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 PALEONTOLOGIA

Espectaculars descobriments paleontològics de 
l’última dècada demostren que molts dinosaures 
que concebíem coberts d’escames, com els "ve-
lociraptors" de Jurassic Park, en realitat tenien el 
cos parcialment o totalment revestit de plomes. 
Aquests descobriments confirmen dues hipòte-
sis que s’havien considerat: que les plomes no 
van aparèixer lligades a la capacitat de volar sinó 
que tenien una altra funció inicialment, i que les 
aus són un grup supervivent de dinosaures. 
Les aus són dinosaures vius.

DINOSAURES AMB PLOMES
ELS AVANTPASSATS DE LES AUS

El temible Tyrannosaurus rex era descendent 
de dinosaures més petits i completament 

emplomats com ara Dilong. Tanmateix, no-
més se n’han trobat fòssils amb escames. És 
probable que les seves grans dimensions el 
portessin a perdre les plomes, de la mateixa 
manera que els elefants van perdre gairebé 

tot el pèl perquè ja no els feia falta per prote-
gir-se del fred (en els animals grans, la relació 
entre superfície i volum és molt petita, i això 
fa que la pèrdua de calor a través de la seva 

superfície sigui mínima). No obstant això, 
s’especula que potser va conservar algunes 

plomes a manera d’ornamentació. 

Els velociraptors de Jurassic Park, 
a més a més de no tenir plomes, 
s’assemblaven en realitat als Dei-
nonychus, ja que un velociraptor 
de veritat mesurava com a màxim 
50 cm d’altura. 
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Aus: els descendents dels dinosaures
Velociraptor va ser un dinosaure carnívor d’uns 
dos metres de longitud (però no d’alçada, ja que 
mesurava uns 50 cm) que va viure fa uns 75 milions 
d’anys. Pertanyia a la família Dromaeosauridae, un 
grup de dinosaures de mida mitjana i petita que va 
començar a adquirir característiques pròpies de les 
aus. L’esquelet dels dromaeosauris té grans simili-
tuds amb el d'Archaeopteryx, l’au coneguda més pri-
mitiva; un exemple seria la forma de les extremitats 
davanteres i dels malucs, que no es veuen en altres 
grups d’animals, i que mostra l’estret vincle entre 
aquests dos grups. Fins fa poc, no tots els científics 
estaven d’acord amb aquest punt de vista, ja que 

argumentaven que si els dromaeosauris estiguessin 
emparentats amb les aus tindrien plomatge. Els 
registres fòssils no aportaven cap prova que ho de-
mostrés. Però aquesta situació va canviar l’any 1999 
quan es va descobrir el fòssil d’un dromaeosauri 
amb plomes en unes roques del Cretàci inferior del 
nord-est de la Xina. Aquest fòssil, entre d’altres que 
es van trobar en el mateix jaciment, suggereix que 
tots els dromaeosauris, fins i tot Velociraptor, tin-
drien plomes encara que no els servissin per volar. 
Molts científics creuen, actualment, que les aus són 
els descendents vius dels dromaeosauris i que s’han 
de considerar dinosaures vius. 

La presència de plomes no 
prova per si sola que els ocells 

evolucionessin a partir dels 
dinosaures; però hi ha carac-

terístiques esquelètiques molt 
més distintives que suggerei-

xen un parentesc més estret 
que amb qualsevol altre 

vertebrat. En aquests dibui-
xos podeu observar algunes 
d’aquestes característiques. 

Els fòssils mostren que les aus no són sinó 
un grup particular de dinosaures, que va 
aprofitar les plomes preexistents per poder 
volar, i que gràcies a aquesta capacitat va 
poder diversificar-se de forma espectacular. 

De la pota davantera a l’ala

Tradicionalment, els científics creien que les aus 
provenien de rèptils no estretament relacionats amb 
els dinosaures. Però, a poc a poc, investigació rere 
investigació i troballa rere troballa, s’ha de descobert 
que les aus són les descendents d’un grup particular 
de dinosaures.
Fins fa cinc anys, pocs paleontòlegs s’atrevien a 
esbossar la figura d’un dinosaure amb plomes. Més 
aviat es tenia la idea que eren escames o alguna 
mena de pell dura el que recobria els seus cossos. 

No obstant això, i tot i que serà difícil que sapiguem 
de ciència certa com eren aquests magnífics ani-
mals, se sap que molts d’ells (i existien centenars i 
centenars d’espècies de dinosaures diferents) tenien 
plomes per una raó o altra. 
És possible que el seu verdader aspecte no ens 
resulti tan atractiu com el que el cinema ens mostra 
(encara que aquest és producte de la feina de pa-
leontòlegs, biòlegs, paleobiòlegs, etc.), però acaba-
rem acostumant-nos-hi.

Els dinosaures canvien d’aspecte amb cada nou descobriment
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D’aquesta manera va poder haver evolucionat la pota 
davantera d’alguns dinosaures emplomats per convertir-se 
en les ales de les actuals aus: 

Els fòssils dels dinosaures 
amb plomes han rebut el 

sobrenom de “dino-ocells”.

