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Descripció
Jaciment paleontològic que consisteix en un conjunt d'icnites (petjades fossilitzades) sobre una plataforma
de roca calcària. El jaciment, que es troba al costat mateix d'un camí rural, uns 700 m al sud de la masia del
mateix nom, té un gran interès que és el millor d'aquestes característiques quant al seu estat de conservació,
extensió i quantitat d'icnites. Les petjades o icnites corresponen a l'època geològica de l'Oligocè, compresa
entre 34 i 23 milions d'anys enrere, i van ser fetes molt probablement per l'espècie Entelodon magnum: un
antecessor o parent dels actuals senglars. El jaciment ocupa un espai de 200 m. quadrats, en el qual hi
trobem petjades diverses, sobretot en tres zones: a la part més elevada (a l'esquerra de l'espectador), a
l'extrem oposat i entremig. Les petjades formen diferents "camins" o carrerades, i especialment és visible
una banda molt trepitjada a la zona central, que va d'est a oest. Les petjades tenen formes i profunditats
diferents, amb un diàmetre d´entre 10 i 20 cms i uns 15 cms de profunditat. Les més característiques són del
tipus didàctil (de dos dits), però d'altres tendeixen a formes més ovalades i també n'hi ha de tridàctiles (amb
tres dits). Les variacions de la forma són conseqüència més aviat del grau d'humitat del fang en el moment
que les petjades van ser impreses. La distància entre les petjades és d´entre 0,5 i 1 metre. Moltes encara
conserven l´argila que les fossilitzava. Fa 30 milions d'anys el terreny on ara hi ha la serra de Castelltallat
era una zona plana amb llacs i tolls més o menys efímers. L'indret on ara hi ha la masia de can Prat Barrina
era un lloc de pas habitual de manades d'animals que anaven a abeurar a aquests llacs, i sembla que els que
més van trepitjar aquestes terres pantanoses eren de l'espècie Entelodon magnum. Aquests mamífers de pes
considerable van deixar les seves petjades sobre el fang humit que, molts anys després, acabaria
transformant-se en roca calcària. El context de flora i fauna associats suggereixen un clima subtropical.

Observacions:
El lloc està habilitat amb un plafó informatiu i didàctic del PEIN Serra de Castelltallat

Història
Al segle XX tot aquest sector estava cobert de terra i va ser per l'activitat d'una explotació de carbó (les
mines del Siller de Bertrans) que es va retirar el recobriment i va aflorar la roca natural amb una gran
quantitat d'icnites, que es trobaven en molt bon estat de preservació. Aquestes mines van estar en actiu a les
dècades de 1940 i 50. Al Bages s'han trobat restes de l'Oligocè en el jaciment lacustre de Fonollosa-13, amb
primats, rosegadors i insectívors. També s'han trobat mamífers fòssils d'aquesta època a la Costa de la Vila
(Castellnou) i a Santpedor.
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