
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Departament de Prehistòria i Arqueologia

Explotació dels mamífers i economia de les darreres comunitats
caçadores - recol·lectores del vessant mediterrani ibèric durant

la transició Tardiglacial - Holocé

Tesi doctoral

Presentada per:

Juan Vicente Morales Pérez

Dirigida per:

Joan Emili Aura Tortosa

Manuel Pérez Ripoll

València, 2015
Programa de doctorat

Arqueologia i Prehistòria en l’àrea mediterrània 296 D





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das mich nicht tötet, bildet mich stärker 

F. Nietzsche 

 

Lo que no mata, engorda 

Dita popular 

  



 

 

  



 

  

 

 

 

Aquest treball ha estat el fruit de molts anys durant els quals he tingut l’oportunitat d’aprendre de moltes 

persones i de trobar-me grans amistats. Voldria no oblidar-me de ningú però això no va a ser possible per 

limitacions tant d’espai com memorístiques. 

La meua formació zooarqueològica no haguera estat possible sense el Dr. Manuel Pérez Ripoll a qui 

vull agrair en primer lloc els seus ensenyaments i també els moments que al llarg d’aquest anys hem 

compartit tant en congressos i reunions científiques com asseguts a una taula gaudint habitualment d’una 

bona paella. Al Dr. Joan Emili Aura Tortosa vull agrair el seu mestratge tant en els aspectes més 

acadèmics com en les qüestions més simples del dia a dia que hem compartit no sols als despatxos del 

departament sinó al camp en diferents campanyes d’excavació a les Coves de Santa Maira. El seu 

recolzament i paraules d’alè en determinats moments han estat fonamentals per poder finaltzar aquest

treball amb –esperem- èxit.  

Així mateix voldria agrair els membres del tribunal, la Dra. Ana Belén Marín, el Dr. Alfred Sanchis, el Dr. 

Valentín Villaverde, el Dr. Jordi Nadal, el Dr. Lluís Lloveras i la Dra. Ernestina Badal el haver acceptat 

participar en la revisió de la tesi i el tribunal. Espere el treball siga del seu gust. 

El meu aprenentatge s’ha desenvolupat també al Laboratori de Fauna Quaternària del Museu de 

Prehistòria de València, on  he compartit moltes hores  de treball i amistat amb el Dr. Alfred 

Sanchis, Cristina Real, Inocencio Sarrión o Carmen Tormo. Dins aquest Museu són moltes les persones 

amb qui he compartit esmorzars i xerrades, si bé voldria destacar al Dr. Josep Lluís Pascual 

per les xarrades sobre les petxinetes, i la Dra. Begonya Soler, gran amiga i millor persona. La 

meua formació es va perfeccionar en dues estades a la Maison Mediterranée des 

Sciences de l’Homme, Aix-en-Provence. En aquesta institució vaig rebre la inestimable 

ajuda, que s’ha perllongat en amistat fins avui mateix, del Dr. Jean-Philip Brugal, a qui de tot cor 

vull agrair la seua paciència i l’impuls que ha donat a aquest treball, així com totes les bones 

estones que hem compartit tant a França com ací mateix. El mateix puc dir del Dr. Phillippe 

Fosse, de la Dra. Maryline Rillardon i del Dr. Roman Croitor. 

L’atracció cap a la Prehistòria de les comunitats caçadores-recol·lectores va començar quan, casualment 

el primer any de carrera vaig tindre l’oportunitat de participar en la campanya d’excavacions de la Cova 

de les Cendres dirigida pel Dr. Valentín Villaverde. L’ambient, els paisatges i els grans moments amb els 

companys amb qui vaig coincidir van fer que aquesta relació es perllongués durant cinc campanyes, entre 

els anys 1998 i 2002. No puc doncs estar més agraït al Dr. Villaverde per haver-me acceptat aquella 

primera campanya i per les bones estones que hem compartit al llarg de tots aquests anys, així com per 

tot el que he pogut aprendre d’ell.  

L’apartat dels agraïments dedicat als meus mestres i companys no estaria complet sense citar totes 

aquelles persones amb qui he compartit campanyes, laboratori, treball, cafès i dinars: Lluís Molina (a qui 

vull agrair la constant pressió que ha exercit perquè acabara la tesi i el bon gust musical), a la “vella 

guàrdia” Guillem Pérez, Yolanda Carrión, Pau García, Inés Domingo, Dídac Roman, Oreto 

García, Tomás Hurtado, Rosa Puig, i a la no tan vella: Salva Pardo (a qui vull agrair alguns consells 

“burocràtics”), Paloma Vidal, Domingo C. Salazar, David Quixal, Adrià Perez, Aleix Eixea, Vanessa 

Albelda (menció especial per compartir amb mi els moments de “prepart”), etc.  En la part burocràtica, 

cal esmentar també a Concha Francés, ja un clàssic.



A les campanyes de Santa Maira he tingut el plaer de compartir espai i treball amb Carles Miret, Carlos 

Verdasco, Marga, Rosa, Maria José o el Dr. Jesús F. Jordá, dels que tant he aprés.

Altres mestres han estat el Dr. Joan Seguí, del Museu Valencià d’Etnologia, amb qui tant he aprés 

de la vessant més etnològica d’aquest treball, i el Dr. Carlos Gómez Bellard. També recordar al grup de 

canaris, especialment a Leo, Cristo, Bertila, Richard i Diana, Carlos, Efra, i tots els demés per la seua 

amistat.  

En determinats punts del treball s’han utilitzat dades inèdites i d’estudis encara en curs de realització. En 

aquest sentit voldria agrair de tot cor la generositat el Dr. Antoni Alcover per haver-me permés utilitzar 

les dades encara inèdites dels seus estudis realitzats sobre l’avifauna de Cova de Nerja, com també la del 

Dr. Javier Fernández López de Pablo, qui de forma molt amable m’ha permés l’ús de les dades encara 

inèdites dels nous estudis que s’estan realitzant en el jaciment de El Collado. Aquestes noves anàlisis dels 

mamífers, ictiofauna i malacofauna s’estan realitzant en el marc dels projectes POSTGLACIAL-

MED.Environmental dynamics and human responses during the postglacial in the facade Mediterranean 

Iberian Peninsula (C. 12700-8000 CAL. BP) (Ref.HAR2013-41197-P) i Mediterranean Archaeological 

Landscapes: Postpaleolithic adaptations, paleodemography and land use patterns (Ref.RYC-2011-09363).

Per la seua banda, el Dr. Antonio Tagliacozzo, la Dr. Maria Saña i Karin Tansen han subministrat altres 

informacions i recursos utilitazats en aquest treball.

Mai no haguera pogut acabar aquest treball sense la paciència i la comprensió de la persona més 

important per mi: Amparo, aquest treball és tant teu com meu. I de Joan i de Guillem, eixos dos ratolins

que ara espere poder conéixer millor. 

