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INTRODUCERE

Principalele locuri cu fosile de dinozauri din !ara Ha"egului

Astfel, fauna cu dinozauri din #ara Ha!egului ilustrează un ultim episod din îndelungata existen!ă de 160 de milioane de ani a dinozaurilor, faunele din Ha!eg fiind plasate chiar înaintea dispari!iei acestora din întreaga lume. Prezen!a mamiferelor alături de dinozauri reprezintă un caz rar pentru faunele de la sfârșitul Cretacicului din Europa, amintind mai curând de unele regiuni ale Americii de Nord și ale
Asiei. Alături de vestigii ale scheletului, care în mod obișnuit se păstrează datorită rezisten!ei mai mari a !esutului osos, au fost descoperite
și cuiburi cu ouă ale unui dinozaur ierbivor; apartenen!a ouălor s-a stabilit precis datorită prezen!ei în cuiburi a resturilor unor embrioni.
Două particularită"i biologice ale dinozaurilor din #ara Ha!egului sporesc “celebritatea” acestora: talia mică a speciilor comparativ cu
dimensiunile formelor înrudite, dar din alte regiuni, fapt care le-a atras denumirea de “dinozauri pitici ai Transilvaniei” și, respectiv caracterul primitiv al unor structuri anatomice, în pofida ocuren!ei lor târzie, la sfârșitul erei Mezozoic, supranumită și “Era Dinozaurilor”.

Nu este de mirare că datorită acestor aspecte, care fac din dinozaurii transilvani un
unicat în cadrul faunelor fosile din lume, ei sunt amplu mediatiza"i în presa interna"ională și de către canalele de televiziune. De curând, canalul de documentare știin"ifice
Discovery le-a dedicat un nou film dintr-un serial care cuprinde doar patru episoade,
celelalte trei referindu-se la faune cu dinozauri din Mongolia, Argentina și din statul
american Montana.
Din aceleași motive, dinozaurii din #ara Ha"egului au reprezentat punctul de pornire al unei idei de protec"ie și valorificare integrată a resurselor naturale și culturale
din regiunea Depresiunii Ha"eg - Geoparcul Dinozaurilor !ara Ha"egului.
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De peste o sută de ani rocile sedimentare formate la sfârșitul Cretacicului în regiunea ocupată în prezent de #ara Ha!egului, continuă să
furnizeze paleontologilor resturi fosile ale animalelor ce vie!uiau pe
acest teritoriu transilvan în urmă cu 70-67 de milioane de ani.
Ansamblul faunistic al acelor vremuri era dominat de dinozauri,
cunoscu!i în regiunea #ării Ha!egului prin mai multe specii (cel
pu!in 12), atât ierbivore, cât și carnivore. Alături de dinozauri,
au fost descoperite resturi fosile ale altor animale vertebrate:
pești, broaște, broaște !estoase, șopârle, șerpi, crocodili, păsări și
mamifere. Această bogată asocia!ie de animale cuprinde o serie de
elemente deosebit de interesante din punct de vedere știin!ific în
contextul global al faunelor cretacice cu dinozauri din întreaga lume.
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Dinozaurii sauripelvieni includ atât Dinozaurii avipelvieni sunt exclusiv
ierbivori. Diversitatea morfologică
specii ierbivore, cât și carnivore.
Cei mai mici (sub 1 kg) și cei mai mari este însă mai mare decât în cazul
celor sauripelvieni, demonstrând
(peste 25 de tone) reprezentan!i
adaptări paleobiologice variate.
ai dinozaurilor sunt sauripelvieni.

Denumirea de “Dinosauria” îi apar!ine eminentului
specialist în anatomie comparată, biologului și paleontologului britanic Sir Richard Owen (1804 - 1892), care a
grupat în această categorie taxonomică nou creată (1841)
o serie de fosile de reptile de dimensiuni gigantice și cu
trăsături ce sugerau un amestec curios de trăsături de
mamifere, de păsări, și de reptile.
Termenul de “dinozaur” este de fapt compus din
Sir Richard Owen,
două cuvinte ce provin din greaca veche: “deinos”, ceea
anatomistul regal
ce înseamnă ‘îngrozitor, terifiant’, și “sauros”, ce înseamnă ‘șopârlă, reptilă’. In traducere, denumirea de dinozaur s-ar
putea traduce prin ‘șopârle terifiante’ sau ‘șopârle înfricoșătoare’.
Curiozitate: în momentul în care R. Owen a propus denumirea de Dinosauria,
doar trei tipuri (genuri) diferite de animale fosile au fost incluse în acest grup:
Iguanodon, Megalosaurus și Hylaeosaurus. Azi, se cunosc peste 500 de genuri di
ferite de dinozauri, dar se consideră că un numar încă și mai mare (peste 1300)
rămân să fie descoperite în viitor. In ultimele decade, în jur de 20 30 de specii
noi au fost descrise în fiecare an, ducând la o creștere exponen!ială a cunoașterii.

Curând după identificarea dinozaurilor ca grup natural, s-au descoperit multe tipuri diferite de “șopârle
înfricoșătoare” - peste 290 de specii au fost descrise
între 1824 și 1889. Multiplicarea numărului de dinozauri a impus împăr!irea (clasificarea) lor în grupe
taxonomice. Cea mai de succes clasificare a dinozaurilor, valabilă și în prezent, este cea propusă de Harry
Govier Seeley (1839 - 1909) și bazată pe structura
H. G. Seeley,
împăr!irii
bazinului (centurii pelviene). Pe baza structurii aces- autorul
dinozaurilor
tuia (și mai ales pe cea a pozi!iei osului pubis - marcat
cu roșu în figură), Seeley a divizat dinozaurii în sauripelvieni (saurischieni) - cu centura amintind de cea a reptilelor, și respectiv avipelvieni (ornitischieni) - cu centura asemănătoare cu cea a păsărilor.
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CE ESTE ȘI CE NU ESTE UN DINOZAUR?

Hainosaurus, un mosazaur din Cretacic

Ceresiosaurus, un plesiozaur primitiv din Triasic

Cryptocleidus, un plesiozaur evoluat din Jurasic

To"i dinozaurii se deplasau pe uscat,
folosind fie toate cele patru picioare,
fie doar pe cele două din spate.
Este probabil că unii dintre dinozauri
puteau înota (spinosaurii, sauropodele)
sau chiar zbura pe distan"e scurte
(dromaeosauridele de talie mică, cu
penaj), fără a avea însă structurile
locomotorii bine adaptate acestor
moduri de via"ă.
3

Pterodactylus, un pterozaur
din Jurasic
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Ichthyosaurus, un ihtiozaur din Jurasic

Tocmai datorită perioadei geologice în care au trăit, deseori numele de « dinozaur » este folosit, în mod greșit, și pentru alte
grupuri de reptile care le-au fost contemporane dinozaurilor în
Era Mezozoică.
Așa sunt o serie de reptile marine, de talie mare, uneori de peste
10 m lungime, precum ihtiozaurii (« reptilele-pește »), plesiozaurii,
cu un gât enorm, uneori egal cu lungimea restului corpului, sau mosazaurii, cu din!i mari și ascu!i!i și corpul alungit.
Confunda!i deseori cu dinozaurii sunt și « reptilele zburătoare »
sau pterozaurii, ale căror dimensiuni erau foarte diferite, de la cea
a unui porumbel la cea care ar depăși de câteva ori talia unui vultur
uriaș așa cum este condorul sud-american.
Spre diferen!ă de aceste reptile mezozoice, exclusiv fosile și deseori confundate cu dinozaurii, aceștia din urmă erau restrânși la mediile de via!ă exclusiv continentale, terestre, medii situate în jurul
deltelor, lacurilor și râurilor sau în !inuturi mlăștinoase, dar și în
zone semi-aride, deșertice sau în pădurile tropicale, care erau
comune în Era Mezozoică.
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NU TO#I DINOZAURII AU FOST URIAȘI
Dinozaurii sunt grupul de animale la care
varia!ia dimensiunii diferitelor specii
se face în limitele cele mai largi. Cel
mai mare dinozaur a fost de 80 de
ori mai lung și de aproximativ
100.000 (!!) de ori mai greu
decât cel mai minuscul dinozaur cunoscut. Și, cum
cei mai mici reprezentan!i ai dinozaurilor
au fost descoperi!i
abia în ultimii 15
ani, noi surprize
pot apărea oricând.

