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Els fòssils: 
màquines del temps 

Què és la paleontologia?
Una finestra al passat
La paleontologia és la disciplina a cavall entre la
biologia i la geologia que estudia la vida a la Terra
en el passat a partir de les evidències fòssils.

Un fòssil és qualsevol evidència d'un organisme o
de la seva activitat en el passat.

Podem distingir dos grans tipus de restes fòssils:

 Les restes directes són aquelles que formaven
parts de l’organisme. Els ossos, un tronc o l’ala
d’un insecte són restes directes

 Les restes indirectes són aquelles
relacionades amb l’activitat de l’organisme.
Una petjada, una muda de pell o els excrements
són restes indirectes.

Per tal que una resta fossilitzi, és clau que quedi
coberta ràpidament per sediment.

La tafonomia és la ciència que estudia els processos que han
afectat les restes d’un organisme des de la seva mort fins que el
trobem fossilitzat al jaciment.
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Embalatges de camp
Al camp, els fòssils es 
protegeixen amb diferents 
materials que garanteixen 
una bona extracció i 
posterior conservació, ja 
que manté les condicions 
ambientals del fòssil 
abans de l’excavació. 



Després de realitzar diferents proves de neteja de la superfície dels ous, es va comprovar que
la dissolució d’hexametafosfat sòdic (NaPO3)6 al 5% en aigua donava el millor resultat.

Ja amb la superfície neta, es va aplicar un consolidant per tal de donar resistència mecànica
als ous. En aquest cas, es va utilitzar la resina acrílica Paraloid ® B72 al 5% en acetona
CH3(CO)CH3.

El primer pas del procés de preparació va consistir a eliminar la roca que envoltava els ous.
Es van utilitzar eines mecàniques com serres de disc radial, martells i escarpes per desbastar
la majoria de la matriu sedimentària. També es van fer servir eines de precisió com els
vibroincisors per realitzar les tasques d’aproximació a la superfície dels ous.

La preparació de la posta d’ous de dinosaure
més gran d’Europa
Un repte de dimensions descomunals
L’any 2007 van començar els treballs per extreure
la posta d’ous de dinosaure més gran d’Europa
del jaciment de Pinyes, a Coll de Nargó (Alt Urgell).

El niu contenia uns 28 ous de titanosaure, grans
animals herbívors de coll i cua llargs que acudien a
la zona a reproduir-se.

Els estudis tomogràfics indiquen que l'eclosió de
les cries tenia lloc dins del substrat; és a dir, els
dinosaures enterraven els seus ous, tal com ho fan
les tortugues actuals.

Dades de la posta: 
Longitud: 2 metres
Ample: 1 metre
Pes: 1000 Kg

Eliminació de la matriu sedimentària

Procés d’escalabornar la matriu sedimentària amb martells i escarpes. Eliminació de la matriu sedimentària de la 
superfície de l’ou amb vibroincisor.

Neteja i consolidació dels ous

Proves i procés de neteja. Aplicació de la resina acrílica



Com conservar 
quan la ciència requereix destruir
No sempre està malament copiar
Sovint els investigadors necessiten manipular i destruir els
fòssils per tal d’avançar en la seva recerca científica.

La realització de motlles i rèpliques permet conservar la
forma i les mides del fòssil original.

Els motlles poden ser molt diferents en funció de la mida i la
forma del fòssil original. Segons les necessitats, s’utilitzen
materials diversos com escaiola, silicona, poliuretans...

La història de la vida  queda escrita al l’inteiror
Les marques de creixement que queden dins dels ossos són com les anelles de la soca dels
arbres, ens expliquen els grans moments de la vida de l’animal.

Per estudiar aquestes marques cal tallar els fòssils i realitzar una làmina prima per ser
observada al microscopi.

Procés d’elaboració de làmines primes

Tecnologies d’avui per reconstruir animals d’ahir

L’any 2011, paleontòlegs de l’ICP van excavar un esquelet parcial d’un primat hominoïdeu
de fa 11,6 milions d’anys a l’Abocador de Can Mata (als Hostalets de Pierola). La “Laia”
correspon a la nova espècie Pliobates cataloniae.

Es van recuperar unes 70 restes, entre elles el crani. Malauradament, estava aixafat i
separar-ne els fragments manualment al laboratori era una tasca impossible que hauria
compromès la seva integritat.

Per tal d’estudiar-lo es va fer una reconstrucció virtual a partir d’imatges d’escanejos de
tomografia computada d’alta resolució i cadascun dels fragments es va col·locar al seu lloc
mitjançant un programa informàtic.

Motlle i rèplica de l’esplacnocrani de 
Anoiapithecus brevirostris.  

Ets capaç de 
distingir l’original 
de la rèplica?

Hemimandíbula esquerra de Dryopithecus fontani.  

ORIGINAL RÈPLICA

Crani original de Pliobates 
cataloniae.

Reconstrucció virtual del crani Il·lustració del crani i recreació de l’aspecte de Pliobates 
cataloniae en vida (Marta Palmero)

Làmines primes de diferents espècies vistes al microscopi 
(de Kolb et al., Peer J, 2015)

Secció de la diàfisi d’un os llarg
(de Marín-Moratalla et al., C.R. Palevol, 2011)  
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