Com sempre, ben segur que en dur aquest document a la impremta recordaré més gent que hauria de 

figurar en aquests agraïments. De ser així, tots aquells i aquelles que no esteu i haurieu d’estar ben segur 

que ho sabeu. I segur que sabeu de la meua mala memòria. No m’ho tingueu en compte i moltes gràcies 

per tot! 
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Fa ara prop de 150 anys que Vilanova i Piera publicà una de les obres essencials en el desenvolupament 

de les disciplines arqueològiques i paleontològiques al País Valencià: Origen, Naturaleza y Antigüedad del 

hombre (Vilanova i Piera, 1872). Nascuda en un context encara difícil per a la ciència més moderna (Glyck, 

1982), la introducció d’observacions sobre les restes de fauna fòssil de diferents jaciments valencians fa 

que aquesta puga ser considerada una de les obres fundacionals d’una Zooarqueologia valenciana  encara 

embrionària i de caràcter purament paleontològic (Pérez Ripoll, 2013). Altre moment iniciàtic pel futur 

desenvolupament de la disciplina serà la fundació de manera quasi sincrònica del Laboratori 

d’Arqueologia de la Universitat de València, a proposta de Luis Gonzalvo, primer catedràtic d’Arqueologia, 

Epigrafia i Numismàtica el 1921 (Aura Tortosa, 2006) i del Servicio de Investigación Prehistórica de la 

Diputació de València el 1927, amb Isidro Ballester com a primer director (de Pedro Michó, 2006). En el si 

d’aquesta institució apareixen les figures de Lluís Pericot, Mariano Jornet, Gonzalo Viñes i Fernando 

Ponsell, i al seu empar s’inicien les campanyes d’excavació en dos jaciments que a data d’avui continuen 

sent dos referents bàsics per al Paleolític no sols regional: les de Pericot en la Cova del Parpalló i les de 

Viñes en la Cova Negra. Les col·leccions òssies d’ambdós jaciments seran estudiades pels paleontòlegs 

José Royo Gómez i Vicent Sos Baynat, i generaran els primers treballs que, encara que de caràcter més 

paleontològic que no zooarqueològic, podríem considerar de caràcter multidisciplinari (Pericot et al., 

1947; Sanchis Serra i Sarrión Montañana, 2006; Viñes Masip et al., 1947).  

Les noves corrents europees arribaren vora 25 anys després de la ma de Iain Davidson, qui a través de 

Pericot participà en les excavacions de Volcà del Far en 1971. En aquestes campanyes va coincidir amb 

Manuel Pérez Ripoll, qui ràpidament s’interessà pel treball de Davidson i els nous models teòrics sobre la 

relació entre els grups humans i la fauna que superaven poc a poc els treballs de caire més paleontològic 

(Pérez Ripoll, 2013). Entre els anys 70 i 80 es publicaren els primers estudis zooarqueològics de jaciments 

com Parpalló, Malladetes (Davidson, 1976, 1989), Cova Negra (Pérez Ripoll, 1977), Cova de la Cocina 

(Fortea Pérez et al., 1987) o Cova de l’Or (Martí Oliver et al., 1980), entre altres. Juntament amb la 

quantitat cada vegada més important de publicacions dels anys 80-90 (cf. Pérez Ripoll, 2013; Villaverde i 

Pérez Ripoll, 2010), en aquests anys comença a desenvolupar-se també el camp de la Tafonomia en un 

moment en el que es publiquen algunes de les obres fonamentals per aquesta disciplina (p. e. Binford, 

1981; Brain, 1981; Shipman, 1981).  

La fi del segle XX està marcada doncs pel desenvolupament general de la que podríem anomenar “escola 

valenciana de Zooarqueologia”. La lectura de les tesis de Pérez Ripoll (1987) i la publicació subsegüent 

(Pérez Ripoll, 1992), i la de Martínez Valle (1996) són d’alguna manera, la llançadora. Eixe mateix any 

també llegeix la seua tesi Guillem Calatayud (1996), orientada a l’estudi de la microfauna del Plistocé mitjà 

i superior, i de caire més paleoambiental i biostratigràfic. A partir d’aquest moment i fins ara, varies seran 

les línies d’investigació que es desenvoluparan en l’àmbit de la Zooarqueologia en contexts de comunitats 

caçadores-recol·lectores, si bé cal destacar-ne dues més vinculades als aspectes econòmics i tafonòmics. 

Una clarament centrada en l’estudi dels lepòrids, el seu significat econòmic i els seus predadors i agents 

acumuladors (Pérez Ripoll, 1993, 2001, 2002, 2004, 2005-06, 2006; Sanchis Serra, 1999, 2000, 2001, 2012; 

Sanchis Serra et al., 2011). L’altra, orientada a la caracterització d’un model evolutiu de la gestió dels 

recursos cinegètics i principalment centrada en l’estudi de la transició entre el Paleolític mig i el superior, 

així com l’evolució de la gestió dels recursos al si d’aquest segon gran període. Dit d’altra manera, aquests 

models intenten caracteritzar en primer lloc, el tipus d’explotació dels mamífers per part de les comunitats 

neandertalianes per contraposició a les dels humans anatòmicament moderns; i en segon lloc, el patró 

general i l’evolució diacrònica d’aquesta explotació per part dels HAM en el territori valencià, i per 

extensió, al vessant mediterrani (p. e. Cacho et al., 1995; Martínez Valle, 2001; Pérez Ripoll, 1991; Pérez 

Ripoll i Martínez Valle, 2001; Villaverde et al., 1996, 1999). Dins aquesta dinàmica comencen a aparèixer 

també les primeres publicacions que de forma més detallada es fan ressò de l’explotació dels recursos 

faunístics a partir del Tardiglacial (Aura Tortosa, 2001; Aura Tortosa i Pérez Ripoll, 1992, 1995; Aura et al., 

1998; Villaverde et al., 1998). 
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Fruit de tota la quantitat de treballs duts a terme fins aquest moment i de la seua síntesi, es fixen els 

primers models econòmics de les comunitats caçadores-recol·lectores al territori valencià: a) ocupacions 

curtes dels llocs per part dels neandertals, que practiquen una cacera més diversificada i on les petites 

preses no semblen tenir massa importància, fets que s’interpreten dins un model d’alta mobilitat, i b) 

ocupacions més estables per part dels humans anatòmicament moderns, on les preses petites, 

especialment els conills, adquireixen una gran importància i la cacera major s’especialitza en una espècie 

principal, cabra o cérvol, en funció de l’orografia circumdant. Sense entrar en més detalls, aquests models 

configuren en marc teòric en el qual s’ha desenvolupat l’estudi dels patrons econòmics d’aquestes 

comunitats. El treball resultant publicat ara fa vora quinze anys, s’ha convertit en un referent bàsic i 

d’obligada consulta (Aura Tortosa et al., 2002). 