O altă confuzie pe care o fac cei care nu cunosc prea bine dinozaurii
este legată de dimensiunile acestora. Pentru mul!i, « dinozaur » este
sinonim cu « gigantic » și într-adevăr, mul!i dinozauri, în special dintre
cei ierbivori, aveau dimensiuni care depășeau de câteva ori pe cele ale
celor mai mari mamifere terestre din prezent.
Seismosaurus, Ultrasaurus, Supersaurus aveau to!i peste 30 m lungime, iar Argentinosaurus putea atinge chiar 40 de m. Brachiosaurus avea
'doar' în jur de 28 m în lungime, dar greutatea sa o egala pe cea a
celorlal!i dinozauri men!iona!i, fiind estimată între 40 și 60 de tone.
Argentinosaurus se apropia chiar de 80 de tone, cam tot atât cât au 12
elefan!i adul!i la un loc, sau aproape cât cântărește cea mai mare balenă
din prezent (balena albastră - Balaena musculus), dar a cărei greutate
nu apasă direct asupra scheletului, fiind în cea mai mare parte preluată
de contrafor!a arhimedică ce ac!ionează în mediul acvatic.
Alături de acești gigan!i, to!i membri ai grupului sauropodelor, și al!i
dinozauri au atins talii cu adevărat gigantice. Cel mai mare prădător al
tuturor timpurilor, Spinosaurus, avea o lungime de 15 m și o greutate
estimată la 8-9 tone
Totuși, nu to!i dinozaurii erau uriași, la
Microraptor, după
polul opus fiind dinozaurii-pitici. Dintre cei
cum sugerează și
relativ mici, se pot men!iona Heterodontonumele, a fost unul
saurus (1,2 m, 2,6 kg), Compsognathus (1,4
dintre cei mai mici
m și cca. 3 kg) sau Orodromeus (1,3 m, 2,8
dinozauri
kg). Dar recordul de miniaturizare poate fi
atribuit unor genuri ca Fruitadens (70 cm
și 0,75 kg), Mahakala (65 cm, 0,75 kg) sau
Microraptor (60 cm, 0,65 kg), adevăra!i
pitici ai dinozaurilor.
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CUM GĂSIM ȘI RECUNOAȘTEM DINOZAURII?
Animalele din trecutul geologic ne sunt cunoscute prin resturile și urmele care se
păstrează în stratele de roci, roci care în succesiunea lor verticală con!in mărturiile
istoriei Pământului. Aceste resturi și urme sunt numite fosile, iar pe baza lor specialiștii
paleontologi pot reconstitui înfă"ișarea întregului animal, îi pot calcula greutatea din
timpul vie!ii și viteza cu care se deplasa. In foarte rare cazuri, se păstrează și păr!ile
moi ale corpului animalelor (mușchii, organele interne, penele sau părul); astfel de
cazuri de excep!ie sunt spre exemplu elefan!ii cu blană (sau mamu"ii) conserva!i în
solul înghe!at. De cele mai multe ori însă de la vechile animale rămân doar păr!ile cele
mai tari și mai rezistente la ac!iunea factorilor fizici (eroziune, presiunea stratelor de
deasupra) și chimici (circula!ia în interiorul rocilor a solu!iilor minerale) care ac!ionează în decursul fosilizării (= perioada îndelungată dintre moartea animalului și
descoperirea resturilor sale în stratele sedimentare).
Aceste păr!i rezistente sunt de regulă oasele din alcătuirea scheletului animalelor,
formate din substan!e organice și anorganice (minerale), acestea din urmă reprezentate prin săruri de calciu, fosfor, magneziu. Substan!ele organice sunt distruse în mare
parte după moartea animalului, astfel încât masa anorganică a osului, mai rezistentă la
ac!iunea factorilor care intervin în timpul fosilizării, devine preponderentă.
De cele mai multe ori de la dinozauri, ca și de la alte animale fosile, se păstrează doar
resturi din schelet, deseori doar oase izolate și acestea mai mult sau mai putin fragmentare, în
func!ie de evenimentele survenite în timpul fosilizării. Foarte rar au fost descoperite schelete
aproape întregi de dinozauri, și asta în situa!iile în care corpul animalului a fost acoperit imediat după moarte de o masă de sedimente, reprezentată fie prin mâlul transportat de râuri în
decursul unor mari inunda!ii, fie printr-o alunecare de teren. Acoperirea cu sedimente a cadavrelor reduce ac!iunea distructivă exercitată de către atmosfera oxidantă de la suprafa!ă asupra
!esuturilor moi, permi!ând astfel păstrarea oaselor în starea lor de conexiune din timpul vie!ii.
Alteori, se păstrează nu păr!i ale scheletului, ci urme lăsate de diferitele organisme în timpul
vie!ii (urme de pași, ouă, urme ale din!ilor unui prădător).
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... oase, din"i, ouă și urme de pași...

Lumea cretacică a Transilvaniei: dinozauri pitici și pterozauri gigan"i

DINOZAURII IN SPA#IU ȘI TIMP
Poate să pară surprinzător, dar resturile de dinozauri
nu sunt atât de rare precum se consideră deseori. De fapt,
oasele sau alte urme ale lor au fost descoperite pe toate
continentele, chiar dacă sunt mai abundente în anumite
regiuni decât în altele, după cum o demonstrează harta
alăturată. Numărul descoperirilor nu indică însă neapărat
abunden!a reală a lor în trecut - acesta depinde mai
curând de istoria cercetărilor, de numărul de cercetători
implica!i și de efortul de cercetare depus, sau de suprafa!a ocupată de rocile poten!ial fosilifere.

După Paleobiology Database, www.paleodb.org

Istoria dinozaurilor este în bună parte circumscrisă perioadei “medievale” a Istoriei
Pământului, de circa 4,5 miliarde de ani - așa-numita Eră Mezozoică. Aceasta, de o durată de 185,5 milioane de ani (Ma), include trei subdiviziuni majore (numite perioade)
- Triasicul, Jurasicul și Cretacicul.
Primii dinozauri adevăra!i apar spre sfârșitul Triasicului, într-un timp dominat de
alte organisme - strămoșii și rudele îndepărtate ale mamiferelor și ale crocodilienilor.
Curând însă, după o criză cunoscută de lumea vie, un important moment de dispari!ie
aproape concomitentă a multor grupe de organisme (= extinc!ie biologică) la limita dintre Triasic și Jurasic, dinozaurii devin organismele cele mai importante din ecosistemele
continentale. Din acest moment, dinozaurii vor rămâne să domine ecosistemele terestre
până la sfârșitul Cretacicului, moment în care dispar la rândul lor în “totalitate” într-o
altă criză biologică importantă - extinc!ia de la limita Cretacic-Paleogen.
Cum însă cercetările cele mai recente sugerează că păsările sunt desceden!ii dinozaurilor, se poate considera pe drept cuvânt că dinozaurii continuă să rămână grupul de vertebrate cel mai divers și mai plin de culoare. De fapt, cum o dovedesc numeroase descoperiri, penajul colorat al păsărilor este doar o moștenire de la strămoșii lor dinozaurieni.
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DINOZAURII DIN #ARA HA#EGULUI

Forma!iunile de roci continentale din #ara Ha!egului care con!in fosilele dinozaurilor și a altor animale contemporane acestora s-au depus
spre sfârșitul perioadei cretacice, acum aproximativ 70-67 de milioane de ani. Vârsta rocilor, și deci și a fosilelor con!inute, a putut fi
determinată pe baza a numeroase surse de informa!ie diferite - vârsta rocilor de origine marină peste care acestea sunt așezate, vârsta
resturilor de plante și nevertebrate fosile din rocile continentale, precum și a unor determinări de vârstă absolută, radiometrică, derivate
din cercetarea rocilor de origine vulcanică care sunt asociate local cu
depozitele cu dinozauri. In consecin!ă, dinozaurii din Ha!eg fac parte
dintre ultimii membrii ai grupului cunoscu!i la nivel mondial.
7

Roci care furnizează fosile ale dinozauri
lor apar la suprafa!ă (aflorează, după
cum denumesc acest fenomen geologii)
în numeroase zone ale Bazinului Ha!eg.
Cea mai importantă apari!ie a acestor
roci este cea de pe valea Sibișelului, la
sud de localitatea Sânpetru aici au fost
descoperite și primele resturi de dino
zauri din #ara Ha!egului (și, de fapt, de
pe întreg teritoriul României), în anii
terminali ai secolului 19 (vezi pag. 8).
Alături de Sibișel, fosile de dinozauri se
mai cunosc și din zona Vălioara Tuștea,
de pe Râul Mare sau de la Pui. Fosile de
plante de pe vremea dinozaurilor sunt
bine cunoscute în apropiere de Densuș.

Rocile fosilifere de pe valea
Sibișelului, de lângă Sânpetru,
au fost alese drept un element
esen"ial al traseului
geoturistic
“Valea Dinozaurilor”
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Istoria Pământului este înscrisă în rocile sedimentare care s-au acumulat
de-a lungul timpului pe suprafa!a acestuia; geologii studiază caracteristicile
acestor roci, precum și fosilele con!inute în ele, pentru a reconstitui istoria planetei, așa cum arheologii deduc din fragmente de ziduri, de ceramică, și de alte
obiecte, istoria unui popor.
La fel, istoria geologică a regiunii #ării Ha!egului poate fi studiată și în!eleasă
pe baza succesiunii de roci sedimentare care alcătuiesc umplutura a ceea ce
se numește ‘Bazinul Ha!eg’ - o zonă depresionară înconjurată de lan!uri muntoase. Din întreaga istorie de 4,5 miliarde de ani a Pământului, doar o mică parte
este reprezentată în zona Ha!egului - o perioadă de aproximativ 200 de milioane
de ani, cuprinsă între Permian și Cuaternar.
In acest interval de timp, regiunea #ării Ha!egului și-a schimbat deseori înfă"ișarea - în cea mai mare parte a timpului, a fost acoperită de mări, mai calde sau
mai reci, dar din când în când, regiunea a devenit uscat; în ultima parte a acestei
istorii, în timpul glacia!iunilor din Pleistocen, a fost acoperită par!ial de calote de
ghea!ă ale căror urme se văd cel mai bine în Mun!ii Retezat.
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DESCOPERIREA DINOZAURILOR DIN HA#EG
Primul cercetător al dinozaurilor din #ara Ha"egului a fost un fiu al acestor meleaguri - baronul
Franz (Ferentz sau Francisc) Nopcsa. Acesta a descoperit și colectat primele resturi de dinozauri când
era încă adolescent; conform memoriilor lui, interesul pentru dinozauri a fost stârnit de o descoperire
întâmplătoare a surorii sale, realizată în timp ce
aceasta se plimba pe moșiile familiei.

Curios: Nopcsa, care a fost un paleontolog de excep"ie, a avut și o fire
extrem de aventuroasă. Inainte de
primul război mondial, a dorit să devină regele Albaniei, iar în timpul
războiului, a ac"ionat drept spion al
armatei imperiale austro-ungare,
trecând Carpa"ii îmbrăcat în cioban.

