conca Dellà), Orcau-2 (Llom-
part et al. 1984) i la Posa (Santafé et al., 1997). 
L’any 1988 els geòlegs del Museu de Geologia 
de Barcelona Alícia Masriera i Joan Ullastre 
citaren la presència, a Estanya (Llimiana), d’un 
fragment d’húmer que atribueixen a un tita-
nosaure (Masriera, Ullastre, 1988). A les darre-
ries de la dècada dels anys noranta, el nombre 
de jaciments era ja força important, i incloïa, 
per exemple, més de cent localitats amb restes 
d’ous (López-Martínez, 2000).

A partir de l’any 2001, des del Museu de la 
Conca Dellà s’inicia una prospecció paleon-
tològica sistemàtica dels materials del Cretaci 
superior continental de la Conca de Tremp. En 
principi, aquesta prospecció es va centrar en 
el que coneixem com la zona paleontològica 
d’Isona i Conca Dellà, però en anys poste riors 
s’ha estès als municipis veïns d’Abella de la 
Conca, Gavet de la Conca i Tremp. El resultat 
d’aquestes campanyes de prospecció ha estat 
la localització de prop de 60 nous jaciments 
d’ous, icnites, restes vegetals i, sobretot, restes 
òssies de dinosaures i altres vertebrats (Gaete i 
Bravo, 2002; Vila et al., 2006), que demostren 
de nou que aquesta àrea pirinenca esdevé una 
de les regions més importants d’Europa amb 
restes dels darrers dinosaures (Vila et al., 2006, 
Riera et al., 2009, Galobart et al., 2011).

4 Jaciments destacats de la zona pa-
leontològica d’Isona i Conca Dellà

A la zona paleontològica d’Isona i Conca Dellà 
s’han localitzat nombrosos jaciments amb dife-
rents tipus de restes fòssils, fet que està ajudant a 
l’estudi dels ecosistemes del final del Cretaci des 
de diferents punts de vista. Com s’ha esmentat 
anteriorment, els jaciments han lliurat restes òs-
sies de dinosaures i d’altres animals que hi van 

Figura 3. Albert Félix de Lapparent (1905-1975). 
Arxius de l’Institut Geològic Albert de Lapparent 
(IGAL), Institut Politècnic LaSalle-Beauvais
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conviure; icnites de diferents tipus d’organis-
mes; nius, ous individuals i fragments de clos-
ques d’ou de dinosaures i cocodrils i, finalment, 
diferents tipus de restes vegetals. A continuació 
oferim una petita descripció dels jaciments més 
importants que se situen a la Fig. 2.

Basturs Poble (Fig. 4A). És el jaciment que 
més restes esquelètiques de dinosaures ha lliurat 
fins ara a la zona paleontològica. Va ser trobat 
pel geòleg aficionat Marc Boada i la primera 
intervenció es va fer durant l’hivern del 2001. 
Des de llavors s’han fet excavacions gairebé cada 
any, i s’hi han recuperat fins avui prop de 1.000 
restes òssies. Aquestes pertanyen majoritària-
ment a dinosaures ornitòpodes del grup dels 
hadrosaures, mentre que una petita part cor-
respon a cocodrils i dinosaures teròpodes. Per la 
quantitat de restes conservades, Basturs Poble es 
considera un dels jaciments de dinosaures més 
importants d’Europa. S’hi han fet estudis de 
sedimentologia (Riera, 2010), tafonomia (Mar-
tín et al., 2007), taxonomia (Gaete et al., 2007; 
Gaete, 2009) i paleobiologia (Fondevilla, 2012).

Molí del Baró-1 (Fig. 4B). Situat molt a prop 
de la població de Sant Romà d’Abella, aquest 
important jaciment ha lliurat una gran diver-
sitat de restes de dinosaures i altres vertebrats, 
així com de restes d’invertebrats i vegetals. El 
jaciment està format per gresos i argiles de co-
lor gris dipositats en un ambient fluvial, segu-
rament al fons d’una petita acumulació d’aigua 
en un meandre abandonat o en una zona molt 
propera a un riu.