Així doncs, l’inici del segle XXI marca un punt d’inflexió en el desenvolupament de la Zooarqueologia 

valenciana. El mateix any 2001 se succeeixen dos fets que al nostre parer seran transcendentals, com a 

mínim des d’un punt de vista simbòlic. Per una banda, la realització de l’exposició «De neandertals a 

cromanyons. L’inici del poblament humà a les terres valencianes» a La Nau de la Universitat de València 

entre el 9 de novembre de 2001 i el 30 de gener de 2002 sota el comissariat del Dr. Valentín Villaverde. 

Fruit d’aquesta exposició es publicà un més que interessant catàleg on els estudis zooarqueològics 

apareixen com una de les peces fonamentals en la comprensió dels comportaments i la cultura de les 

comunitats de caçadors-recol·lectors (Villaverde, 2001).  

Eixe mateix any es funda el Gabinet de Fauna Quaternària del Museu de Prehistòria de València a 

instàncies de la direcció del Museu i d’Inocencio Sarrión Montañana, qui durant molt anys aconseguí 

reunir una de les col·leccions de fauna actual, subactual i fòssil més importants de l’estat espanyol. 

Actualment es fa càrrec d’aquest laboratori el Dr. Alfred Sanchis Serra. 

Serà precisament a partir d’aquests anys quan comença un intensa col·laboració entre el Gabinet de Fauna 

i el Departament de Prehistòria i Arqueologia de la UV que ha cristal·litzat en tot un seguit de publicacions 

en revistes nacionals i d’impacte internacional, i que a hores d’ara està més viva que mai. Aquests treballs 

de col·laboració inclouen treballs sobre preses petites, tafonomia i processament de les preses i estudis 

de detall sobre diferents taxons i la seua relació amb l’ésser humà (Morales Pérez et al., 2012; Morales 

Pérez i Sanchis Serra, 2009; Pérez Ripoll et al., 2010; Sanchis Serra et al., 2011; Sanchis et al., 2015b). Cal 

destacar així mateix l’organització per part del Museu de Prehistòria de València de les Jornades 

d’Arqueozoologia, coordinades en les seues dues primeres edicions pels Drs. Alfred Sanchis Serra i Josep 

Lluís Pascual Benito, i que s’estan consolidant com un fòrum de discussió dels diferents especialistes que 

treballen al País Valencià. Aquest lloc de discussió necessari està actuant com a dinamitzador d’una 

disciplina en la que, dissortadament, massa vegades hem actuat com a estreles solitàries. Com a fruit 

d’aquestes Jornades s’han publicat dos interessantíssims volums amb els diferents treballs presentats, i 

que arrepleguen tant estudis de col·leccions i jaciments concrets com treballs de síntesi que tracten 

diferents problemàtiques zooarqueològiques (Sanchis Serra i Pascual Benito, 2013, 2015). Reflex del bon 

moment que travessa el desenvolupament de la Zooarqueologia a València és l’exposició temporal del 

Museu de Prehistòria de València «Un món de feres. Grans carnívors en la prehistòria valenciana», 

primera exposició monogràfica sobre Zoarqueologia i centrada en la fauna quaternària i especialment en 

els grans carnívors plistocènics i les seues interaccions amb l’ésser humà, comissariada pel Dr. Sanchis 

Serra. 

A dia d’avui són diversos els fronts oberts per la Zoorqueologia valenciana pel que fa a les cronologies 

preneolítiques. Seguint una ordenació cronològica, cal indicar els estudis sobre les col·lecciones del 

Plistocè mitjà final i els inicis del superior realitzats a la Cova del Bolomor i que comencen a caracteritzar 

un nou model econòmic d’aquestes comunitats neandertalianes, capaces de capturar preses petites –

amb totes les implicacions cognitives i tecnològiques que té- i que suposa una diversificació antiga de la 

dieta que fa d’aquest jaciment un lloc particular front als models d’alta mobilitat on les preses petites no 
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tenen cap importància i s’alternen les ocupacions humanes i de carnívors (Blasco López, 2006, 2008; 

Blasco i Peris, 2009; Blasco et al., 2010; Sanchis Serra i Fernández Peris, 2008). 

Per altra banda, s’està aprofundint en el coneixement i la comprensió de la transició entre el Paleolític 

mig i el superior des de diferents perspectives, però principalment a partir de la revisió de diferents 

col·leccions antigues (p. e. Morales Pérez et al., 2012) i l’estudi de noves col·leccions que provenen de 

jaciments encara en curs d’excavació (p. e. Eixea et al., 2011-2012, 2012; Pérez et al., 2015; Sanchis Serra, 

2012; Sanchis Serra et al., 2013, 2015a). També s’està ampliant l’estudi dels nivells gravetians (Pérez 

Ripoll, 2005-06; Villaverde et al., e. p.), solutrians (Gordón Baeza, 2015) i magdalenians (Real Margalef, 

2012, 2013) d’un dels jaciments claus del Paleolític superior de la zona: la Cova de les Cendres.  

Altra de les línies de recerca actuals i en la que s’inscriu el present treball és la caracterització de la 

transició econòmica de les comunitats caçadores-recol·lectores entre el final de l’última glaciació i la fi 

d’aquestes comunitats. Aquests treballs estan centrats en l’estudi de les seqüències de Santa Maira i Nerja 

(present treball), així com en la revisió de col·leccions antigues d’aquests mateix períodes, com per 

exemple la revisió de la fauna de la Cova de la Cocina pel Dr. Pérez Ripoll. 

Així, amb l’estudi de totes aquestes col·leccions podem fer comptes de disposar, en un temps 

previsiblement curt de tot un seguit de noves dades que ens ajudaran a ampliar el coneixement actual 

sobre la relació entre els grups humans i els animals durant el llarg període que abraça des del Paleolític 

mig fins als últims grups caçadors-recol·lectors que poblaren les nostres terres. 
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2.1 JUSTIFICACIÓ 

Des de fa vora quaranta anys són dues les qüestions que s’han convertit en llocs comuns per la investigació 

de la Prehistòria antiga a Europa. Per una banda, l’aparició dels humans anatòmicament moderns i el 

paper que els Neandertals jugaren en aquest procés, o dit d’altra manera, els processos de desaparició de 

les poblacions neandertalianes i les possibilitats de contacte o no amb els humans moderns (p. e. Adler et 

al., 2006; Finlayson et al., 2001; Galván et al., 2014; Jiménez-Espejo et al., 2007; Maryléne, 2000; Tzedakis 

et al., 2007). Per altra, la trajectòria seguida per les comunitats caçadores-recol·lectores en la transició 

Tardiglacial-Holocé (Aura Tortosa, 2001; Aura Tortosa i Pérez Ripoll, 1995;; Aura Tortosa et al., 1998, 

2002a, 2002b, 2009, 2011; Fontugne et al., 1999; Fumanal et al., 1993; Hockett i Haws, 2009; Jones, 2015; 

Munro i Atici, 2009; Storms et al., 2008; Villaverde et al., 1998). Aquesta “segona transició” s’inscriu en 

un moment crucial en el qual se succeeixen tot un seguit de canvis significatius tant des del punt de vista 

climàtic i per tant del medi ambient, com dels contexts culturals, socials i econòmics. 