Familia Nopcsa era una dintre
cele de vază din regiunea Ha"e
gului, cu posesiuni în zona Săcel
Sânpetru sau în zona Fărcădin.
Castelul de la Săcel, sau conacul
din comuna Gen. Berthelot stau
încă dovadă a prezen"ei acestei
familii în #ara Ha"egului.

Curând după descoperirea primelor resturi
de dinozauri în Ha"eg, tănârul Nopcsa a devenit student la Universitatea din Viena.
Interesat să în"eleagă semnifica"ia oaselor
fosilizate pe care le descoperise, Nopcsa l-a
vizitat pe renumitul profesor de Geologie de
la Universitate, pe E. Suess (1831-1914),
pentru a-i cere îndrumare.
Suess, impresionat de pasiunea tânărului
student, a răspuns la întrebarea acestuia
(”Ce fel de oase sunt acestea?”) simplu , îndemnându-l să studieze
el singur fosilele colectate. F. Nopcsa a dat dovadă de o mare tenacitate, și printr-un studiu autodidact, a reușit identificarea
resturilor de dinozauri aduse din Ha"eg.

Info: Nopcsa, pe lângă prodigioasa carieră de paleontolog și geolog,
de cercetător al dinozaurilor din #ara Ha"egului, a avut numeroase
alte contribu"ii știin"ifice importante: a realizat prima hartă geologică a regiunii dintre Alba Iulia și Petroșani, dar și pe cea a Albaniei de Nord; a studiat reptile fosile din America de Nord, Africa și
America de Sud, pe lângă cele din Europa; și a sus"inut teoria tectonicii plăcilor (conform căreia suprafa"a Pământului este în continuă
mișcare și transformare), cu aplicare la formarea Alpilor.
Primele resturi de dinozaur
materialul pe baza căruia se defideterminabile din punct
nește o specie nouă) al unui tip
de vedere taxonomic
nou de “dinozaur cu cioc
au fost cele desde ra"ă” (hadrosaur),
coperite de
specie denumită
sora lui F.
Telmatosaurus
Nopcsa,
transsylvanicus.
Ilona. Aceste
Numele speciei
resturi au fost desa fost ales pentru
crise de F. Nopcsa într-o
a-i sublinia locul de provenimonografie publicată la vârsta
en"ă (Transilvania), în timp ce
de doar 22 de ani!! Fosilele au
numele genului descrie mediul de
reprezentat materialul-tip (adică via"ă (șopârlă trăind lângă lacuri).
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- cercetarea dinozaurilor din Ha"eg, un proiect multidisciplinar și interna"ional
Cercetările lui Franz Nopcsa au atras notorietate #ării Ha"egului, "inutul dobândind recunoaștere interna"ională, drept unul dintre locurile cele mai importante din întreaga lume pentru
cunoașterea faunelor cu dinozauri de la sfârșitul Erei Mezozoice.
Mult timp după Nopcsa, nu s-au mai desfășurat cercetări paleontologice asupra stratelor fosilifere din Ha"eg. Cercetările au fost reluate o jumătate de secol mai târziu de către Dan Grigorescu
(Universitatea din București), an de an el organizând tabere de vară al căror principal scop a fost
descoperirea unor noi date asupra trecutului geologic al regiunii. Un rol important în reluarea
cercetărilor l-a avut și Ioan Groza de la Muzeul de Istorie și Știin"e Naturale din Deva.
Timp de peste 3 decenii regiunea a fost intens cercetată, iar drept rezultat avem astăzi o imagine
mult mai complexă asupra faunei cu dinozauri din regiunea Ha"egului; fa"ă de cele câteva specii
descrise de Nopcsa, se cunosc astăzi în jur de 60 de specii de animale care alcătuiau fauna, și între
care se regăsesc reprezentan"i ai tuturor claselor de vertebrate: pești, amfibieni, reptile ("estoase,
șerpi, șopârle, crocodili, dinozauri), păsări și mamifere. Printre cele mai spectaculoase descoperiri
ale acestei perioade sunt cuiburile cu ouă de dinozauri (pag. 13) sau un pterozaur gigant (pag. 20).
Prin cercetările desfășurate în decursul ultimelor 3 decenii, s-a dorit nu numai cunoașterea faunei
cu dinozauri, dar și a mediilor (biotopurilor) în care animalele au trăit, a condi"iilor climatice și a
urmărilor pe care erup"iile vulcanice care s-au desfășurat în regiune concomitent existen"ei dinozaurilor, le-au avut asupra faunei.
La cercetări au participat specialiști români, cei mai mul"i, geologi de la Universită"ile din București, Cluj și Petroșani, dar și reputa"i cercetători din Austria, Germania,
Fran"a, Anglia, Belgia, SUA sau Canada, a căror contribu"ie la cunoașterea evolu"iei
faunei cu dinozauri din #ara Ha"egului este consistentă.
Importan"a știin"ifică a dinozaurilor ha"egani, bogă"ia patrimoniului biologic, vestigiile arheologice și medievale care abundă în #ara Ha"egului, au concurat în declararea acestei regiuni drept arie de protec"ie a naturii și culturii cu statut de Geoparc
în anul 2004. In anul 2005 Geoparcul Dinozaurilor !ara Ha"egului a fost admis
în Re"eaua europeană a Geoparcurilor aflată sub egida UNESCO
din amabilitatea Poștei Române
(www.europeangeoparks.org).
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ZALMOXES - UN DINOSAUR AUTOHTON
CINE SUNT
Gen: ZALMOXES
Specie: robustus
Autor: Weishampel și al"ii, în 2003 (după Nopcsa, 1902)
Semnifica"ia numelui: (șopârla) robustă a lui Zalmoxes
Apartenen"a taxonomică: Ornitischia, Ornithopoda,
Iguanodontia, Rhabdodontidae
Vârsta: Maastrichtian (acum 72-66 milioane de ani)
Răspândire: doar în regiunea transilvană - Bazinul Ha"eg,
Baz. Transilvaniei, Baz. Rusca Montană

Stabilirea identită"ii unei specii fosile este un demers dificil uneori,
mai ales dacă aceasta se cunoaște doar prin resturi izolate, și nu prin
schelete întregi. Resturile izolate pot apar"ine unei specii noi, dar și
uneia deja descrise, din zonă sau din alte regiuni, dar în cazul căreia
nu se cunosc tocmai oasele nou descoperite. Din acest motiv, validitatea multor specii de dinozauri (peste 50%, conform unor estimări) a
Genul Zalmoxes are o istorie întortocheată. Chiar dacă este printre fost infirmată după descriere, în momentul în care s-a realizat că
oasele pe baza cărora au fost descrise, apar"in de fapt unor specii deja
primii dinozauri descoperi"i de către Nopcsa în Bazinul Ha"eg, și
descris de el în 1902, identitatea acestuia a fost stabilită în mod defi- cunoscute.
In cazul lui Zalmoxes, situa"ia este exact opusă: resturile acestui aninitiv abia după un secol, în 2003.
mal au fost mai întâi atribuite unor genuri deja cunoscute: prima dată
genului Mochlodon, descris anterior din Austria, apoi lui Rhabdodon,
Maxilar inferior de Zalmoxes, descris și figurat de
raportat din Fran"a. Abia ulterior s-a realizat că aceste resturi repreNopcsa în monografia lui din 1902
zintă un gen nou, deși înrudit cu celelalte genuri men"ionate.

CUM TRĂIAM
Mod de via"ă: terestru, biped; alergător semi-cursorial
Mod de hrănire: ierbivor, păscător selectiv de ierburi și arbuști
Dimensiune: 3 m lungime
Greutate: în jur de 300-350 kg
10

O A DOUA SPECIE DE ZALMOXES - CONCUREN#A

CUM TRĂIAM
Mod de via"ă: terestru, biped, alergător semi-cursorial
Mod de hrănire: ierbivor, păscător selectiv de ierburi și arbuști
Dimensiune: 3-3,5 m lungime
Greutate: în jur de 400-500 kg
Craniul reconstituit al lui
Zalmoxes shqiperorum
(din Godefroit și al"ii, 2009)

Gen: ZALMOXES
Specie: shqiperorum
Autor: Weishampel și al"ii, în 2003
Semnifica"ia numelui: (șopârla) albaneză a lui Zalmoxes
Apartenen"a taxonomică: Ornitischia, Ornithopoda,
Iguanodontia, Rhabdodontidae
Vârsta: Maastrichtian
Răspândire: doar în regiunea transilvană - Bazinul Ha"eg,
Baz. Transilvaniei
In momentul în care s-a realizat că resturile de dinozaur ierbivor,
frecvent descoperite în Bazinul Hateg, apar"in unui gen nou, endemic
(= un animal care a trăit doar într-o anumită regiunea), și un alt
fapt a devenit evident: că acest animal (Zalmoxes) avea o rudă foarte
apropiată (o specie-soră) cu care împăr"ea teritoriul.
Ini"ial, Nopcsa considerase că resturile acestei noi specii au apar"inut masculilor, iar cele ale lui Zalmoxes robustus, femelelor aceleiași
specii. Dar diferen"ele osteologice s-au dovedit prea mari, depășind limitele dimorfismului sexual, astfel încât “masculii” au fost re-descriși
ca o specie nouă, cu talie ceva mai mare. Ulterior, descoperirea unui
schelet par"ial complet la Năla"-Vad a demonstrat validitatea acestui
demers, arătând că într-adevăr e vorba de o specie diferită.
Curios: numele celei de a doua specii de Zalmoxes (shqiperorum), pare dificil
de în"eles. Acest dinozaur a fost descoperit doar în regiunea transilvană, iar din
Albania nu se cunosc deloc dinozauri. De unde deci această alegere de nume?
Cercetătorii care au descris noua specie au vrut să aducă un omagiu lui Nop
csa, primul descoperitor, și interesului acestuia pentru istoria și cultura Albaniei.
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DINOZAURUL CU CIOC DE RA#Ă
CINE SUNT
Gen: TELMATOSAURUS
Specie: transsylvanicus
Autor: Nopcsa, în 1903 (după Nopcsa, 1900)
Semnifica"ia numelui: șopârla de mlaștină din Transilvania
Apartenen"a taxonomică: Ornitischia, Ornithopoda,
Hadrosauroidea (dinosauri cu cioc de ra"ă)
Vârsta: Maastrichtian
Răspândire: doar în regiunea transilvană - Bazinul Ha"eg,
Baz. Transilvaniei