La major part de restes recuperades perta-
nyen a hadrosaures de diferents mides, però 
també s’hi han recuperat dents de dinosaures 
teròpodes, fragments de closques d’ous de ti-
tanosaures, així com nombroses restes òssies 
de cocodrils i peixos. Algunes restes recupera-
des pertanyen a la closca de cargols terrestres 
del gènere Lychnus. Les restes més abundants 
corresponen a restes de diferents espècies de 
vegetals, entre les quals destaquen les fulles de 
la palmera Sabalites. A part de fulles, s’han re-
cuperat fòssils de troncs i llavors.

Orcau-1. És segurament el primer jaciment 
que es va excavar al vessant sud-pirinenc i va 
ser localitzat i excavat per primera vegada a la 
dècada de 1950 per l’equip liderat pel doctor 

Walter Georg Kühne de la Universitat de Ber-
lín (Talens, 1955 a i b). A la dècada de 1980 un 
equip de paleontòlegs de l’Institut de Paleonto-
logia de Sabadell, encapçalat pels doctors M.L. 
Casanovas i J.V. Santafé i amb la col·laboració 
de la secció de Paleontologia de l’Intitut d’Es-
tudis Ilerdencs, va reobrir el jaciment. Des 
d’aleshores ha romàs inexplorat malgrat que 
els autors dels primers treballs apuntaven la 
presència d’abundants restes òssies de dino-
saures sauròpodes.

Orcau-2. El jaciment es troba al sostre 
d’unes calcàries d’origen lacustre de la base 
de la Formació Tremp que conserven desenes 
d’icnites de dinosaure. Els primers estudis en 
aquest jaciment són de Llompart et al. (1984) 
els quals fan una primera descripció del jaci-
ment i reconeixen dues morfologies que atri-
bueixen a icnites de dinosaures ornitòpodes. 
Recentment, però, una reavaluació de la locali-
tat ha atribuït la majoria de les restes a petjades 
de sauròpodes (Vila et al., 2011). Algunes de les 
icnites formen rastres i en general hi ha dues 
morfologies corresponents a la forma del peu 
i de la mà del dinosaure que les va produir. 
Les dels peus són grosses (poden superar els 
60 centímetres de longitud) i ovalades, mentre 
que les produïdes per les mans són petites i en 
forma de mitja lluna.

La Llau de la Costa (Fig. 4C) En aquest 
jaciment, situat a prop de la població de Bas-
turs, es conserven icnites produïdes per dino-
saures ornitòpodes del grup dels hadrosaures. 
Aquestes petjades fòssils presenten tres dits 
molt ben marcats, d’acabament arrodonit, i 
corresponen a animals relativament petits, ja 
que la longitud màxima de les icnites és d’uns 
30 centímetres.

Basturs-1 i Basturs-2 (Fig. 4D). Són els jaci-
ments d’ous de dinosaures més importants de 
la Conca i uns dels més importants d’Europa. 
Es troben al nord de la població de Basturs, 
en gresos vermells del sostre de la Formació 
Gresos d’Areny. Van ser localitzats durant la 
dècada de 1950 (Lapparént, 1958, 1959), però 
no s’hi van començar a fer estudis científics 
fins a partir de la dècada de 1990 (Sanz et al., 
1995, Vianey-Liaud, López-Martínez, 1997, 
Sander et al., 1998, Díaz-Molina et al., 2007). 
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Figura 4. A. Excavació de restes òssies d’hadrosaures al jaciment de Basturs Poble. B. Vista general del jaciment 
de Molí del Baró-1, situat a prop de la població de Sant Romà d’Abella. C. Icnita de dinosaure ornitòpode al 
jaciment de Llau de la Costa. D. Ous de dinosaure conservats en un bloc de gres del jaciment de Basturs-1

En aquests jaciments es poden veure cente-
nars d’ous de dinosaure, sobretot en forma de 
seccions circulars, tot i que en alguns es pot 
observar el seu volum esfèric. Són ous d’uns 
20 centímetres de diàmetre i l’estudi de la mi-
crostructura de la closca ens ha permès clas-
sificar-los dintre de l’oogènere Megaloolithus. 
Aquest oogènere s’associa a dinosaures sau-
ròpodes del grup dels titanosaures. A la roca 
on es conserven aquests ous també es conser-
ven una gran quantitat de petits fragments 
de closques. Es considera que els jaciments 
de Basturs reflecteixen una àrea recurrent de 
nidificació, és a dir, era una zona on els tita-
nosaures acudien periòdicament a niar (Sanz 
et al., 1995).