Com ja s’ha comentat en el capítol precedent, un dels fronts de treball oberts per als estudis 

zooarqueològics desenvolupats des del Departament de Prehistòria i Arqueologia de la Universitat de 

València és precisament aquell que tracta de l’evolució en la gestió dels mamífers en les últimes 

comunitats caçadores-recol·lectores. Si els estudis sobre la tecnotipologia lítica d’aquest període ja tenen 

una tradició de llarga durada (Fortea Pérez, 1973), des de fa més de 20 anys a aquests s’han sumat estudis 

sobre el tipus d’explotació del medi, tant de la fauna com de la vegetació (entre d’altres, Aura Tortosa i 

Pérez Ripoll, 1992, 1995; Aura Tortosa et al., 2001, 2002a, 2005, 2006; Cacho et al., 1995; Jordá Cerdá et 

al., 2003; Pérez Ripoll, 1991; Pérez Ripoll i Raga, 1998) 

Aquesta tesi ve doncs a seguir un camí que ja va ser obert anys enrere. Va néixer arran de la proposta del 

Dr. Aura Tortosa d’incorporar-me a l’equip de recerca que estava treballant ja des de fa molts anys sobre 

la cova de Nerja, i des de no fa tants, gairebé un quart de segle, en les coves de Santa Maira (Aura Tortosa 

et al., 2000). Amb aquesta proposta es pretenia (i esperem que així s’haja aconseguit) dinamitzar el treball 

d’estudi de les col·leccions faunístiques recuperades en els nivells postglacials per tal de caracteritzar 

l’explotació dels mamífers des del Tardiglacial fins a la fi de les comunitats caçadores-recol·lectores.  

PER QUÈ AQUESTES SEQÜÈNCIES? 

Les mostres estudiades dels jaciments de Santa Maira i Nerja són importants dins el marc cronocultural 

que ens ocupa per raons diverses. En el cas de Santa Maira potser el fet més significatiu és l’abundant 

col·lecció de restes recuperades en la unitat mesolítica SM-3 i que ajuda a omplir un important forat 

d’informació, doncs les col·leccions faunístiques d’aquesta cronologia són, com exposarem 

detalladament, molt escasses i presenten greus problemes de conservació. Santa Maira ha ofert una 

col·lecció mesolítica prou abundat, i a més a més, en un estat de conservació excel·lent. Així mateix, la 

detallada metodologia d’excavació ha permés recuperar la pràctica totalitat de les restes. Aquesta mostra 

va acompanyada d’altra, també molt abundant i perfectament conservada i recuperada de les unitats 

inferiors SM-4 i SM-5. Així, Santa Maira ofereix la possibilitat de realitzar un complet estudi diacrònic de 

l’evolució en la gestió dels mamífers en un entorn de mitja muntanya. Per la seua banda, la cova de Nerja 

manca d’una col·lecció mesolítica tan excel·lent com la de Santa Maira, però ofereix, com a bescanvi la 

insòlita possibilitat d’estudiar un jaciment que malgrat els moviments eustàtics no ha deixat mai d’estar 

a prop de la mar. La dificultat d’estudiar eixos entorns costaners (Westley i Dix, 2006) fa de Nerja 

un jaciment únic per caracteritzar l’aprofitament dels recursos marins –mol·luscs,  aus i també mamífers- 

des d’una perspectiva diacrònica per tal d’entendre el significat de la irrupció dels closquers en les 

cronologies postglacials. 
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L’estudi d’aquestes col·leccions van a permetre l’obtenció de noves dades que possibilitaran l’anàlisi 

diacrònic de l’aprofitament econòmic dels mamífers des dels inicis del Tardiglacial fins el Mesolític recent 

i la valoració de les relacions entre la costa i les zones d’interior en aquest període: allò que s’ha anomenat 

la complementarietat costa-interior i que més enllà de la pura significació econòmica té importants 

connotacions territorials i culturals (Aura et al., 2009). 

2.2. CONTEXTUALITZACIÓ 

D’UN TEMPS... 

Des d’un punt de vista cultural i tecnològic, aquest període inclou tres grans fàcies o tecnocomplexos. Per 

una banda, el Magdalenià (ca. 15-11,5 ka BP), l’últim gran tecnocomplex del Paleolític superior i en el qual 

es desenvolupa una rica indústria òssia. En segon lloc, l’Epipaleolític o Epimagdalenià (ca. 11,5-9 ka BP), 

continuador de les tradicions tecnotipològiques magdalenianes, i més enllà, de tot un sistema cultural i 

territorial. Ben a sovint, els grups humans “epipaleolítics” ocupen els mateixos llocs, i utilitzen les mateixes 

matèries primeres que els magdalenians; mantenen la tradició laminar i microlaminar anterior i en 

general, presenten una clara continuïtat econòmica que podríem anomenar “de tradició paleolítica”. 

Tanmateix, però, també mostren algunes diferències  entre les que cal destacar l’escassesa d’art moble, 

la considerable reducció de la presència d’instruments sobre os i banya i la reducció del tamany de 

l’utillatge (Aura Tortosa, 2001; Aura Tortosa et al., 2002b, 2009). En un context on la transgressió marina 

va a reduir cada vegada més les planes litorals s’observa un procés de densificació dels jaciments i una 

ocupació més intensa de les zones de mitja muntanya que suposa un augment de l’elevació mitjana dels 

jaciments, amb alguns llocs situats en cotes properes als 1000 msnm (Aura Tortosa, 2001).  

És en el IX  i els inicis del VIII mil·lenni BP (VIII-VII mil·lenni cal BP) quan es pot observar un canvi molt 

significatiu en els equips industrials marcat per la desaparició quasi total de la talla laminar i microlaminar. 

El nous complexos industrials estan conformat bàsicament per útils sobre ascles i fins i tot sobre nuclis. 

Apareixen multitud de suports reciclats, i s’incorporen el còdols retocats. L’absència de projectils tant 

lítics com ossis és pràcticament total (amb referències, Cava, 2004; Alday, 2006b). Aquesta ruptura inicia 

una nova fàcies cultural de definició recent i que trenca amb les tradicions laminars anterior: el Mesolític. 

