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MIRANDO POR DENTRO E POR FÓRA EXEMPLARES DO MHN
ESTUDO DE FÓSILES:

Coa TOMOGRAFÍA DE RAIOS X vemos o interior
dos obxectos sen alteralos. Os raios X son absorbidos ou reflexados en relación á densidade e
composición do obxecto no que inciden. Durante a exposición recóllense imaxes que, a
través dun procesado matemático, permiten
obter unha reconstrución tridimensional da estrutura interna.

Molar de mamut (Elephas primigenius).
Exemplar doado por Isidro Parga Pondal
ao MHN xunto con outros molares e vér
vértebras recollidos na canteira de caliza
dolomítica de Buxán (Lugo) no ano 1961.

TAXIDERMIA:
Cardenilla crestada ou cardeal
común (Paroaria coronata).
Trátase dun ave passeriforme
endémica de América do Sur
que pertence dende o ano
1924 á colección “Biblioteca
América” do MHN.

TOMOGRAFÍA
DE RAIOS X

MALACOLOXÍA:

Con esta técnica non destrutiva, que se está a
empregar sobre exemplares do MHN, obteñense
rexistros virtuais que aportan información moi
valiosa en distintos ámbitos coma documentación, conservación, investigación…

Gasterópodo Busycon sp.
Forma parte dende o ano
1914 da colección malaco
malacolóxica “Morillo” do MHN e
procede do Yucatán (México).

METEORITOS:
Condrita de tipo H5 caída en
Cangas de Onís (Asturias) en
1866. Pertence á colección
“Viqueira” do MHN e foi
doado por León Salmean a
mediados do s. XX.
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Arriba: Detalle das mandíbulas
e máxilas da larva da mosca
Gasterophilus nigricornis.
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Abaixo: Detalle do aparato
bucal dunha carracha.
Imaxes cedidas polo Dep. de
Patoloxía Animal da Fac. de Veterinaria da USC.

MICROSCOPÍA
ELECTRÓNICA
DE BARRIDO

MICROGASTERÓPODOS:
Imaxes de dous exemplares da
colección malacolóxica de
Emilio Rolán no MHN.

A MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO
aumenta a resolución das imaxes empregando
un feixe de electróns acelerados por un campo
magnético. Os electróns interaccionan coa
mostra producindo unha emisión secundaria
que é recollida nun detector e transformada
nunha imaxe aumentada na orde dun millón de
veces.
Moitos dos microgasterópodos da colección malacolóxica de
Emilio Rolán Mosquera
depositada no MHN
foron estudados e descritos
empregando
esta técnica.

ROSASITA:
Costra verrugosa cor turquesa de
carbonato de cobre e zinc, orixinaria
de Sobrado (León).

Na MICROSCOPÍA ESTEREOGRÁFICA a luz visible re
reflexada por un obxecto é dirixida cun sistema de
lentes aumentando considerablemente a súa imaxe,
podendo observar detalles non perceptibles a simple
vista.

ARAGONITO:

MICROSCOPÍA
ESTEREOGRÁFICA

Agullas incoloras de carbonato
de calcio, orixinaria de Val de
los Vados (León).

HETEROSITA:
Inclusión púrpura de fosfato de
ferro e manganeso, orixinaria
de Moaña (Pontevedra)

A RIAIDT posúe unha colección de minerais galegos
raros (cedidos por Carlos Rodríguez e por Ximo Com
Company) que están sendo estudados con esta técnica.
BERAUNITA:

Agregados fibroso-radiais marróns de hidroxifosfato
de ferro hidratado, orixinaria de Moaña (Pontevedra).

A RIAIDT dispón destas técnicas de análise entre outras moitas empregadas no estudo
científico de exemplares do MHN coma fósiles, meteoritos, animais, cunchas, minerais…
Estas técnicas coas que se poden xerar rexistros virtuais dos exemplares, aportan valiosa
información sobre a súa natureza e estado de conservación e incluso axudan na identificación de novas especies biolóxicas e minerais.
VISITANOS PARA OBTER
MÁIS INFORMACIÓN
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