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 Reportatge

  L'Avantpassat del Tauró Blanc
El  Salroig anomenat  també  megalodon, 
megalodonte,  tauró  megadiente i  tauró  blanc 
gegant (Carcharodon megalodon)  va  ser  un tauró 
gegant que va viure probablement entre fa 20 i 1,6 
milions d'anys, encara que s'han arribat a suggerir 
dates d'extinció més tardanes i fins i tot que pogués 
sobreviure avui dia. 

Restes fòssils 

El  megalodon es coneix únicament per nombroses 
dents fòssils i algunes vértebres i esquelets parcials 
en el Carib. Les dents són en molts aspectes similars 
a  less  del  tauró  blanc  actual  (Carcharodon 
carcharias),  però  amb  una  grandària  que  pot 
superar els 17,5 centímetres de llarg, pel que se sol 
considerar  l'existència  d'un  estret  parentiu  (i 
probablement, també semblant aspecte i conducta) 
en  ambdues  espècies.  No  obstant  això,  alguns 
investigadors  opinen  que  les  similituds  entre  les 
dents  d'ambdós animals  són producte d'un procés 
d'evolució convergent.

Denominació i evolució 

El 1995 es va proposar traslladar l'espècie a un nou 
gènere,  Carcharocles.  A data d'avui,  la qüestió no 
s'ha resolt del tot. Molts paleontòlegs s'inclinen en 
l'actualitat pel nom de Carcharocles, mentre que uns 
altres  (sobretot  especialistes  en  biologia  marina) 
mantenen la seva connexió amb el gran tauró blanc 
i  inclouen  a  ambdós  animals  en  el  gènere 
Carcharodon. Els defensors de Carcharocles opinen 
que l'ancestre més probable del megalodon va ser el 
Otodus obliquus de l'Eocè, mentre que el tauró blanc 
descendiria  de  Isurus  hastalis,  el  "mako de  dents 
amples"  del  Miocè.  Existeix  la  teoria  que  els 

megalodons adults s'alimentaven de balenes i es van 
extingir quan els mars polars es van tornar massa 
freds  per  a  aquests  taurons,  permetent  que  les 
balenes estiguessin fora de perill durant l'estiu. 

Grandària

Les  estimacions  més  assenyades  de  la  grandària 
d'aquesta criatura oscil·len entre els 12 i 15 metres. 
Les  reconstruccions  prèvies  amb  longituds  que 
podien  arribar  als  30  metres  es  consideren  en 
general com poc precises. 

Supervivència actual 

Encara que la gran majoria dels experts consideren 
que  l'evidència  disponible  indica  clarament  que  el 
megalodon està  extingit,  la  idea que una població 
supervivent  pogués  seguir  existint  en  la  realitat 
sembla  haver-se  assentat  en  l'imaginari  públic,  a 
pesar que la major part de les evidències en favor 
d'aquesta idea és escassa. No obstant això, aquesta 
idea no és descartada per la mayoria dels científics. 

Dent de megalodon

Animals relacionats amb el megalodon

El tauró blanc és una espècie de tauró lamniform 
que es troba en les aigües càlides i temperades 
de gairebé  tots  els  oceans.  Aquesta  espècie  és 
l'única  que  sobreviu  en  l'actualitat  del  gènere 
Carcharodon. És un dels parent mes propers que 
existeixen. 

Tauró blanc.