Dins aquesta nova denominació s’hi troben diferents tecnocomplexos que es poden separar en dues grans 

fàcies. La primera, anomenada Mesolític macrolític o de mosses i denticulats (ca. 9-8 ka BP) i la fàcies 

d’armadures geomètriques trapezoïdals amb una industria que recupera la talla sobre làmines i laminetes 

amb puntes de fletxa de tipus tardenoide anomenat per Fortea Epipaleolític de tipus Cocina (Aura Tortosa, 

2001; Fortea Pérez, 1973; García Puchol i Aura, 2006). 

Aquest trencament amb les tradicions anteriors no es limita únicament a qüestions tecnotipològiques, 

sinó que va més enllà. Es documenten canvis en el poblament i la distribució dels jaciments, amb 

fenòmens d’abandonament i aparició de nous llocs o de discontinuïtats estratigràfiques que va definint 

un nou model territorial molt heterogeni i diferent segons les zones (Alday, 2006b; Aura Tortosa et al., 

2006; Montes et al., 2006; Vaquero, 2006). En el cas de la conca de l’Ebre i Catalunya, la descripció de les 

situacions als diferents jaciment evidencia un trencament de les seqüències estratigràfiques entre el 

nivells mesolítics i els de talla laminar anteriors (Cava, 2004; Montes et al., 2006; Vaquero, 2004, 2006; 

Vaquero i García-Argüelles, 2009). A les comarques centrals valencianes, però, s’hi documenten quasi 

tantes situacions com jaciments s’hi troben: incorporació dels nous tecnocomplexos d’ascles sobre un 

substrat sauveterroide com en Tossal de la Roca (Cacho et al., 1995), relatives discontinuïtats 

estratigràfiques, com és el cas de Santa Maira (Aura Tortosa et al., 2006) o nous jaciments sense 

estratigrafia més antiga, com Calderes (Domènech Faus, 1991) o Mas Gelat (Miret i Estruch et al., 2006). 

Així doncs, aquests canvis no sols afecten l’economia sinó tot el sistema d’estratègies de gestió del territori 

desenvolupat pels grups humans. Tanmateix, no tots aquest canvis ocorren a l’hora, ni amb la mateixa 
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velocitat. Els primers que s’observen i que s’engeguen en paral·lel a l’inici del Tardiglacial van a definir-se 

com tendències de llarga durada. Per una banda, s’observa un canvi respecte a les estratègies 

cinegètiques anteriors on la cacera estava clarament especialitzada sobre els animals adults per començar 

a abatre animals d’edats variades i on els joves comencen a ser relativament abundants (Aura Tortosa et 

al., 2002b). Per altra, els recursos marins, absents en les col·leccions anteriors al Tardiglacial comencen a 

apareixen en els jaciments situats terra endins (Aura et al., 2009). Són dues qüestions importants, doncs 

suposen canvis tant en les estratègies cinegètiques i per tant en la forma d’explotació dels ramats 

d’animals salvatges (en el cas del mediterrani peninsular, el binomi cérvol-cabra) com en la forma de 

moure’s pel territori, doncs l’aparició de recursos marins terra endins implica bé la visita més que siga de 

forma esporàdica a la costa per recollir elements consumibles que són transportats, bé el contacte amb 

grups d’hàbitats costaners. Aquests canvis no afecten de forma massa evident el sistema de poblament 

pel que fa a la situació dels jaciments coneguts, doncs entre el Paleolítics superior final i 

l’Epipaleolític/Epimagdalenià és habitual la continuïtat estratigràfica. Com més avant es comentarà, 

tampoc no suposen canvis en l’esquema general de l’aprofitament dels mamífers, que continuarà la 

tradició que des dels primer tecnocomplexos d’entitat del Paleolític superior (Gravetià-Solutrià) es 

desenvolupa a la façana mediterrània (Aura Tortosa et al., 2002b, 2009). L’arribada del Mesolític suposa 

incorporar a aquestes tendències canvis que semblen més bruscs i que afecten de forma més evident la 

forma de vida i de poblament d’aquestes últimes comunitats caçadores-recol·lectores. Per una banda, cal 

destacar que en el cas dels jaciments amb certa continuïtat estratigràfica es produeixen canvis no sols pel 

que fa als tecnocomplexos, sinó a la seua funcionalitat i zones d’ocupació, així com en general 

s’acompanya d’una menor densitat de materials arqueològics que poden ser interpretades com un 

descens en la intensitat de les ocupacions quan no directament l’aparició de hiatus estratigràfics a les 

seqüències (Aura Tortosa et al., 2002b, 2006, 2013; Cacho et al., 1995; Miret i Estruch, 2007). Aquests 

canvis en els jaciments “tradicionals” s’acompanyen amb l’aparició de nous espais d’hàbitat a l’aire lliure 

molt d’ells que comencen a ocupar els fons de les valls, alguns espais ara costaners i les zones lacunars, 

de manera que culminen l’organització de l’espai que de forma molt més tímida es pot començar a 

endevinar amb la possible territorialització que suposa la desaparició de determinats estàndards artístics 

i la tecnologia en os a l’Epipaleolític (Aura Tortosa et al., 2006, 2011; Martí et al., 2009). Aquesta 

territorialització o en sentit menys restrictiu, forma diferent d’entendre l’espai humà, es confirma amb 

l’aparició de les primeres necròpolis complexes i de llarga durada que poden suposar la visita durant 

generacions i per tant la vinculació amb el territori (Aura Tortosa, 2010). 

Des del punt de vista climàtic, el període d’estudi comença amb l’inici del Tardiglacial. L’últim màxim 

glacial apareix en la península ibèrica com una fase de temperatures glacials, però relativament suaus i 

estables (Cacho et al., 2001) i ben definit pel desenvolupament d’una vegetació d caràcter estepari (Badal 

i Carrión, 2001; Carrión Marco, 2005; Sánchez Goñi i d'Errico, 2005). Fa uns 15500 anys comença la fase 

anomenada Tardiglacial en la que es produeix un augment generalitzat i gradual de la temperatura tant 

de l’Atlàntic (uns 5°C en el marge atlàntic de la península ibèrica) i del mediterrani (uns 8°C o més). Aquest 

augment de la temperatura va acompanyat de l’expansió dels boscos de caràcter més termòfil, tant de 

coníferes com, principalment, de fagàcies de fulla caduca i persistent (Badal i Carrión, 2001; Carrión 

Marco, 2003, 2005). Significa doncs, un increment tant de la temperatura com de la humitat que va 

acompanyat del desenvolupament de zones més humides i entorns lacunars. Tanmateix els registres 

pol·línics semblen indicar que no és un procés homogeni a tota la península. Així, mentre que a l’interior 

continentalitzat les condicions àrides són més duradores i l’augment de temperatura és lent, en el sud 

aquest augment és ràpid, i al nord i nord-est sembla que es produeix un augment tant de la temperatura 

com de la humitat ràpid però no tant com a la zona meridional (Abrantes et al., 2012; Cacho et al., 2010).  