CUM TRĂIAM
Mod de via"ă: terestru, biped, semi-cursorial - graviportal
Mod de hrănire: ierbivor, păscător de arbori și arbuști
Dimensiune: 3,5 - 4,5 m lungime
Greutate: în jur de 500-600 kg

Telmatosaurus este prima specie de dinozaur descrisă de tănârul
Nopcsa, care în acel moment avea vârsta de doar 22 de ani.
Telmatosaurus s-a dovedit a fi cel mai bine cunoscut dinozaur din
Cretacicul superior din întreaga Europa.
Craniul lui Telmatosaurus este caracterizat, printre alte trăsături,
de lă"irea considerabilă a păr"ii anterioare (botul sau rostrumul);
din"ii sunt numeroși, de dimensiuni mici și apropia"i, astfel încât
formează o suprafa"ă de triturare continuă (o baterie dentară) ce era
extrem de utilă în mestecarea hranei. Aceste două caracteristici ale
craniului demonstrează clar faptul că Telmatosaurus era un membru
Craniul complet al lui
al familiei Hadrosauridae, asa-numi"ii “dinozauri cu cioc de ra"ă”.
Telmatosaurus transsyl
vanicus, descris de Nop
Denumirea respectivă se referă la botul lă"it al acestor animale,
csa în 1900, este una
amintind de un cioc de ra"ă.
dintre cele mai complete
Numele genului - Telmatosaurus - este consecin"a unei concep"ii
descoperiri din Bazinul
eronate, deși dominante pe timpul lui Nopcsa: că hadrosaurii erau
Ha"eg. Astăzi, acesta se
capabili să mestece doar hrană vegetală moale, ce există preponderent
găsește în colec"iile
în mlaștini. De fapt, Telmatosaurus era perfect adaptat și regiunilor
Muzeului de Istorie
mai uscate, unde se putea hrăni și își depunea și ouăle.
Naturală din Londra.
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Ouăle de dinozauri sunt unele dintre fosilele mai rar întâlnite, având în vedere poten"ialul scăzut de conservare a acestor resturi fragile. Descoperirea
lor în pozi"ia în care au fost depuse de către mama-dinozaur, adică în cuiburi,
este încă și mai rară. Situl fosilifer de la Tuștea, și alături de acesta, și altele,
descoperite ulterior la Totești sau Năla"-Vad, sunt remarcabile pentru că
reprezintă singurele puncte din Europa Centrală și de Est unde se întâlnesc
astfel de cuiburi cu ouă de dinozauri.
Culoarea roșie a rocilor de la Tuștea, și natura relativ fin granulară, argiloasă, a acestora, sugerează că sedimentele din care provin au fost depuse într-o
luncă (câmpie aluvială), relativ departe de cursurile de râuri, unde cuiburile
dinozaurilor erau mai bine protejate de inunda"ii. Rocile mai grosiere, conglomeratice, de deasupra argilelor cu cuiburile de ouă sunt formate în albii în
care apa curgea năvalnic, indicând că râul acoperea uneori în timpul inunda"iilor și aceste zone de luncă. Cuiburile cu ouă au fost acoperite în timpul unor
Localitatea fosiliferă (sau situl paleontologic) de la Tuștea, viituri mai pu"in violente, ce a permis conservarea acestora până în prezent.
din comuna General Berthelot, a fost prima care a furnizat
Dacă ouăle de dinozauri, și mai ales cuiburile, sunt
ouă de dinozauri în Bazinul Ha"eg. Acestea au fost descope
fosile rar întâlnite, descoperirea oaselor de pui de
rite în 1988, și de atunci situl este cercetat continuu, acesta dinozauri este încă și mai excep"ională. Excava"iile
devenind ulterior locul excava"iilor celor mai extinse din
de la localitatea fosiliferă Tuștea au relevat însă și
zonă. Dar și rezultatele cercetărilor sunt pe măsură....
prezen"a unor oase de dimensiuni mici (mai ales
pentru un dinozaur!!!), de doar câ"iva centimetri
lungime. Caracteristicile oaselor (de exemplu, existen"a bateriilor dentare, o trăsătură tipică și unică
a hadrozaurilor) au permis identificarea acestora
drept resturi de pui nou-născu"i ai dinozaurilor cu
cioc de ra"ă transilvani (Telmatosaurus).
Descoperirea unor pui alături de ouă (sau chiar în
interiorul acestora) este unica posibilitate de a
putea stabili identitatea mamei care a depus ouăle.
Mai mult, prezen"a resturilor de pui alături de cuib
arată că puii rămâneau în apropierea cuibului și
după ce ieșeau din ou, fiind îngriji"i de părin"i.
13
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“MICUL GIGANT” AL HA#EGULUI
CINE SUNT
Gen: MAGYAROSAURUS
Specie: dacus
Autor: Huene, în 1932 (după Nopcsa, 1915)
Semnifica"ia numelui: șopârla dacică din Ungaria
Apartenen"a taxonomică: Saurischia, Sauropoda,
Titanosauria
Vârsta: Maastrichtian
Răspândire: doar în regiunea transilvană - Bazinul Ha"eg,
Baz. Transilvaniei, Baz. Rusca Montană
Magyarosaurus este dinozaurul cu dimensiunile cele mai mari
dintre cei cunoscu"i în Bazinul Ha"eg; totuși, el este semnificativ
mai mic decât rudele lui, ceilal"i titanozauri (apartenen"a lui la acest
grup este dovedită fără echivoc de morfologia tipică a vertebrelor
cozii, excavate în partea anterioră și bombate în partea posterioară).
Dimensiunile mici ale lui Magyarosaurus sunt ieșite din comun mai
ales pentru că mul"i dintre adevăra"ii gigan"i ai lumii dinozaurilor au
fost și ei tot titanosauri (Argentinosaurus, de exemplu). Cauza taliei
reduse este mediul special în care Magyarosaurus a trăit (pag. 26).
Curios: Magyarosaurus dacus este probabil dinozaurul cu numele cel mai curios dintre cei din Bazinul Ha"eg.
De unde provine oare această alăturare neașteptată de termeni?
Numele este rezultatul unei asocieri întâmplătoare de evenimente. Nopcsa a descris acest dinozaur ca apar"inând unui gen (Titanosaurus) considerat larg răspândit, descris în acel moment din India, America de Sud,
Madagascar și Europa. Iar pentru a-l individualiza, a denumit specia locală din Ha"eg ‘dacus’, după numele străvechilor locuitori ai regiunii, care au construit renumitele cetă"i din Mun"ii Orăștiei, aflate în apropierea Bazinului Ha"eg. Ulterior, F. Huene, un celebru paleontolog german a realizat că specia din Ha"eg nu apar"ine genului
Titanosaurus, ci este doar rudă cu acesta și ca atare i-a dat un nume nou - Magyarosaurus, cu referire la na"ionalitatea lui Nopcsa. Dar “prenumele” de specie s-a păstrat, conform uzan"elor în zoologie, dând naștere la această alăturare ciudată de nume.

CUM TRĂIAM
Mod de via"ă: terestru, patruped graviportal (cu deplasare lentă)
Mod de hrănire: ierbivor, păscător generalizat la nivelul arborilor
Dimensiune: 6-7 m lungime
Greutate: în jur de 850 kg
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CINE SUNT
Gen: STRUTHIOSAURUS
Specie: transilvanicus
Autor: Nopcsa, în 1915
Semnifica"ia numelui: șopârla-stru" din Transilvania
Apartenen"a taxonomică: Ornitischia, Ankylosauria,
Nodosauridae
Vârsta: Maastrichtian
Răspândire: specia - doar în regiunea transilvană - Bazinul Ha"eg, Baz. Transilvaniei; genul este însă cunoscut
și din Fran"a, Spania, Ungaria și Austria
Craniul lui Struthiosaurus transilvanicus
în vedere posterioară acesta este
fosila cea mai completă și mai
diagostică (ușor de recunos
cut) al acestui dinozaur.
Descris de Nopcsa în
1929, craniul se află
în prezent în co
lec"iile Muzeului
Na"ional de Istorie
Naturală din Londra,
Marea Britanie.