Fòssil de Sinornithosaurus

Fòssil de Microraptor

 · · · · · · · · · 

 · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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ESTADI 3
Caudipteryx representa 
un pas més enllà, ja que 
algunes de les seves plomes 
presenten un raquis ben 
desenvolupat i barbes 
diferenciades. 

Caudipteryx

ESTADI 4
Algunes plomes de la cua i de 
les extremitats de Microraptor 
corresponen al quart estadi 
evolutiu, amb plomes pennà-
cies rígides amb les bàrbules 
ben desenvolupades. 

Microraptor

Alguns petits dinosaures carnívors van 
començar a desenvolupar plomes fa com a 
mínim 150 milions d’anys. Al principi eren 
plomes molt simples, semblants al plomissol. 
Però, a poc a poc les plomes es van anar 
tornant més complexes i més semblants a 
les de les aus actuals. Les seves extremitats 
davanteres també van anar adquirint l’aspecte 
d’ales, que els van permetre donar-se impuls i 
equilibrar-se en plena carrera; encara que cap 
d’ells podia volar. Com a molt, alguns dels més 
petits podien arribar a planar d’arbre a arbre. 
Només Archaeopteryx i altres aus primitives 
comptaven amb plomes i característiques 
anatòmiques adequades per volar. Llavors, per 
a què els servien les plomes, als dinosaures? 

Evolució de les plomes

Què són les plomes?
Les plomes són una complexa estructura tegumen-
tària (de la pell) formada a partir de cèl·lules epi-
dèrmiques, com el pèl dels mamífers o les escames 
dels rèptils. Les plomes presenten un eix principal, 
denominat raquis, a partir del qual s’originen diver-
ses ramificacions, les barbes. Al seu torn, les barbes 
es ramifiquen successivament en uns filaments més 
petits, les bàrbules. El raquis, en el seu extrem basal, 
s’expandeix per donar lloc a un eix tubular buit, el 
càlam, que s’insereix en el fol·licle de la pell.

A grans trets, podem distingir dos tipus de plomes: 
les de tipus pennaci, amb el raquis com a eix central 
prominent i les barbes i bàrbules que formen un 
ventall; i el plomissol, amb un raquis menys promi-
nent i les barbes i bàrbules a mode de floc.

Per a què servien al 
principi les plomes?

El fet que totes les aus actuals presentin 
plomes va fer que durant molt temps 
es consideressin una adaptació al vol. 
Tot i així, el fet que una determinada 
estructura desenvolupi una determina-
da funció en els organismes actuals no 
implica necessàriament que aquesta 
fos la seva funció original. De fet, hi 
ha un gran nombre d’aus que han 
perdut la capacitat de volar (estruços, 
pingüins, etc.), i que tot i així conser-
ven plomes. A la vegada, hi ha altres 
vertebrats voladors, com els ratpenats, 
que han desenvolupat la capacitat de 
volar activament sense tenir plomes. 
Els nous descobriments de dinosaures 
plumífers de la Xina ens indiquen que 
les plomes no poden ser una adaptació 
al vol, ja que apareixen en animals que 
no podien volar (cosa que deduïm per 
les seves característiques anatòmiques). 
D’aquesta manera, les plomes no serien 
una adaptació primària al vol, sinó una 
exaptació; és a dir, una estructura que 
originàriament no estava relacionada 
amb el vol, però que més tard fou coop-
tada (reaprofitada) per dur a terme 
aquesta funció, i que posteriorment va 
experimentar altres adaptacions. 

Però si, originàriament, les plomes no 
van evolucionar per poder volar, quina 
era la seva funció? Les funcions que les 
plomes realitzen en els ocells actuals, 
ens proporcionen algunes pistes de per 
a què podien servir diferents tipus de 
plomes en els seus ancestres dinosau-
res. A més de la funció aerodinàmica 
durant el vol actiu, en les aus d’avui en 
dia, les plomes ofereixen coloració per 
al camuflatge o per a l’exhibició sexual. 
També repel·leixen l’aigua, produeixen 
sons o fins i tot actuen com a defenses 
químiques. Finalment, les plomes tam-
bé contribueixen de manera molt signi-
ficativa a la regulació de la temperatura 
corporal (de la mateixa manera que el 
pèl ho fa en els mamífers). Per aquesta 
raó, la regulació tèrmica constitueix una 
possible funció molt raonable de les 
protoplomes primigènies dels ances-
tres més antics dels ocells. És igualment 
cert que les plomes probablement 
també van adquirir aviat un paper en 
l’exhibició sexual, tal i com permeten 
deduir les franges de coloració conser-
vades en nombroses plomes fòssils.
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ESTADI 2
Les estructures plomoses de 
Sinosauropteryx i Dilong repre-
senten el segon estadi evolutiu, 
on l’estructura filamentosa inicial 
comença a ramificar-se distalment. 

ESTADI 1
Emergència del 
fol·licle plomar 
per invaginació de 
l’epidermis. 

ESTADI 5
Les plomes pennàcies estan 
més especialitzades i es troben 
situades no només a la cua i a 
les extremitats, sinó també a la 
resta del cos. Aquest és el cas 
d'Archaeopteryx.

Archaeopteryx
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