Aquest període d’escalfament comença amb el final de l’esdeveniment fred HS-1 al que segueixen la fase 

de millora del Bölling-Alleröd que finalitza amb la pulsació freda del Dryas recent o Younger Dryas (YD). 

Aquest dos esdeveniments freds s’han identificat en els registres de la mar d’Alboran (Cacho et al., 1999, 
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2001). L’última fase freda citada, el YD interromp l’escalfament que havia arrancat amb la fi de 

l’esdeveniment HS-1. Va a suposar una reorganització molt ràpida de la circulació de l’Atlàntic nord i de 

la zona de contacte amb la mar d’Alboran, així com un enriquiment de la productivitat primària d’aquesta 

zona marina probablement causada pel reforçament de l’entrada d’aigua de l’Atlàntic (Cacho et al., 2010; 

Hughen et al., 2000; Jiménez-Espejo et al., 2008). De forma general, el YD sembla que va tindre un impacte 

important en la península ibèrica i a la Mediterrània, amb fortes variacions regionals i sense assolit 

l’aridesa del HS-1. Els registres pol·línics indiquen un descens de les temperatures, estimada en uns 3°C 

en la mar d’Alboran, però principalment un augment de l’aridesa en les regions mediterrànies (Sánchez 

Goñi i d'Errico, 2005). Durant aquesta fase es produeix una reducció moderada dels boscos temperats de 

caràcter mediterrani i l’expansió de plantes semidesèrtiques, si bé els canvis en la vegetació són 

veritablement forts per damunt el paral·lel 42° i en zones elevades (Abrantes et al., 2012). 

Una vegada ultrapassada aquesta pulsació freda continua la millora climàtica ja holocènica, període 

aquest que s’inicia fa ca. 11,7 ka BP (Walker et al., 2009). L’expansió dels boscos de Quercus continuen 

desenvolupant-se i van guanyat terreny poc a poc sobre les formacions pioneres de savines/ginebres 

(Juniperus sp.). No s’observen canvis radicals ni solucions de continuïtat en l’evolució de les formacions 

vegetals des dels inicis del Tardiglacial fins l’establiment definitiu dels paisatges forestals 

termomediterranis ja a l’Holocé. Tanmateix, però, en observar la base de les seqüències antracològiques 

i els moments més recents, les diferències són evidents: l’estepa es substituïda en un temps relativament 

ràpid per formacions de caràcter pioner on els Juniperus assoleixen uns màxims per poc a poc tendir cap 

a la desaparició i substitució pels boscos de Quercus (Carrión Marco, 2003, 2005).  

D’UN PAÍS 

Els jaciments estudiats i sobre els quals es recolza aquest treball són dos, distants en l’espai i també en la 

zona geogràfica en la qual se situen. Per una banda, s’ha estudiat el jaciment de les Coves de Santa Maira, 

al terme municipal de Castell de Castells en la província de València i que forma part del conjunt de 

jaciments de les anomenades “comarques centrals” del País Valencià. És un jaciment situat terra endins, 

a uns 30 km de la línia de costa actual en línia recta, en un entorn abrupte de serres per damunt els 1000 

msnm i encaixat al barranc de Famorca, tributari del riu Gorgos. El segon jaciment, la cova de Nerja, se 

situa a vora 1 km de la línia de costa actual, en un entorn però, amb un fort desnivell que passa de la línia 

de costa a més de 1000 msnm en pocs km. Aquests dos jaciments representen dues possibilitats diferents. 

Per una banda, el jaciment purament muntanyenc de les valls interiors; per altra, el jaciment de Nerja 

representa el territori costaner que poques vegades ha estat possible estudiar (Aura et al., 2009). Per una 

banda, el seu estudi va a permetre caracteritzar els models d’explotació dels diferents entorns i 

l’interessant fenomen de la incorporació dels recursos marins en un jaciment que mai no ha perdut una 

situació de proximitat a la costa fins i tot durant la gran regressió marina de l’última glaciació; per altra, la 

seua comparació i contextualització en un marc més ample van a permetre realitzar una aproximació al 

fet de la complementarietat costa-interior en aquest període, un dels punts de major interés pel que fa a 

l’economia, però també a la societat i la cultura en general, en aquest període (Aura et al., 2009). 

La necessitat d’acotar el treball de tesi implica necessàriament establir un límits també geogràfics per tal 

de limitar un treball que d’altra manera es convertiria en inabordable. Som conscients que l’establiment 

d’aquests límits és sempre una qüestió arbitraria (i per tant, fàcilment qüestionable segons interessos i 

plantejament) però que requereix d’alguna justificació. En aquest cas la decisió es pot justificar des de 

tres punts de vista: bioclimàtic, hidrogràfic-orogràfic i cultural. 

El treball es centra en la zona bioclimàtica mediterrània de la península ibèrica, on l’estructura biòtica pel 

que respecta a la fauna no ha canviat substancialment des dels inicis dels Paleolític superior, a diferència 

de les zones eurosiberianes on sí que es produeix un canvi significatiu en el taxons presents amb la fi de 

l’última glaciació (Jones, 2015). Tanmateix, a l’estudi comparatiu i la contextualització s’han incorporat 
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alguns jaciments que ja pertanyen tècnicament a la zona eurosiberiana, aquells situats en zones 

pirenaiques per damunt els 1000 msnm i que van a servir de comparació amb aquells jaciment de caràcter 

mediterrani. Des d’un punt de vista territorial, s’ha triat concretament el vessant mediterrani, on són 

dominants els rius curts i de poc cabdal, amb l’excepció precisament de l’Ebre. Aquest vessant es 

conforma com un territori limitat pels sistemes muntanyencs que voregen l’altiplà central en la seua part 

oriental i meridional: les serralades bètiques al sud i el sistema ibèric a l’oriental. Aquests sistemes limiten 

una zona costanera accidentada i abrupta on els contraforts de les bètiques arriben a la costa, i altres 

zones de planes litorals amb serralades de poca entitat i disperses més enllà dels contraforts 

septentrionals de la bètica. Aquesta franja costanera s’estreny a mesura que la ibèrica s’acosta a la mar 

per immediatament obrir-se en un peculiar element del relleu peninsular que actua com a connector de 

les regions mediterrànies i eurosiberiana: la vall de l’Ebre. L’últim criteri aplicat per delimitar l’espai ha 

sigut l’estudi d’aquelles zones on després de l’Epipaleolític apareix la fàcies del que s’ha denominat 

Mesolític de mosses i denticulats, i que coincideix, a grans trets amb eixa zona mediterrània i conformant 

un triangle entre les comarques centrals del País Valencià, els jaciments orientals del Prepirineu català i 

aquells situats a l’Alt Ebre (Alday, 2006a). 