La Posa. És el jaciment més conegut de la 
Conca Dellà i l’únic que ha estat adaptat per a 
la visita. Consisteix en una enorme superfície 

corresponent al sostre d’un estrat de gres de 
la Formació Gresos d’Areny on es conserven 
centenars de depressions d’una mida màxima 
d’uns 50 centímetres. Inicialment es va creure 
que aquestes depressions eren icnites produïdes 
per dinosaures del grup dels sauròpodes (San-
tafé et al., 1997), però nombroses característi-
ques del jaciment, com per exemple el fet que 
l’estrat presenti proves d’un origen costaner 
(restes fòssils de diferents tipus d’invertebrats 
marins, marques deixades pels corrents i les 
marees, etc.), així com la presència en diferents 
jaciments de la Conca de dents de rajades cre-
tàciques, han dut posteriorment a interpretar 
les icnites com a marques d’alimentació de ra-
jades (Martinell et al., 2001), i s’han assignat a 
l’icnogènere Piscichnus. Les rajades són peixos 
condrictis, és a dir, d’esquelet cartilaginós que, 
per alimentar-se a les zones intermareals, fan 
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forats al fons del mar per aconseguir els inver-
tebrats marins dels quals s’alimenten.

Els Nerets. Aquest jaciment, situat entre les 
poblacions de Vilamitjana i Suterranya, al ter-
me municipal de Tremp, ha lliurat restes d’una 
gran diversitat d’espècies. Hadrosaures, titano-
saures, teròpodes i nodosaures entre els dino-
saures, així com restes de cocodrils i tortugues. 
Entre els invertebrats, es conserven bivalves 
(principalment ostrèids), gasteròpodes i tam-
bé nombrosos tipus de restes vegetals. Aquest 
conjunt de restes fa dels Nerets el jaciment que 
presenta una major diversitat de tota la Conca. 
Aquest jaciment ha estat excavat des de mitjan 
la dècada de 1980 (Casanovas et al., 1985; 1987; 
1988; 1995) i s’hi va fer una darrera intervenció 
l’any 2013.

Sant Romà d’Abella. Es troba a les rodalies 
del Tossal de la Doba, al nord-est de la pobla-
ció de Sant Romà d’Abella. Va ser excavat en 
diverses campanyes durant les dècades de 1980 
i 1990 per l’equip de l’Institut de Paleontologia 
de Sabadell (Casanovas et al., 1993); posterior-
ment, l’any 2003 s’hi va fer una darrera cam-
panya d’excavació. En aquest jaciment s’han 
trobat diverses restes cranials i postcranials 
d’hadrosaure, que han permès descriure un 
nou gènere i espècie: el Pararhabdodon iso-
nensis. Aquest és un hadrosaure del grup dels 
lambeosaurins (hadrosaures amb cresta crani-
al buida) d’uns 7 metres de longitud (Prieto-
Márquez et al., 2006).

A part d’aquest breu recull de localitats cal 
citar altres punts fossilífers importants de la 
zona com són el Barranc de Guixers, Biscarri 
(López-Martínez et al., 2000), Faidella (Bravo 
et al., 2000), la Cabana de Gori, el Serrat del 
Corb, les Llaus, la Casa Fabà, la Planta del 
Mestre, la Costa de les Solanes, entre molts 
altres.

5 El registre fòssil del Cretaci supe-
rior d’Isona i Conca Dellà

L’estudi de les restes lliurades pels diferents 
jaciments de la Conca estan permetent conèi-
xer les faunes i flores que van viure al final del 
Cretaci a la zona pirinenca. Les restes fòssils 

més remarcables pertanyen a dinosaures, però 
els jaciments han lliurat restes molt destacables 
d’altres vertebrats, invertebrats i vegetals.