CUM TRĂIAM
Mod de via"ă: terestru, patruped graviportal (cu mișcare greoaie)
Mod de hrănire: ierbivor, păscător generalizat de ierburi și tufe
Dimensiune: 2-3 m lungime
Greutate: în jur de 400-450 kg

Dinte izolat de Struthiosaurus

Ilustra"ie din
Nopcsa, 1929

Struthiosaurus pare să fi fost un membru mai rar al faunei de
dinozauri din #ara Ha"egului; în afară de craniul descris de Nopcsa,
și a câtorva elemente asociate acestuia, de la Struthiosaurus se cunosc în Ha"eg doar un număr mic de din"i izola"i. Forma ciudată a
din"ilor, cu multe vârfuri, i-a sugerat lui Nopcsa faptul că Struthiosaurus s-a hrănit în principal cu insecte. Această părere pare greu de
acceptat având în vedere dimensiunile mari ale animalului. Mai
curând este probabil ca Struthiosaurus să fi fost omnivor.
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PRIMUL PRĂDĂTOR AL INSULEI
CINE SUNT
Gen: ELOPTERYX
Specie: nopcsai
Autor: Andrews, în 1913
Semnifica"ia numelui: aripa (zburătorul) din mlaștină
a lui Nopcsa
Apartenen"a taxonomică: Saurischia, Theropoda,
Maniraptoriformes, ?Dromaeosauridae
Vârsta: Maastrichtian
Răspândire: doar în regiunea transilvană - Bazinul Ha"eg
In general, dinozaurii ierbivori (ca ornithopodele, sauropodele,
ankylosaurii), sunt asocia"i cu prădători, dinozauri din grupul theropodelor, de asemenea de dimensiuni apreciabile. Acest lucru este
valabil și în cazul ecosistemului maastrichtian din #ara Ha"egului, cu
singura excep"ie că prădătorii din această regiune erau cu to"ii de
dimensiuni mici, nedepășind 2-2,5 m în lungime și cel mult 20 de kg
în greutate; din"ii lor, cu zim"i ca de fierăstrău, reprezentau principala armă din arsenalul acestora. Diferen"a netă de dimensiune
dintre ierbivore și carnivore sugerează că aceștia din urmă vânau în
haite, sau că hrana lor preferată era reprezentată de puii și indivizii
tineri, bolnavi sau vulnerabili din alte motive.
Curios: Numele de Elopteryx a fost dat
ini!ial unor resturi fosile fragmentare,
considerate a apar!ine unei păsări (pag.
21). Abia mai recent, fosilele respective
au fost redeterminate drept oase ale unui
dinozaur theropod - deci un carnivor.
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Dromaeosauridele, grupul din care face parte probabil și Elopteryx, sunt cunoscu"i mai ales pentru ‘rolul’ lor în filmul “Jurassic
Park”, regizat de S. Spielberg. Ipoteza conform căreia aceștia erau
inteligen"i și probabil vânau în mod coordonat, în haită - cum apar
în film -, se bazează pe date știin"ifice: descoperiri și respectiv
interpretări actualiste. Actualismul reprezintă o metodă esen"ială
de interpretare a proceselor și fenomenelor din trecut, pornind de
la observa"ii referitoare la procese și fenomene din prezent - în
cazul acesta, legate de modul de via"ă ale unor animale contemporane nouă, și care au afinită"i filogenetice (de înrudire) și ecologice
(de mod de via"ă) cu animalele fosile studiate. In cazul dromaeosauridelor, compara"iile cele mai relevante sunt cele cu păsările de
pradă, respectiv cu mamiferele carnivore.

CUM TRĂIAM
Mod de via"ă: terestru, biped cursorial (alergător rapid)
Mod de hrănire: carnivor, vânător activ, în haită
Dimensiune: 1,5-2 m lungime
Greutate: în jur de 10 -14 kg

...NU ERA SINGUR - AL#I DINOZAURI CARNIVORI
Gen: Richardoestesia
Semnifica"ia numelui: gen dedicat lui Richard Estes, paleontolog american
Gen: Euronychodon
Semnifica"ia numelui: dintele ca o gheară din Europa
Apartenen"a taxonomică: Saurischia, Theropoda,
Coelurosauria
Vârsta: Cretacic, respectiv Maastrichtian
Răspândire: cunoscute din Europa; primul gen și din
America de Nord

CUM TRĂIAM
Mod de via"ă: terestre, bipede cursoriale (alergătoare rapide)
Mod de hrănire: dominant carnivore, vânătoare în haită sau
solitare
Dimensiune: 1-2 m lungime
Greutate: în jur de 10 -18 kg

Alături de dromaeosauride, se mai cunosc o serie de al"i dinozauri
prădători din #ara Ha"egului; această diversitate poate fi însă dovedromaeosaurid (?Elopteryx)
Richardoestesia
Euronychodon
dită doar prin variabilitatea morfologică pronun"ată a din"ilor desCurios: Reconstituirea acestor theropod de talie mică sub formă de coperi"i, pentru că alte resturi de theropode sunt extrem de rare.
Pe baza formelor diferite ale din"ilor de dinozauri carnivori, s-au
animale cu corpul acoperit nu de solzi, cum ar fi de așteptat în cazul
unor reptile, ci de pene, poate surprinde. Chiar dacă urmele unui even- putut identifica genuri ca Richardoestesia, Euronychodon sau Parotual penaj nu s-au conservat în rocile din #ara Ha!egului (penele, fiind nychodon, precum și taxoni încă insuficient documenta"i, ca troodontidele. Prezen"a unui număr atât de mare de specii diferite are mai
resturi organce, se conservă foarte rar), reconstituirea este credibilă
multe explica"ii: lipsa unui prădător de talie mare, care să domine
pentru că se bazează pe descoperiri, extrem de bine conservate, din
ecosistemul, dar și utilizarea unor resurse de hrană diferite, cum suChina. Acestea dovedesc că multe theropode (mal ales cele apropiate
gerează diversitatea morfologică a din"ilor: Richardoestesia era poside originea păsărilor, cum sunt coelurosaurienii) aveau deja corpul
acoperit cu pene, păsările doar moștenind penajul de la strămoșii lor. bil piscivor, în timp ce troodontidele puteau fi ocazional omnivore.
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DINOZAURUL-BALAUR
CINE SUNT
Gen: BALAUR
Specie: bondoc
Autor: Csiki și al"ii, în 2010
Semnifica"ia numelui: numele face referire la natura de
‘dragon’ (corespondent mitic al reptilelor, deci și a
dinozaurilor) al acestui animal, precum și la aspectul
lui ‘dolofan’, masiv
Curios: Majoritatea dinozaurilor descriși, inclusiv cei din #ara Ha!egu"a taxonomică: Saurischia, Theropoda,
Apartenen
lui, au nume care sunt derivate din cuvinte grecești sau latine - conform
uzan!elor din știin!ele biologice. Spre diferen!ă de aceștia, cel mai nou
Maniraptoriformes, Dromaeosauridae
membru al comunită#ii dinozaurilor ha#egani are un nume ‘neaoș’
Vârsta: Maastrichtian
românesc. De fapt, acesta poate fi în!eles fără nici un fel de traducere,
Răspândire: doar în regiunea transilvană - Bazinul Ha"eg,
semnificând un animal antic apar#inând reptilelor (de unde referin!a
Bazinul Transilvaniei
la ‘balaur’, o făptură mitică de natură reptiliană din folclorul românesc, oarecum asimilabil cu dragonii din mitologia asiatică) și cu o
Balaur face parte din grupul dromaeosauridelor, un grup de dinoconstitu#ie a corpului mai curând robustă, prin compara#ie cu rudele zauri prădători de talie în general mică, alergători rapizi și cu multă
acestuia, animale zvelte și agile de tipul lui Velociraptor (vezi pag. 18). agilitate. Trăsătura cea mai caracteristică a dromaeosauridelor este
Deși numele ‘românesc’ al acestui dinozaur poate suna ciudat, acesta prezen"a, pe picioare, a unei gheare supradimensionate, în formă de
nu reprezintă deloc un unicat - de exemplu, numele dinozaurului Mei seceră; această gheară era folosită cel mai
long, descris din Cretacicul inferior din China, înseamnă în limba chine- probabil drept arma principală în timpul ază pur și simplu “dragonul adormit”, ca referin!ă la pozi#ia specifică, tacului, în timp ce animalul călca și mergea
de animal adormit, în care a fost găsită fosila respectivă.
doar pe două degete. Spre diferen"ă de celelalte dromaeosauride însă, și în mod abCUM TRĂIAM
solut unic, Balaur avea două gheare supradimensionate pe fiecare picior, ambele
Mod de via"ă: terestru, biped semi-cursorial (alergător)
ridicate în mod amenin"ător în aer. In plus,
Mod de hrănire: carnivor, vânător activ, posibil în haită
oasele piciorului au fost sudate într-un
element solid, oferind animalului o stabiliDimensiune: 1.7-2 m lungime
tate mai mare în timpul deplasării pe un
Greutate: în jur de 12 -15 kg
teren accidentat, cu dealuri și văi (pag. 27).
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PĂSĂRILE - MAI MULT DECÂT DINOZAURI
Gen: nedeterminat
Specie: nedeterminată
Apartenen"a taxonomică: Saurischia, Theropoda, Aves,
Ornithurae
Apartenen"a taxonomică: Saurischia, Theropoda, Aves,
Enantiornithes
Vârsta: Maastrichtian
Răspândire: grupul ornithurelor se cunoaște din Cretacicul timpuriu până în prezent (păsările moderne)
Grupul enantiornithinelor cuprinde un număr mare de
specii primitive de păsări, cunoscute DOAR din Cretacic.
Păsările au fost printre primele vertebrate cretacice descrise din
#ara Ha"egului; primul “reprezentant” al lor a fost ”identificat“ în
CUM TRĂIAM
1913 de către cercetătorul britanic Andrews, prieten cu Nopcsa. El
Mod de via"ă: avian, zburători activi
a denumit această “pasăre”, considerată a fi un cormoran primitiv,
”Elopteryx” (de unde numele, tipic păsărilor, al acestui animal; vezi
Mod de hrănire: omnivore sau granivore
pag. 18), însă resturile respective au fost identificate ulterior ca aparDimensiune: 20 c m
"inând unui dinozaur prădător de talie mică. Nu înainte însă ca parte
dintre resturile scheletice să fi fost redescrise, în 1976, drept oasele
Greutate: în jur de 200 - 300 g
unor bufni"e gigantice din Cretacic, sub numele de Bradycneme și
Heptasteornis. Aceste denumiri diferite date acelorași fosile argumenPăsările sunt relativ slab reprezentate între fosilele de vertebrate
tează clar necesitatea ca o specie fosilă să fie definită pe cât posibil
din #ara Ha"egului. Acest lucru se datorează și poten"ialului scăzut
doar pe baza unor schelete măcar par"iale, și nu a unor oase izolate. de conservare al resturilor scheletice de păsări, ale căror oase sunt
Odată cu stabilirea apartenen"ei lui Elopteryx, Bradycneme și Hep- pneumatice (adică umplute cu aer, pentru a ușura corpul în timpul
tasteornis la grupul theropodelor, primul indiciu al prezen"ei păsări- zborului), dar și rarită"ii probabile a păsărilor în ecosistemul local.
lor în Ha"eg a devenit un os al gambei (tibiotars), descoperit recent. Păsările sunt în general pu"in numeroase în Cretacicul superior din
Pu"in impresionant, osul este totuși dovada existen"ei păsărilor mo- Europa, dar ornithurele (strâns înrudite cu păsările moderne) sunt
derne (ornithure) în regiune acum 70 de milioane de ani! Ulterior, au încă și mai rar întâlnite.
fost descoperite și oase ale unor păsări primitive, enantiornithine.
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MONSTRUL ZBURĂTOR
CINE SUNT
Gen: HATZEGOPTERYX
Specie: thambema
Autor: Buffetaut și al"ii, în 2003
Semnifica"ia numelui: înfricoșătorul înaripat din Ha"eg
Apartenen"a taxonomică: Pterosauria, Pterodactyloidea,
Azhdarchidae
Vârsta: Maastrichtian
Răspândire: doar în regiunea transilvană - Bazinul Ha"eg,
poate și Baz. Transilvaniei
Un adevărat paradox pentru fauna cu “dinozauri pitici“ din #ara
Ha"egului o reprezintă existen"a uriașului pterozaur denumit
Hatzegopteryx tambema (adică “înfricoșătorul animal înaripat din
Ha"eg”); dimensiunile acestuia depășesc lungimea celui mai mare
CUM TRĂIAM
dinozaur din fauna fosilă a Ha"egului! In pofida dimensiunilor giganMod de via"ă: aerial, zburător planant, posibil secundar terestru tice, greutatea animalului nu era mare - acest lucru fiind necesar
pentru ca el să poata zbura. Men"inerea greută"ii în limite rezonabile
Mod de hrănire: carnivor, prădător/pescar sau necrofag
pentru un animal aerial s-a făcut în principal prin dezvoltarea unei
structuri interioare unice în oasele scheletului, structură ce seamănă
Dimensiune: anvergura aripilor 10-12 m, craniul 2 m !!!
izbitor cu polistirenul expandat.
Greutate: în jur de 18 kg
In felul acesta, rămâne o ipoteză credibilă cea conform căreia
Hatzegopteryx încă mai putea zbura - dar dimensiunile sale reprezintă
Azhdarchidele reprezintă un grup de pterozauri evolua"i (caracte- cel mai probabil limita extremă pe care o poate atinge un organism
riza"i de lipsa cozii și de ciocul lipsit de denti"ie) care apar relativ
adaptat unei vie"i de zburător. Sunt chiar cercetători care consideră că,
târziu, dar ajung să domine domeniul aerian al Cretacicului târziu.
datorită dimensiunilor gigantice, Hatzegopteryx a redevenit un animal
Majoritatea azhdarchidelor au avut gâtul lung (datorită alungirii
terestru. Acesta este imaginat deplasându-se stângaci pe pământ, cu
excesive a vertebrelor gâtului) și au atins dimensiuni foarte mari,
corpul sus"inut cu ajutorul mâinilor, puternic alungite și musculoase
anvergura aripilor depășind frecvent 10 m, adică mărimea unui
datorită dezvoltării aripilor la strămoșii săi buni zburători.
avion planor !!!
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SUB PICIOARELE DINOZAURILOR
Gen: KOGAIONON
Specie: ungureanui
Autor: Rădulescu și Samson, în 1996
Semnifica!ia numelui: dintele din Kogaion, dedicat
geologului C. Ungureanu, cel care a descoperit fosila
Apartenen!a taxonomică: Mammalia, Allotheria,
Multituberculata, Kogaionidae
Vârsta: Maastrichtian
Răspândire: doar în regiunea transilvană - Bazinul Ha!eg
Descoperirea mamiferelor în rocile fosilifere cu dinozauri din #ara
Ha!egului a reprezentat un eveniment neașteptat pe plan european,
unde mamiferele de la sfârșitul Cretacicului (deci contemporane cu
Kogaionon) sunt extrem de rare, în timp ce în depozitele de aceeași
vârstă din Asia și America de Nord, resturile de mamifere sunt mai
frecvent descoperite. Toate mamiferele cunoscute din Bazinul Ha!eg
și zonele adiacente fac parte dintr-un grup astăzi dispărut, numit
Multituberculata - denumire ce face referire la trăsăturile din!ilor
acestora, prevăzu!i cu un număr variabil, dar relativ mare, de tuberculi. Multituberculatele au fost larg răspândite în Asia, dar mai ales
în America de Nord. In Europa de Vest, mamiferele vremii erau
reprezentate exclusiv prin strămoși ai placentarelor de azi.
Numele speciei - ‘ungureanui’ - a fost dat în onoarea lui Costin Ungureanu, fost student al Facultă"ii de Geologie din București, care a
descoperit materialul original (numit holotip), material pe baza căruia a fost descris Kogaionon. Acest material, un craniu aproape
complet, rămâne încă și în prezent cea mai semnificativă și bine conservată fosilă de mamifer din tot Cretacicul superior din Europa.