2.3. OBJECTIUS DEL TREBALL 

Aquest treball té la intenció d’assolir els següents objectius: 

1.       Realitzar l’estudi zooarqueològic detallat de les restes de mamífers dels nivells Tardiglacials i 

Holocens preneolítics dels jaciments de Santa Maira (boca W) i Nerja (Sala del Vestíbulo) amb la intenció 

d’ampliar el ventall de dades zooarqueològiques disponibles per a aquestes cronologies al vessant 

mediterrani. 

2.       Caracteritzar el model econòmic postglacial d’un jaciment enclavat en un entorn abrupte de la mitja 

muntanya interior de les comarques centrals del País Valencià que permeta ampliar la informació 

disponible per a jaciments d’aquestes cronologies i situats en entorns semblants.  

3.       Caracteritzar el model econòmic postglacial d’un jaciment costaner tipus. Aquesta caracterització 

permetrà omplir –o com a mínim començar a fer-ho- un buit d’informació important: el desconeixement 

de la gestió dels recursos en llocs costaners, molt escassos a causa dels moviments eustàtics i per tant, 

grans desconeguts. La possibilitat d’estudiar la seqüència de les unitats NV-4 i NV-3 permetrà fer una 

valoració integradora, si bé doble: per una banda, del tipus d’explotació dels recursos de muntanya però 

en un entorn costaner per tal d’observar possibles diferències derivades d’aquesta posició respecte a 

jaciments de mitja muntanya “purs”; per altra banda, també possibilitarà l’estudi de col·leccions de 

mamífers marins desconeguts en altres jaciments. 

4.       A partir de les dades obtingudes es pretén realitzar una valoració del fenomen de la 

complementarietat costa-interior i les relacions que s’estableixen entre aquestes dues zones d’explotació 

i hàbitat per tal d’avaluar des del punt de vista de l’explotació dels mamífers les implicacions 

econòmiques, però també les culturals i socials, d’aquest fet. 

5.       Altre dels objectius plantejats és la contextualització d’aquestes seqüències dins el vessant 

mediterrani ibèric a partir d’altres col·leccions per d’oferir una visió espacial més ampla i definir el model 

o models econòmics d’aquesta zona. 

6.       Des d’un punt de vista metodològic, el present treball pretén aportar nous mètodes de recollida de 

les dades amb la sistematització dels morfotipus de fragments ossis i l’estudi del processat antròpic, 

especialment en el cas dels ossos de lepòrid. Tots aquest nous procediments, encara en 

desenvolupament, s’ha proposat i dissenyat juntament amb altres especialistes i pretenen ser un marc de 

treball sistemàtic compartit en diferents estudis i per diferents especialistes, de manera es faça possible 

la comparació entre col·leccions i estudis, doncs considerem que la multitud de metodologies que 
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actualment s’empren dificulten enormement les comparacions acurades entre els diferents estudis 

publicats. 

2.4 ESTRUCTURA DEL TREBALL 

Aquest treball se centra en l’estudi zooarqueològic de les col·leccions de restes de mamífers recuperades 

a les unitats SM-5, SM-4 i SM-3 (respectivament, magdaleniana, epipaleolítica i mesolítica) del jaciment 

de les Coves de Santa Maira, i dels nivell NV-4 i NV-3 de la Sala del Vestíbulo del jaciment de la Cova de 

Nerja. 

L’organització del treball s’ha realitzar de la següent manera: primerament al capítol 3 s’exposaran els 

criteris i aspectes metodològics aplicats al treball de laboratori i processament de les dades obtingudes.  

Els capítols 4 i 5 se centren respectivament en l’estudi de les col·leccions dels jaciments de les Coves de 

Santa Maira i Nerja – Vestíbulo. Primerament es fa una presentació dels jaciment amb la descripció del 

llocs, la seua situació i la història de les recerques realitzades. Així mateix, es fa una descripció de la seua 

seqüència estratigràfica. En segon lloc s’exposen els resultats de l’estudi zooarqueològic. Aquest apartat 

està organitzat segons les unitats i nivells estudiats. Cal indicar que en aquest apartat i per tal de facilitar 

la lectura dels textos, les taules s’han agrupat al final de cada estudi. Una vegada exposats els resultats, 

es realitza una síntesi dels mateixos per a cada un dels jaciments. 

En el capítol 6 es fa una síntesi global dels resultats obtinguts, destriant aquelles coses més interessants 

de les col·leccions estudiades des d’un punt de vista comparatiu. Així mateix, aquests resultats es posen 

en el context del vessant mediterrani ibèric. L’última qüestió abordada en aquest punt és l’intent de 

caracterització a partir de la comparació i contextualització de la transició Plistocé-Holocé i les 

característiques de les últimes comunitats caçadores-recol·lectores des del punt de vista de la 

Zooarqueologia. 

En el capítol 7, per últim, té un caràcter conclusiu, si bé més que unes conclusions tancades, és una mena 

de balanç del treball i algunes propostes de futur. 



3. METODOLOGIA
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En molts treballs, el capítol dedicat a la metodologia repeteix i readapta aspectes amplament coneguts i 

tractats. En aquest sentit, aquest treball no va a ser substancialment diferent, doncs es van a exposar els 

mètodes utilitzats i, per tant,  a re-visitar llocs comuns a molts altres treballs i publicacions. Tanmateix, la 

pretensió no és únicament presentar una revisió o reedició de qüestions ja amplament tractades, sinó fer 

insistència també en els aspectes més nous aportats per la metodologia aplicada i en alguns casos 

dissenyada ex-novo.  

Primerament farem referència al marc teòric dels distints aspectes metodològics, així com a les dades que 

s’han pres i la forma en la que s’ha organitzat el treball. Cal destacar la utilització d’una base de dades 

dissenyada amb el programari Filemaker 7.0. Aquesta base de dades ha tingut un caràcter dinàmic, de 

forma que s’han anat afegint camps en el moment en que era necessari, apareixien nous problemes o 

altres possibilitats d’estudi. L’objectiu de dissenyar aquesta base de dades i els criteris per la recollida de 

les dades que s’empren és disposar d’una eina potent i a disposició de tot aquell que la necessite per tal 

de poder disposar en un futur d’una quantitat de registres significativa, de diversos jaciments i cronologies 

que permeta la ràpida comparació entre els estudis realitzats. En una segona part farem referència a 

qüestions de caire quantitatiu i estadístic. 

