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Què és la paleontologia?
Un viatge al passat
La paleontologia és la disciplina a cavall entre la
biologia i la geologia que estudia el passat de la
vida a la Terra a partir dels fòssils.
Un fòssil és qualsevol evidència d'un organisme o
de la seva activitat en el passat.
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Podem distingir dos grans tipus de restes fòssils:
• Les restes directes són aquelles que formaven
part 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 essencial que
quedi coberta ràpidament per sediment.

La mida és important
La mida dels fòssils que estudien els
paleontòlegs i les paleontòlogues pot anar des
d'ossos llargs de dinosaures i grans mamífers
de més d’un metre fins a dents de petits
rosegadors de menys d’un mil·límetre. En
alguns casos, fins i tot cal fer servir
microscopis electrònics de rastreig per
observar els més petits detalls, com el
desgast de l'esmalt dental.

La tafonomia és la ciència que estudia els processos que
han afectat a les restes d’un organisme des de la seva mort
fins que el trobem fossilitzat al jaciment.

Reconstruir el passat
D’un os llarg d’un animal gran en
podem extreure informació sobre la
forma de locomoció. A partir d’una
dent de rosegador podem datar un
jaciment. Per reconstruir el passat
cal integrar la informació que prové
de múltiples fonts.
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Restes d’un dinoteri de fa 12 Ma trobat al jaciment de Can Roqueta
(Sabadell)
disposades
en
connexió
anatòmica.
Imatge: Marina Rull / ICP
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Les dents de micromamífers són tan petites que es munten sobre
un suport de goma i una peça de plàstic per poder-les manipular.
Imatge: Xènia Aymerich / ICP

Quins secrets amaga l’interior d’un fòssil?
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 que
després observem al microscopi.

Procés d’elaboració de làmines primes.
Imatge: Manuel Fernández / ICP

LAGs
En les seccions dels ossos llargs
apareixen Lines of Arrested Growth,
unes línies que indiquen les aturades
del creixement i que corresponen a
l’alternança entre les èpoques
favorables i desfavorables.

Làmines primes de diferents espècies vistes al microscopi.
Secció de la diàfisi d’un os llarg.
Imatge: Christian Kolb / Paleontological Institute and
Imatge: Nekane Marín / ICP
Museum (University of Zurich)

Datar milions d’anys amb menys d’1mm
Els rosegadors són un grup de
mamífers que es caracteritzen
per la seva abundància (actual,
però també en el passat) i per la
seva ràpida evolució. El seu
curt cicle vital fa que les
espècies canviïn ràpidament i,
per tant, la presència d’una
determinada espècie coneguda
en un estrat determinat serveix
com a “rellotge”.

Dents i recreació de l’esquirol gegant del Miocè
Imatge: Isaac Casanovas-Vilar / Oscar Sanisidro / ICP

Miopetaurista

neogrivensis

Es pot mesurar la intel·ligència a partir d’un
fòssil?
La mida del cervell d’un animal no està directament
relacionada amb la seva intel·ligència; els animals
més grans, tenen cervells més grans. Però podem
estimar aproximadament les seves capacitats
intel·lectuals si relacionem el pes del cervell amb la
seva massa corporal i calculem l’índex de
cefalització.
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Segons això, els humans, els ximpanzés, els
elefants o alguns cetacis, serien els animals més
intel·ligents, però cal tenir en compte que hi ha
molts altres factors que hi intervenen.
Pes del cervell i el cos (A) i quocient de cefalització de
diferents animals (B). Imatge: UPSOCL / SAPIENS.ORG

Els ossos dels grans dinosaures

Húmer del dinosaure sauròpode Losillasaurus giganteus.
L’animal feia uns 20 metres de llarg i pesava entre 20 i 25 tones.
Imatge: Xènia Aymerich / ICP

Les anàlisis morfomètriques que s’apliquen als
organismes també són útils per a l’estudi del
registre fòssil. La morfometria es pot utilitzar per
quantificar un caràcter de significació evolutiva i
per detectar els canvis en la forma, descriure
caràcters ontogènics dels organismes i les
relacions evolutives entre espècies o individus.

L’ontogènia
Descriu el desenvolupament d'un
ésser viu des de l'òvul fertilitzat fins
a la vellesa. En molts organismes,
alguns caràcters morfològics es
modifiquen durant el creixement. Si
no ho tenim en compte, podem
acabar classificant com a taxons
diferents, individus de la mateixa
espècie, però de diferents edats.

Fases de creixement d’una granota. Imatge: Enciclopèdia russa

Dins del grup dels dinosaures sauròpodes, podem trobar espècies de mides molt diferents. Imatge: Albert G. Sellès / ICP

Però les aparences enganyen!

70 cm

En l’imaginari col·lectiu, els dinosaures són animals enormes mentre que altres, com els
conills, són petits. Però el registre fòssil ens demostra que no sempre és així. Durant el
Cretaci, existien dinosaures que feien menys d’un pam i, durant el Miocè, conills de la mida
d’un gos d’atura. Eren tan grossos que no podien ni saltar!

Recreació de diferents espècies de dinosaures d’una alçada inferior
a 70 cm. Imatge: Roc Olivé / rocbook.blogspot.com

Comparació de Nuralagus rex (conill gegant de Menorca)
i un conill actual. Imatge: Meike Köhler / ICP