Kogaionon este doar una dintre numeroasele specii de multituberculate din regiunea transilvană - toate însă, de talie mai mare sau
mai mică, fac parte din familia Kogaionidae. Din câte se cunoaște,
membrii acestei familii trăiau doar în zona Transilvaniei în timpul
Cretacicului.

CUM TRĂIAM
Mod de via!ă: terestru, fossorial (subteran) sau arboricol, patruped
Mod de hrănire: omnivor - frugivor
Dimensiune: 15-20 cm lungime
Greutate: în jur de 100-150 g
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PERICOLUL DIN APĂ - CROCODILIENII
CINE SUNT

Caracterul comun al resturilor de Allodaposuchus, alături de absen!a, pe vremea lui Nopcsa, a resturilor de theropode, l-au făcut pe
acesta să considere crocodilii drept principalii responsabili pentru
formarea acumulărilor de oase pe care le-a excavat în Bazinul Ha!eg
- așa-numitele “pungi fosilifere”. Nopcsa a interpretat aceste acumulări ca fiind rezultatul procesului de hrănire al crocodilienilor, un fel
de “gropi de gunoi” formate pe fundul lacurilor populate de Allodaposuchus. Azi, această interpretare a acumulărilor de oase de dinozauri a fost abandonată, rămânând doar o curiozitate de ordin știin!ific.
Totuși, talia mare a lui Allodaposuchus îl plasa între prădătorii importan"i ai ecosistemului, mai ales în zonele peri-acvatice. Având în
vedere însă și talia mică a theropodelor, prădătorii principali, Allodaposuchus era probabil un competitor serios al acestora și pe uscat.

CUM TRĂIAM
Mod de via!ă: semiacvatic, patruped
Mod de hrănire: carnivor, prădător de ambuscadă
Dimensiune: 2,5-3,5 m lungime
Greutate: în jur de 50 -150 kg

Gen: ALLODAPOSUCHUS
Specie: precedens
Autor: Nopcsa, în 1928
Semnifica!ia numelui: crocodilul ancestral cu localizare
neobișnuită
Apartenen!a taxonomică: Crocodylia, Neosuchia,
Eusuchia
Vârsta: Maastrichtian
Răspândire: specia, doar în regiunea transilvană - Bazinul Ha!eg, Baz. Transilvaniei; genul cunoscut și în
Spania și Fran!a
Allodaposuchus precedens este
cel mai comun crocodilian din #ara
Ha!egului - din!ii lui, conici și recurbati, se întâlnesc peste tot, izola!i
sau asocia!i cu oasele altor animale.
Urmele din!ilor acestuia au fost
găsite inclusiv pe suprafa!a unor
oase de dinozauri, ceea ce arată că
acest crocodil, de talie medie, se
hrănea ocazional și cu dinozauri cel mai probabil, ca necrofag, consumând carcasele animalelor
moarte din alte cauze.
Fragment de craniu de Allodaposuchus precedens,
din colec!iile Institutului Geologic al Ungariei

22

CINE SUNT

Mult timp, singurul crocodilian cunoscut drept contemporan al
dinozaurilor din #ara Ha!egului era Allodaposuchus, un crocodil relativ obișnuit, similar celor actuali. Descoperirii recente, reprezentate
în principal printr-un număr mare de din!i izola!i, sugerează însă că
diversitatea crocodilienilor era mult mai mare, atât din punct de vedere taxonomic (număr de specii), cât mai ales paleoecologic (mod
de via"ă și de hrănire). Această situa!ie contrastează puternic cu cele
din ecosistemele actuale, în care crocodilienii sunt pu!in diversifica!i.
Speciile nou descoperite includ Doratodon, un prădător terestru
activ, sau Acynodon, un crocodil semi-acvatic, moluscivor, ambii fiind
de talie mică. Cea mai interesantă prezen!ă este însă cea a unui cro.
ian terestru, cu denti!ie heterodontă (din"ii din partea anterioacodil
ră și posterioară a gurii având forme și func#ii diferite), denumit
Theriosuchus. Denti!ia heterodontă sugerează că animalul era probabil unul omnivor.