5.1. Dinosaures

Ornitischia, Tyreophora. Els tireòfors són 
dinosaures herbívors i quadrúpedes, carac-
teritzats pel fet de tenir el cos cobert de pla-
ques i/o punxes. A la zona paleontològica 
hi estan representats per unes poques restes 
òssies postcranials, dents i algunes plaques 
dèrmiques que pertanyen al grup dels petits 
nodosaures. Les poques restes trobades fins ara 
impedeixen una determinació taxonòmica a 
escala de gènere. Aquestes restes s’han trobat 
als jaciments dels Nerets, de Biscarri i de Su-
terranya (Gaete et al., 2011).

Ornitischia, Ornithopoda. Els ornitòpodes 
són dinosaures herbívors típics del Cretaci i a la 
zona paleontològica estan representats exclusi-
vament pels hadrosaures (Hadrosauridae), i les 
restes òssies d’aquest grup són les més abun-
dants de la Conca Dellà. Les seves restes es tro-
ben en nombrosos jaciments (els Nerets, Basturs 
Poble, Molí del Baró-1, Llau de la Costa, Serrat 
del Corb, Barranc de Guixers, etc.). Les restes 
d’alguns jaciments han permès concretar la 
presència d’hadrosaures del grup dels lambe-
osaurins o hadrosaures de cresta cranial buida 
(Gaete et al., 2007). El jaciment de Sant Romà 
d’Abella ha lliurat restes que han permès des-
criure una nova espècie d’hadrosaure lambeo-
saurí: el Pararhabdodon isonensis (Casanovas et 
al., 1993; Prieto-Márquez et al., 2006).

Saurischia, Sauropoda. Els sauròpodes 
són les grans formes herbívores i quadrúpedes 
típicament caracteritzats per posseir un coll 
i una cua llargs i un tronc robust. A la zona 
paleontològica estan representats per restes 
òssies, icnites i ous de titanosaures. Aquests 
grans dinosaures fitòfags ja van ser citats a 
les primeres intervencions que es van fer a la 
Conca, a la dècada de 1950 (Talens, 1955a). 
Les restes òssies dels titanosaures s’han re-
cuperat als jaciments d’Orcau-1, els Nerets, 
Lo Bas i el Molí del Baró-2. Al jaciment 
d’Orcau-2 es conserva un important conjunt 
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d’icnites d’aquests animals i els jaciments de 
Basturs-1 i Basturs-2, entre altres, han lliu-
rat gran quantitat de restes d’ous de l’oogè-
nere Megaloolithus, atribuïts a titanosaures. 
L’estudi d’elements postcranials de les restes 
de titanosaures de la Conca Dellà i d’altres 
jaciments pirinencs ha estat cabdal a l’hora 
d’avaluar la diversitat taxonòmica d’aquests 
dinosaures, que ha resultat ser més gran del 
que es pensava fins fa pocs anys (Vila et al., 
2012).

Saurischia, Theropoda. Les primeres res-
tes de dinosaures carnívors o teròpodes són 
citades per Casanovas et al. (1988). Es tracta 
d’un radi esquerre procedent dels Nerets que 
els autors atribueixen a un teròpode alosau-
roid. La resta de troballes corresponen a dents 
aïllades trobades a diversos jaciments, com 
l’Abeller o Suterranya-1 (Prieto-Márquez et 
al., 2000), la Cabana de Gori o el Molí del 
Baró-1.

5.2. Altres vertebrats

Les faunes de vertebrats no dinosaures de les 
formacions Tremp i Gresos d’Areny inclouen 
nombrosos grups que han estat, de moment, 
poc estudiats, en la majoria de casos perquè 
no han lliurat suficients restes com per fer-ne 
estudis acurats. No obstant això, en els darrers 
anys s’ha iniciat una tasca de recerca impor-
tant per tal d’avançar en aquest aspecte.

