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PALEONTOLOGIA (INVERTEBRATS)

Sobre les marques de depredació en ammonits del Ju-

ràssic

Enric García Francés 1

Resum

En el present treball mostrarem les diferents marques produïdes per els depredadors dels

ammonits durant el Juràssic.

Paraules clau: Ammonits, Depredació, Juràssic.

Abstract

In this work, we will show the different brands produced by the predators of ammonites

during the Jurassic.

Keywords: Ammonits, Depredation, Jurassic.

Els ammonits fòssils, en algunes ocasi-

ons, presenten alguna manca de mate-

rial en la seva closca. Moltes vegades

són pèrdues de la composició del pro-

pi fòssil, al extreure’ls de la matriu po-

den perdre fragments; d’altra banda la

mateixa exposició als elements que pro-

voquen l’erosió, també fa que pateixin

deteriorament i la pèrdua d’alguns frag-

ments. Però en ocasions aquestes parts

que falten poden estar justificades per

un motiu: la depredació soferta en vi-

da. Podem dir que quan la closca dels

ammonits començava el procés de fossi-

lització ja tenia aquesta manca de frag-

ment en la seva closca.

Sabrem que es tracta d’una depredació,

perquè trobarem marques que seguei-

xen un patró en molts exemplars de la

mateixa època. Podem trobar quatre

tipus de marques més comuns (figura

3). Aquesta depredació sembla produ-

ïda per algun cefalòpode coleoïdeu que

convivia amb els ammonits, proveït d’u-
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nes mandíbules prominents, molt fortes,

amb la capacitat de trencar la closca

dels ammonits.

S’arriba a aquesta conclusió per dife-

rents estudis recents, ja que aquest tema

no s’havia estudiat fins fa pocs anys. Al

2010 uns paleontòlegs britànics van fer

el primer estudi de les marques repeti-

tives de depredació. Aquestes marques

sempre apareixen just quan comença la

càmera d’habitabilitat, que és on es tro-

bava el cos de l’ammonit. Els cefalòpo-

des depredadors arrancaven un tros de

closca i extreien la carn de l’ammonit

per menjar-se’l.

Figure 1: Exemplar amb marca de depredació de Leptaleoceras accuratum del Do-
merià mitjà de Granada

La mandíbula dels cefalòpodes depreda-

dors estava formada per dos parts: dos

pics articulats, forts, durs i afilats, tam-

bé anomenats pic de lloro, per la seva

semblança, pràcticament iguals que els

dels calamars actuals (figura 2).

El patró de depredació (figura 3), el veu-

rem representat en els diferents fòssils

trobats. Oferim una petita mostra, ja

que les marques de depredació són més

comuns del que ens pensem en fòssils

d’ammonits. Tots els exemplars mos-

trats (figura 4, 5, 6, 7, 8 i 9) pertanyen
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al Domerià. La fletxa negra ens indicarà

on comença la càmera d’habitabilitat,

demostrant l’habilitat dels predadors a

l’hora de mossegar la pressa.

Figure 2: Mandíbula calamar actual

Figure 3: Les quatre formes que formen part del patró de marques de depredació.
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Figure 4: Arieticeras algovianum Figure 5: Arieticeras bertrandi

Figure 6: Fontanelliceras fontanellense Figure 7: Leptaleoceras accuratum

Figure 8: Leptarloceras accuratum Figure 9: Lioceratoides micitoi
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A banda de la depredació per cefalò-

podes també es comú, encara que no

tan habitual, la depredació de crusta-

cis. Aquest tipus de depredació sempre

es produïda post mortem.

Al Cretaci també es troben altres mar-

ques de depredació en ammonits, aques-

tes més espectaculars ja que correspo-

nen als Ictiosaures. Sembla que els am-

monits formaven part de la seva die-

ta per que s’han trobat bastants fòssils

d’ammonits grans amb els orificis de les

dents d’aquests rèptils marins.
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Figure 10: Representació de l’atac d’un cefalòpode a un ammonit, provocant la
mossegada que donarà com a resultat la marca de depredació analitzada
en aquest treball.
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