Din!i izola!i de Doratodon

Gen: THERIOSUCHUS
Specie: sympiestodon
Autor: Martin și al!ii, în 2010
Semnifica!ia numelui: crocodilul-mamifer cu din!i pla!i
Apartenen!a taxonomică: Crocodylia, Mesoeucrocodylia,
Atoposauridae
Vârsta: Maastrichtian
Răspândire: specia, doar în regiunea transilvană - Bazinul
Ha!eg; genul este cunoscut și din Ungaria și sudul Fran!ei,
iar din depozite mai vechi, din vestul Europei (Anglia, Fran!a, Spania), dar și din Asia (Thailanda, China)
Curios: Theriosuchus din Ha"eg
reprezintă ultimul descendent al
unui grup de crocodilieni răspândi#i în Cretacicul timpuriu, și care
a supravie#uit pe o perioadă mai
lungă de 40 de milioane de ani.
Poate fi considerat un relict al timpurilor sale, o adevărată fosilă vie.

Maxilar de
Theriosuchus

CUM TRĂIAM
Mod de via!ă: terestru, patruped semi-erect
Mod de hrănire: omnivor
Dimensiune: sub 1 m lungime
Greutate: în jur de 10-15 kg

Din!i izola!i de Acynodon
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“CUTIA FRUMOASĂ” - #ESTOASELE
CINE SUNT
Gen: KALLOKIBOTION
Specie: bajazidi
Autor: Nopcsa, în 1923
Semnifica!ia numelui: cutia frumoasă a lui Bajazid
Apartenen!a taxonomică: Testudinata, Meiolaniformes,
Kallokibotionidae
Vârsta: Maastrichtian
Răspândire: doar în regiunea transilvană - Bazinul Ha!eg,
Baz. Transilvaniei, Baz. Rusca Montană

CUM TRĂIAM
Mod de via!ă: semiacvatic, patruped
Mod de hrănire: carnivor, invertivor (în special nevertebrate)
Dimensiune: 35-40 cm lungime
Greutate: în jur de 6 -10 kg

Kallokibotion este o !estoasă cu
totul specială, chiar și în contextul
asocia!iei, atât de atipice, din Ha!eg. Ea ilustrează foarte bine ideea
conform căreia broaștele !estoase
trăiesc mult - de data aceasta, la
mod figurativ. Kallokibotion este
reprezentantul unui grup de orgaZalmoxes shqiperorum nu este singura specie cu referin!e albanenisme care este mult mai vechi și
ze din rocile maastrichtiene ale Bazinului Ha!eg. #estoasa Kallokibomai primitiv decât oricare dintre
tion bajazidi are de asemenea astfel de implica!ii - numele speciei
celelalte vertebrate din Bazinul
(’bajazidi’) a fost dat de Nopcsa pentru a-l onora pe secretarul său
Ha!eg. Grupul din care face parte
de origine albaneză (și descoperitorul fosilelor animalului), Dodas
s-a desprins de restul broaștelor
Elma Bajazid. De fapt, Nopcsa a identificat și denumit două specii
!estoase, moderne, cu peste 80 de
diferite de Kallokibotion; cercetările ulterioare au demonstrat însă
milioane de ani înainte de Maască toate exemplarele descoperite apar!in aceleiași specii, specie ce
trichtian. La vremea ei, era deci o
prezintă un fenomen de dimorfism sexual, adică dimensiuni și moradevărată “fosile vie”, chiar și în
fologii diferite ale masculului, respectiv femelei.
compara!ie cu Theriosuchus.
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Carapace de Kallokibotion
(din Nopcsa, 1923)

ȘERPUIND PRINTRE OUĂ
Gen: NIDOPHIS
Specie: insularis
Autor: Vasile și al!ii, în 2013
Semnifica!ia numelui: șarpele-locuitor de cuib, de pe insulă
Apartenen!a taxonomică: Serpentes, Alethinophidia,
Madtsoiidae
Vârsta: Maastrichtian
Răspândire: cunoscut doar în regiunea transilvană - Bazinul
Ha!eg

CUM TRĂIAM
Mod de via!ă: terestru, semi-fossorial (par!ial subteran), târâtor
Mod de hrănire: carnivor - invertivor
Dimensiune: în jur de 1 m lungime
Greutate: în jur de 700-900 g

Curios: Resturile acestui șarpe de dimensiuni mici, cel mai nou membru al menajeriei maastrichtiene din Bazinul Ha"eg, au fost descoperite la Tuștea, în același nivel cu cuiburile de ouă apar#inând lui Telmatosaurus (pag. 13). Mai mult, acestea provin chiar din interiorul unui
cuib, ceea ce sugerează că șarpele se afla în cuibul unui dinozaur în
momentul mor#ii, cuib ocupat încă în mod activ de pui.

Șerpii sunt extrem de rari în depozitele mezozoice ale continentelor nordice (Asia, America de Nord, Europa), astfel că prezen"a lui
Nidophis în #ara Ha!egului reprezintă o ocuren"ă excep"ională.
Descoperirea este încă și mai remarcabilă deoarece Nidophis face
parte dintr-o familie de șerpi primitivi, astăzi dispăru"i (madtsoiidele), care au avut o distribu"ie geografică restrânsă exclusiv la continentele sudice (Africa, America de Sud, India, Madagascar, Australia),
cu câteva extrem de rare excep"ii: Cretacicul superior din Spania, și
acum și cel din România. Prezen"a lui pe o insulă aflată la nord de
Oceanul Tethys (vezi pag. 26) documentează un episod de migra"ie
trans-oceanică a acestor șerpi cândva pe parcursul Cretacicului
târziu (între acum 100 și 70 de milioane de ani).

Prezen"a lui Nidophis în cuibul
Sursă Internet:
www.csotonyi.com
unui dinozaur nu este o ocuren"ă
unică - un alt caz similar a fost
raportat din depozite contemporane din India, unde Sanajeh, o
rudă apropiată a șarpelui din Ha#eg a fost descoperit între ouăle
unui titanozaur. Situa#iile sunt
totuși diferite: Sanajeh e de talie
mare, și probabil prăda cuibul
(vezi reconstituirea alăturată), în
timp ce Nidophis, de talie mică,
nu putea face același lucru cu ouăle sau puii de Telmatosaurus.
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O INSULĂ TROPICALĂ
Mediul de via!ă al dinozaurilor din Ha!eg se poate reconstitui folosind
numeroase metode: prin studiul rocilor ce con!in fosilele; prin studiul asocia!iilor de vertebrate fosile întâlnite; prin studiul plantelor asociate dinozaurilor; respectiv prin analiza geochimică a resturilor scheletice sau a
rocii ce le înglobează. O metodă interesantă este paleomagnetismul - o ramură a geologiei care cercetează rocile din punctul de vedere al proprietă"ilor lor magnetice, și mai precis, al “magnetizării remanente” - o magnetizare fosilă, ce provine din trecut, din momentul formării rocilor. De fapt,
rocile înregistrează proprietă"i ale câmpului magnetic la fel cum banda de
magnetofon era utilizată pentru a înregistra sunete. “Redarea” înregistrării
paleomagnetice din roci ne permite recunoșterea pozi!iei pe glob pe care o
regiune a avut-o în trecut - iar în cazul Ha!egului, această pozi!ie s-a dovedit a se afla la aproximativ 30o latitudine nordică, adică în zona subtropicală. Studiile de geologie regională (ce permit încadrarea unei regiuni întrun context mai larg, inclusiv pozitionarea geografică) dovedesc faptul că
regiunea Ha!egului era plasată pe o insulă. Impreuna, aceste metode identifică zona Ha!egului din vremea dinozaurilor drept o insulă tropicală.

Vie!uirea îndelungată pe o insulă din arhipelagul Oceanului Tethys (precursor al
Mării Mediterane din prezent) a determinat diminuarea taliei multora dintre dinozaurii ha!egani, comparativ cu rudele lor din alte regiuni ale Europei, pe drept cuvânt
ei fiind supranumi!i “dinozaurii pitici ai Transilvaniei”. Acest fenomen, prin care diverse grupe de organisme, odată ajunse să trăiască într-un mediu insular, suferă o reducere a taliei, poartă denumirea de “nanism (sau piticism) insular”. Fenomenul de
nanism este foarte bine documentat în cazul mamiferelor ce au populat insulele mediteraneene în decursul ultimelor 8-10 milioane de ani. Cele mai extreme cazuri de
nanism sunt înregistrate în cazul elefan!ilor: cei mai mici elefan!i insulari, ca
Palaeoloxodon falconeri, nu depășeau 150 de kg în greutate și 1 m în înăl!ime.
Dinozaurii din Ha!eg erau pitici comparabili în lumea dinozaurilor.
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Elefan!i pitici din insulele mediteraneene

(din Benton și al!ii, 2010)