Entre els peixos, Soler-Gijón i López-
Martínez (1998) citen la presència de sis tà-
xons de peixos cartilaginosos (condrictis) en 
diversos jaciments de la Conca i de la Vall 
d’Àger. Els quelonis estan representats en di-
versos jaciments de la Conca (Murelaga et al., 
1998), però en general es tracta de restes molt 
fragmentàries de la closca. No obstant això, 
els jaciments del Barranc de Torrebilles han 
lliurat restes prou completes com per definir 
una nova espècie de tortuga bothremidida: 
Polysternon isonae (Marmi et al., 2012). Els 
cocodrils també estan presents en nombrosos 
jaciments de la Conca, i les dents i les plaques 
dèrmiques en són els elements més comuns. 
Els Nerets, el Molí del Baró, Basturs Poble, Lo 

Bas-1 o la Casa Fabà han lliurat diverses res-
tes de cocodrils que actualment es troben en 
estudi. Sobre la taxonomia d’aquestes restes, 
Buscalioni et al. (2001) atribueixen les recu-
perades als Nerets (o Vilamitjana) al gènere 
Allodaposuchus, tot i que posteriorment Del-
fino et al. (2008) consideren que les restes de 
l’oest d’Europa devien pertànyer a un taxó 
diferent. Finalment, descobriments recents 
indiquen la presència de pterosaures, amfibis i 
lepidosaures en diferents jaciments de la Con-
ca. Les restes pertanyents a aquests tàxons es 
troben en un procés preliminar d’estudi.

5.3. Restes vegetals

Les restes fòssils de vegetals estan permetent 
un coneixement cada vegada més complet de 
la flora del final del Cretaci a la Conca Dellà. La 
diversitat d’espècies vegetals era molt elevada, 
sobretot en zones costaneres. Principalment 
hi havia palmeres (el gènere Sabalites era molt 
comú), coníferes, sequoies i angiospermes o 
plantes amb flors (Marmi et al., 2011).

6 Discussió

La zona paleontològica d’Isona i Conca Dellà 
inclou un singular conjunt de jaciments amb 
restes fòssils de vertebrats i altres organismes 
del final del Cretaci (Maastrichtià). Aquests 
jaciments es troben en diferents nivells estra-
tigràfics de les formacions Gresos d’Areny i 
Tremp. A més, els diferents jaciments repre-
senten paleoambients variats, des de fàcies de 
platges, a planes f luvials i lacustres. Aques-
tes característiques estan ajudant a conèixer 
la successió de vertebrats i d’ambients al sud 
d’Europa durant els darrers milions d’anys 
del Cretaci, just abans de l’important esdeve-
niment d’extinció que marca el límit Cretaci-
Paleocè (Riera et al., 2009).

Les faunes de dinosaures consisteixen en 
sauròpodes titanosaures, teròpodes, ornitò-
podes hadrosaures i anquilosaures nodosau-
res. La successió dels principals jaciments de la 
zona paleontològica indica que els titanosau-
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res estan presents en tota la sèrie, tot i que la 
seva distribució varia en funció dels ambients. 
Així, semblen ser més abundants al sostre de la 
formació Gresos d’Areny i a la base de la for-
mació Tremp. Això pot assenyalar que aquests 
animals es concentraven més a les zones cos-
taneres (els ambients de la base de la sèrie) per 
niar i pasturar. 

Les restes de nodosaures són escasses, però 
estan restringides a la part basal de la formació 
Tremp, fet que indicaria una forta dependència 
d’aquests animals d’ambients costaners.

Pel que fa als teròpodes, les seves restes es 
troben repartides a tota la sèrie finicretàcica, 
però les identificacions taxonòmiques detalla-
des no són, de moment possibles, a causa de la 
poca quantitat de restes que hi ha.

Els hadrosaures es troben representats 
en gairebé tota la sèrie estudiada, i són molt 
més abundants als jaciments pròxims al límit 
Cretaci-Paleocè. Les restes identificades com a 
pertanyents a lambeosaurins s’han trobat totes 
en cossos de gresos fluvials molt pròxims al 
límit que marca el final del Mesozoic. Aquest 
fet suggereix que els lambeosaures podrien ser 
un element d’aparició tardana en aquesta suc-
cessió.

Les restes d’altres vertebrats (pterosaures, 
cocodrils, quelonis, peixos), així com les de 
restes vegetals són, de moment, molt escasses 
per contribuir significativament a l’estudi de 
l’evolució dels ecosistemes del final del Cretaci 
al sud d’Europa.

Els jaciments situats a prop del límit Cre-
taci-Paleocè han lliurat una diversitat elevada 
de restes de vertebrats, fet que suggereix un 
esdeveniment d’extinció ràpid (de la mateixa 
manera que s’ha observat a l’Amèrica del Nord 
i a Àsia).
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