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Ubicació
Comarca:
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Emplaçament:
Alçada:

Berguedà
Cingles del Boixader.
Carretera BV-4025 km 9 prop de l'antic poble de Fumanya.
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Coordenades:
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UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

42.18091
1.80843
401596
4670550
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Tipus de protecció > Europea
> Atributs Inspire:

08293-122
Patrimoni natural
Jaciment paleontològic
Mesozoic
Bo
Legal
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National Monument Record
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Data aprovació:
Número inventari
Generalitat i altres inventaris:
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Boixera del Boixader

Descripció
El jaciment, descobert l'estiu del 2002 per Bernat Vila, es troba entre els termes municipals
de Vallcebre i Fígols, i l'accés principal s'efectua a través d'un camí no asfaltat que es
desvia cap al nord. Al ser el jaciment descobert més recentment, és també el menys
estudiat i del qual es disposa de menys dades. Tot i així, s'hi observen algunes icnites i s'hi
van trobar ous de dinosaure.

Història
La comarca del Berguedà compta amb un important registre fòssil de restes directes i
indu¡irectes de dinosaure. Així, la zona de l'antiga indústria minera de Fumanya i voltants s'hi ha
pogut agrupar un conjunt de jaciments paleontològics de gran importància. Aquest conjunt de
jaciments s'han agrupat sota el nom de Zona Paleontològica amb Jaciments de Dinosaures de
Fumanya, i està format per cinc jaciments amb icnites de dinosaure ( Fumanya Sud, Mina
Esquirol, Fumanya Nord, Mina Tumí i Cingles del Boixader). Aquest conjunt de cinc jaciments
aporten un total de més de 3.500 icnites i prop de 38.000m2 de superfície. La continuïtat
estratigràfica i paleontològica del conjunt d'afloraments permeten parlar d'un gran jaciment que
s'extén al llarg d'un quilòmetre, fet que el situa com el tercer jaciment del món. L'article de
Viladrich, publicat a mitjans dels anys 80, donà a conèixer l'existència de rastres a la comarca i li
donà l'impúls necessari per tal que s'iniciessin els estudis i es dugessin a terme els
descobriments. Tot i així, no va ser fins l'estiu del 2002 que Bernat Vila va descobrir aquest
jaciment ubicat entre els termes municipals de Vallcebre i Fígols.
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