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Welterbe Grube Messel gGmbH
Roßdörfer Str. 108 · 64409 Messel
Tel. +49(0)6159 - 717590
service@welterbe-grube-messel.de

www.grube-messel.de

O centro de visita Zeit und Messel Welten
(Tempo e Mundos Messel) está aberto o ano todo
exceto: 23 – 26 de dez. e 30 – 31 de dez., bem como 1º de janeiro
O portão de entrada para a área do centro de visita
é fechado diariamente às 18 horas.

Chegada de ônibus: diariamente Linha de Ônibus U
(Darmstadt-Kranichstein-Messel), bem como aos
sábados, domingos e feriados com a Linha OF 96 

Chegada de trem: Estação Messel, 15 Min. de caminhada 
ao longo da Roßdörfer Straße

Casa-forte

Valiosos como diamantes raros, assim são os fós-
seis da Fossa de Messel. Eles precisam, natural-

mente, de um cenário adequado - a sala do tesouro. 
É aqui que o caráter único das joias fósseis se mos-

tra em sua plenitude. Aproxime-se: fascinantes a 
conservação, a riqueza de detalhes e a estética 

dos esqueletos encontrados de antigos seres vi-
vos de um tempo e de um mundo passado! 

Entre as vedetes que podem ser vistas aqui, está 
certamente IDA: o fóssil de uma jovem primata do 

sexo feminino, cuja história de descobrimento e 
pesquisa corre o mundo.

Tesouros da Fossa de Messel

Allaeochelys crassesculpta

Hassianycteris messelensis

Darwinius masillae

Bundesministerium
für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung

Hessisches Ministerium
für Wissenschaft und Kunst

Surgida de uma
erupção vulcânica ...

Arquivo climático
e berço da vida atual

conservado como
valioso patrimônio
da humanidade.

Na empolgante “2001: Expedition Bohrloch” (2001: 
Expedição Perfuração), você vivencia uma perfuração 
virtual na terra. Decodifi que as mensagens que com-
provaram que a Fossa de Messel é um vulcão maar.

Testemunhas climáticas comprovam isto: um crocodi-
lo na margem de um lago. Pode chegar mais perto – a 
poderosa dentição não lhe fará nada! O último suspi-
ro aconteceu há 47 milhões de anos, quando aqui era 
quente e úmido o ano todo. Por que o clima se alterou 
tão radicalmente? Cheiros exóticos e a multiplicidade 
de cores, formas, padrões e andares dão vida à fl ores-
ta tropical. Não é um primata que balança de galho em 
galho ali?

Espécies surgem e desaparecem, 
algumas se mantêm há milhões de 

anos. A cada nova geração de uma po-
pulação, surgem oportunidades na con-
corrência pela melhor adaptação a con-

dições alteradas de alimento e ambiente, 
pela sobrevivência.

No modelo evolucionário, assumimos mode-
los de sucesso na obtenção de alimento, cujos 

fósseis foram encontrados na Fossa de Messel.

O vulcanismo é um dos espetáculos naturais 
mais impressionantes. Sua força destruidora, 

mas também construtiva e sua imprevisibili-
dade deixam rastros que o cientista geólogo 

sabe ler. A Fossa de Messel era um vulcão, um 
vulcão maar! O que levou a sua erupção? Que 

extensão ela atingiu?

Acompanhe os cientistas em sua pesquisa. 
Entre em uma DHC-2 Beaver e voe ao redor 
da violenta erupção do maar Ukinrek no ano 
de 1977!

Na exposição no centro de visita, poucos passos
levam a milhões de anos atrás e quilômetros para 

baixo da terra. Magma incandescente sobe...
E acontece o contato!

Há mais de 50 anos, os cientistas da Sencke-
nberg Gesellschaft für Naturforschung (Socie-
dade de Pesquisa Natural de Senckenberg) e do 
Hessischen Landesmuseum (Museu Estadual de 
Hessen) trabalham regularmente na Fossa de 
Messel. Observe os preparadores em seu traba-
lho fascinante e faça suas perguntas a eles!

Vamos lá! A verdadeira aventura começa com 
uma excursão guiada para a Fossa de Messel! 
O tempo em que um vulcão de maar entrava em 
erupção aqui e abria uma cratera na paisagem, 
quando aqui surgiu um lago de maar na fl oresta 
tropical, quando plantas e animais lutavam pela 
sobrevivência, se torna vivo. Aproveite nosso 
programa multifacetado!
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Entrada 
para a área

Gelsenrot companhia

YTONG/Xella fábrica

1  Estacionamento
2  Entrada centro de visita 
 Zeit und Messel Welten 
 (Tempo e Mundos de Messel)
3  Jardim temporal com ponte do  
 tempo ao mirante 1 e ilhas de  
 aventuras de pedras
4  Jardins temáticos
5 Jardim dos mundos com mirante  
 3 para a Fossa de Messel
6  Plataforma panorâmica
7 Acesso à Fossa somente com guia
8  Estrada de disposição
9  Escavações científicas
10  Degraus de retirada
11  Fundo da fossa
12  Lagos / áreas molhadas
13  Escombreiras
* Mirantes  A1, A2, A3, A4

UNESCO Patrimônio mundial Fossa de Messel

O programa
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Visita guiada ao centro de visita
Um olhada nos bastidores 
(1 h de visita guiada especializada pelas salas temáticas)

Programa padrão
Visita de curioso: Primeira viagem no tempo para a Fossa de Messel (1 h)

Caminhada pela Fossa: A caminho da trilha do crocodilo  
(2 h, também como programa para grupos)

Programas específicos
Destaques da pesquisa: Você é um pesquisador ! 
(3 h, também como programa para grupos)

Impressões de escavação: Olhando sobre o ombro do pesquisador (2 h)

Programa para crianças e famílias
Visita guiada para famílias: Descobrir juntos o patrimônio mundial   
(2h, também como programa para grupos)

Aniversários de crianças: O dia especial no 
patrimônio mundial da UNESCO com menu de safári infantil (2 h)

Expedição infantil à floresta tropical: 
Procurando rastros de um mundo passado (2½ h)

Programa para grupos
Visitas à Fossa: Passeio na Fossa, caminhada na Fossa, destaques 
da pesquisa, visita guiada de famílias, bem como conforme combinado

Visita panorâmica: Olhar de cima para dentro da Fossa de Messel (½ h)

Fossa de Messel mais fósseis – e museu de história local em Messel

Programas especiais, vide programa anual

Visitas guiadas em idiomas estrangeiros sob consulta.

www.grube-messel.de
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 É absolutamente necessário 
 portar calçados resistentes.

 Proibido fumar.

 Cavar não é permitido 
 aos visitantes.

 
Por favor, ao planejar uma visita, 
lembre-se que irá descer cerca de 
60 m para dentro de uma mina aberta 
e que precisa vencer esta distância 
na subida de volta.

As visitas guiadas ocorrem o ano todo, 
desde que o clima permita.

Patrimônio mundial xisto betuminoso: 
livro da história da terra