PEISAJE DE PE INSULA HA#EG

Natura rocilor sedimentare cu fosile de dinozauri le permite geologilor să reconstituie diferitele paleomedii din trecut - astfel, putem identifica
regiunile de cursuri de râu, cele de lunci acoperite
de soluri sau cele de băltire. Iar distribu!ia resturilor de dinozauri și alte organisme contemporane
acestora în diferitele tipuri de roci oferă informa!ii
despre mediile de via!ă preferate ale acestora. Pe
baza acestor informa!ii, se pare că crocodilienii ca
Allodaposuchus sau dinozaurii ierbivori ca Zalmoxes sau Magyarosaurus preferau mediile mai umede, din apropierea cursurilor de râu, în timp ce
Struthiosaurus sau theropodele erau mai numeroase în regiunile mai uscate ale luncilor înalte.
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O călătorie în timp în interiorul “insulei Ha!eg” ar releva
un peisaj variat. Zona Bazinului Ha!eg corespundea unei
mici depresiuni, depresiune înconjurată de lan!uri muntoase
și străbătută de cursuri repezi de râuri de munte ce își
depuneau sedimentele în albii, lunci extinse sau conuri
de dejec!ie. Spre marginea depresiunii, erup!ii vulcanice
în desfășurare au influen!at și ele depunerea sedimentelor,
prin generarea unor roci mixte, vulcano-sedimentare, bine
reprezentate în partea vestică a bazinului, la Densuș și
Răchitova. Spre Sânpetru, aceste roci generate de erup!ii
dispar, fiind înlocuite de roci sedimentare simple: conglomerate, gresii și argile (rezultate prin transformarea prundișurilor, nisipurilor și mâlurilor generate de-a lungul
cursurilor de râu). In zonele de luncă, se regăseau atât zone
întinse acoperite de sol (unde dinozaurii își depuneau
cuiburile de ouă), cât și zone de băltire, populate de pești,
broaște și !estoase.
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DE CE AU DISPĂRUT DINOZAURII? (1)
Sfârșitul Erei Mezozoice, în urmă cu 66 de milioane de ani, a coincis cu o adevărată catastrofă biologică. Grupe întregi de
animale au dispărut la nivelul a ceea ce geologii numesc „limita dintre Cretacic și Ter!iar” sau “limita dintre Cretacic și Paleogen” (sau, mai simplu, Limita K/T, respectiv Limita K/Pg; vezi pag. 7). Dispari!iile sau „extinc!iile biologice” au afectat atât
animale din mediile de via!ă marine, precum amoni!ii, belemni!ii și marile reptile înotătoare: ihtiozaurii, plesiozaurii, mosazaurii, cât și pe cele ce trăiau pe uscat: dinozaurii, sau în aer: pterozaurii. Toate aceste grupe de organisme au dispărut înainte de începutul Paleogenului, acum circa 66 de milioane de ani. Pe de altă parte, numeroase alte grupe de organisme, atât
marine cât și continentale, au supravie!uit acestui eveniment fără pierderi semnificative, și chiar au înflorit la scurt timp
după extinc!iile de la Limita K/Pg - cei mai importan!i supravie!uitori fiind mamiferele.
Cauzele extinc!iei în masă de la Limita K/Pg nu sunt complet elucidate; cu
siguran!ă însă că la aceasta au contribuit mai mul!i factori, ale căror efecte
s-au suprapus. In ultima parte a perioadei cretacice scoar!a terestră a suferit
schimbări majore, determinate de mișcarea plăcilor tectonice: mase continentale anterior izolate au venit în contact și s-au unit, suturarea lor determinând
ridicarea unor importante lan!uri muntoase (inclusiv Carpa!ii). Pe de altă
parte, apele mării s-au retras de pe întinse suprafe!e, lăsând în urmă vaste
întinderi de uscat.
Drept urmare, climatul planetar a devenit mult mai arid decât înainte,
determinând modificarea vegeta!iei; importan!a plantelor iubitoare de umiditate s-a diminuat, locul lor fiind luat de vegeta!ia rarefiată, mai tolerantă la
lipsa de apă, din zonele uscate. Aceste schimbări de vegeta!ie au cauzat treptat
dispari!ia multora dintre animalele ierbivore, iar curând și a celor carnivore,
dependente prin modul de hrănire de ierbivore.
Dintre organismele continentale, cele mai afectate de extinc!iile de la limita
Cretacic/Paleogen au fost reptilele - animalele dominante ale erei mezozoice.
Dintre cele 18 ordine (categorie sistematică majoră în sistematica organismelor) cunoscute în Mezozoic, doar 4 au supravie!uit în era următoare: ordinul
chelonienilor (!estoasele), al squamatelor (șerpii și șopârlele), al crocodilienilor, și cel al sphenodontelor, reprezentat în prezent doar printr-o singură
specie - Sphenodon punctatus sau “tuatara”, cunoscută din Noua Zeelandă.
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DE CE AU DISPĂRUT DINOZAURII? (2)

Impactul uriasului meteorit din Mexic a determinat expulzarea unei cantită"i enorme de praf terestru amestecat cu cel de natura cosmică rezultat din
dezagregarea meteoritului, formându-se astfel în păturile cele mai înalte ale
atmosferei terestre un adevărat strat compact care a împiedicat pătrunderea
radia!iilor solare.
O noapte nesfârșită, o scădere accentuată a temperaturii la suprafa!a Pământului, urmată de o încălzire semnificativă ca urmare a fenomenului de
„efect de seră” produs de înmagazinarea treptată în atmosferă a unei mari
cantită"i de dioxid de carbon prin perturbarea procesului natural de fotosinteză, ploi acide și incendii - toate acestea au fost efectele dramatice ale căderii
meteoritului. Aceste evenimente dramatice au contribuit fără îndoială la dispari!ia dinozaurilor și a altor grupe de animale la sfârșitul Cretacicului.
Martori și victime ale acestui dezastru biologic au fost și dinozaurii din #ara
Ha!egului, unii dintre ultimii reprezentan!i ai „reptilelor teribile” din întreaga lume.
29
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Curgerile de lavă bazaltică ale Podișului Deccan, India
o cauză sau un martor al dispari!iei dinozaurilor

Alte două evenimente majore, unul desfășurat pe durata câtorva sute de
mii de ani, altul produs practic ‘instantaneu’, au înso!it schimbările de la
suprafa!a Pământului la sfârșitul Erei Mezozoice.
Primul este legat de intensa activitate vulcanică din ultima parte a perioadei cretacice, desfășurată în strânsă conexiune cu deplasarea plăcilor tectonice, iar cel de al doilea constă în impactul cu suprafa!a Pământului a unui
uriaș meteorit, urmele craterului produs fiind recunoscute în nordul peninsulei Yucatan din Mexic.
Produsele erup!iilor vulcanice de la sfârșitul Cretacicului se cunosc în toate continentele; cea mai mare suprafa!ă ocupată de aceste erup!ii se află în
partea de vest a Indiei, în Podișul Deccan, unde curgerile stratiforme de
2
bazalte se întind pe cca. 500.000 km . Gazele toxice expulzate în cantită"i
mari în atmosferă de către erup!iile vulcanice au afectat atât vegeta!ia, cât și
animalele, contribuind la dispari!ia multora dintre acestea.
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EUROPEAN GEOPARKS NETWORK - RE"EAUA EUROPEANĂ A GEOPARCURILOR

30. Adamello - Brenta Nature Park, Italia
31. Geo Mon, "ara Galilor, UK
32. Arouca Geopark, Portugalia
33. Shetlands, Sco!ia, UK
34. Chelmos Vouraikos, Grecia
35. Novohrad - Nograd Geopark, Ungaria, Slovacia
36. Magma Geopark, Norvegia
37. Basque Coast Geopark, Pais Vasco, Spania
38. Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, Camp, Italia
39. Rokua Geopark, Finlanda
40. Tuscan Mining Park, Italia
41. Vikos Aoos Geopark, Greece
42. Muskau Arch Geopark, Germania-Polonia
43. Sierra Norte de Sevilla Natural Park, Andalucia, Spania
44. Burren and Cliffs of Moher Geopark, Republica Irlanda
45. Katla Geopark, Islanda
46. Massif du Bauges Geopark, Fran!a
47. Apuan Alps Geopark, Italia
48. Villuercaas-Ibores-Jara Geopark, Spania
49. Carnic Alps Geopark, Austria
50. Chablais Geopark, Fran!a
51. Central Catalunya Geopark, Spania
52. Bakony-Balaton Geopark, Ungaria
53. Azores Geopark, Portugalia
54. Karavanke/Karawanken, Slovenia și Austria
55. Idria Geopark, Slovenia
56. Hondsrug Geopark, Olanda
57. Sesia Val Grande Geopark, Italia
58. Kula Geopark, Turcia
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1. Réserve Géologique de Haute-Provence, Fran!a
2. Vulkaneifel European Geopark, Germania
3. Petrified Forest of Lesvos, Grecia
4. Maestrazgo Cultural Park, Aragon, Spania
5. Psiloritis Natural Park, Grecia
6. Terra.Vita Naturpark, Germania
7. Copper Coast Geopark, Irlanda
8. Marble Arch Caves European Geopark, Irlanda de Nord, UK
9. Madonie Geopark, Italia
10. Rocca di Cerere Geopark, Italia
11. Naturpark Steirische Eisenwurzen, Austria
12. Naturpark Bergstrasse Odenwald, Germania
13. North Pennines AONB, Anglia, UK
14. Park Naturel Régional du Luberon, Fran!a
15. North West Highlands, Sco!ia, UK
16. Geopark Swabian Alps, Germania
17. Geopark Harz Braunschweiger Land Ostfalen, Germania
18. Ha!eg Country Dinosaurs Geopark, România
19. Beigua Geopark, Italia
20. Fforest Fawr Geopark, "ara Galilor, UK
21. Bohemian Paradise Geopark, Cehia
22. Cabo de Gata - Nijar Natural Park, Andalucia, Spania
23. Naturtejo Geopark, Portugalia
24. Sierras Subbeticas Natural Park, Andalucia, Spania
25. Sobrarbe Geopark, Aragon, Spania
26. Gea Norvegica Geopark, Norvegia
27. Geological, Mining Park of Sardenia, Italia
28. Papuk Geopark, Croa!ia
29. English Riviera Geopark, Anglia, UK

www.europeangeoparks.org