3.1 LA RECUPERACIÓ I EL TRACTAMENT DEL MATERIAL OSSI 

Més enllà de la metodologia dels estudis zooarqueològics més estricta, un dels aspectes que cal tindre en 

compte és com s’han recollit les mostres que es van a estudiar. Els mètodes de recuperació (recuperació 

sistemàtica, mostreig, garbellat o no, tamany de l’ull de la garbella en el seu cas, etc.) influeixen, com és 

evident, sobre la quantificació de les mostres i sobre els resultats de l’estudi. En el cas dels jaciments que 

ens ocupen, i tret de comentari concret al respecte, tot el sediment ha sigut sistemàticament garbellat i 

s’han recuperat i estudiat totes les restes recuperades a les garbelles de 0,5 mm d’ull.  

El material ha sigut rentat amb aigua corrent i amb procediments físics poc abrasius (raspalls dentals) per 

tal de facilitar la identificació i l’observació de la superfície òssia. En aquest sentit, les diferències entre els 

dos jaciments estudiats són molt grans. En el cas de la col·lecció de Santa Maira, el material presenta un 

grau de conservació òptim, de forma que la cortical quasi era visible sense necessitat de rentar els ossos; 

per contra, en el cas de Nerja, les concrecions calcàries, impossibles d’eliminar amb els procediments 

citats, han dificultat l’observació de la superfície dels ossos.  

3.2 DEFINICIÓ DEL MARC TEÒRIC, OBSERVACIÓ I PRESA DE LES DADES 

3.2.1 LA IDENTIFICACIÓ DE LES RESTES: NIVELLS DE DETERMINACIÓ 

El recompte de les restes recuperades en els jaciments arqueològics i la seua determinació és, en última 

instància, la quantificació sobre la que es van a aplicar tots els diferents mètodes de comptabilització. Per 

tot això, és l’exercici bàsic que va a determinar la importància tant dels diferents taxons de l’espectre 

faunístic com dels fragments ossis que no han pogut ser determinats taxonòmicament. 

Tal i com han recollit Marom i Bar-Oz (2008) en una interessant posada al dia, són diversos els criteris 

metodològics sobre la identificació de les restes aplicats i defensats, així com criticats, per diferents 

especialistes. D’aquesta manera, existeix una gran varietat de protocols utilitzats i, en alguns casos 

publicats, per la identificació dels ossos, així com per decidir quins ossos van a ser inclosos en el treball, i 

per tant comptabilitzats, i quins no. Alguns autors han optat per mostrejar les col·leccions arqueològiques 

i estudiar solament els elements anatòmics com dents i articulacions que poden ser identificats amb 

absoluta garantia (p. e. Davis, 1989; Watson, 1979). Per contra, altres autors intenten la identificació de 
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tots els fragments que componen la col·lecció, inclosos els fragments de diàfisis (p. e. Marean i Kim, 1998; 

Morin et al., 2005). Aquest segon sistema ha estat defensat com més detallat a l’hora d’arreplegar dades 

utilitzables per als posteriors recomptes (p. e. Marean et al., 2001). Entre aquests dos extrems hi ha tota 

una gamma de diferents procediments i que incorporen l’estudi dels fragments de diàfisis en diferents 

graus (p. e. Dobney i Rielly, 1988; Klein i Cruz-Uribe, 1984; Münzel, 1988; Stiner, 2002). L’elecció d’un o 

d’altre mètode pot estar condicionada per qüestions pràctiques o per allò que els diferents autors 

entenguem com “identificable” i “indeterminable” (Lyman, 2008: 7). Els resultats, marcats també per la 

perícia o capacitat dels especialistes (Gobalet, 2001) disten de facilitar la comparació adequada entre 

col·leccions, i més encara si no s’especifiquen els criteris seguit des del punt de vista metodològic. 

3.2.1.1 Identificats i indeterminats. Metodologia aplicada 

En un treball anterior ja començarem a tractar, des d’un punt de vista principalment teòric i metodològic, 

aspectes relacionats amb allò que significa –o allò que entenem que significa- determinat i indeterminat, 

així com altres aspectes relacionats amb la importància de les restes indeterminades en els estudis 

zooarqueològics  (Morales Pérez et al., 2008). Cal tenir present que la importància quantitativa d’aquestes 

restes és molt elevada, especialment en els jaciments preneolítics, on solen aplegar a representar entre 

el 70 i el 95% de la mostra recuperada (Daujeard, 2004), i que tant la seua quantitat com la seua presència 

relativa, la morfologia que presenten, etc. poden ser indicadors de la història tafonòmica que comprén 

des de les activitats humanes relacionades amb el seu processat i consum, les activitats d’altres carnívors 

i les alteracions fossildiagenètiques. Més enllà de la informació tafonòmica, els resultats que s’obtenen a 

partir de l’estudi d’aquestes restes poden funcionar com elements de correcció o matisació dels resultats 

obtinguts en els estudis basats en les restes tradicionalment considerades identificables. Així, poden oferir 

una visió més exacta o potser menys esbiaixada per les capacitats d’identificació de l’especialista. La seua 

incorporació a un estudi global pot permetre relativitzar la presencia o absència de certes parts 

anatòmiques (Costamagno, 2002, 2004), facilitar una interpretació més correcta de la intensitat de 

l’afectació pel foc (Castel, 2004; Théry-Parisot et al., 2004), valorar de forma més acurada la presència i/o 

absència de restes compactes i esponjoses, etc. 

El primer aspecte que cal definir és què s’entén en aquest treball per restes determinades i 

indeterminades. Aquesta tradicional dicotomia que podem trobar en bona part dels estudis 

zooarqueològics pot prendre un nou sentit si l’entenem com una gradació sense solució de continuïtat. 

Així, podem trobar des de restes que poden ser completament identificades (p. e. Articulació distal 

d’húmer dret de Cervus elaphus) fins a fragments ossis que no poden ser atribuïts ni a un element 

anatòmic ni a un taxó concret (p. e. Fragment esponjós). En aquest cas, solament podem fer una 

identificació de l’estructura histològica macroscòpica de l’espècimen.  

Entre aquests dos extrems podem trobar tota una gamma de nivells d’identificació que hem agrupat en 

quatre categories en funció de les característiques identificables. Així podem considerar tres variables: la 

taxonòmica, l’anatòmica i la del tamany o pes corporal de l’animal que permeten la definició de quatre 

grups de determinació: 

El primer grup a grans trets coincideix amb el que normalment es consideren espècimens identificables, 

aquells on es pot determinar tant el taxó al que pertany l’os com la part anatòmica a la qual pertany 

l’espècimen i, evidentment, el grup de pes corporal de l’animal. Cal tindre present ací dos fets: 

primerament que la identificació de la part anatòmica a la que pertany l’espècimen és necessàriament 

anterior a la identificació del taxó (Lyman, 2008: 7; O'Connor, 2004: 40); en segon lloc, que també la 

identificació taxonòmica ofereix una gradació, des de restes identificables al nivell d’espècie, fins a restes 

on solament podem identificar la família (p. e. Cervidae) o subfamília (p. e. Caprinae). Així mateix podríem 
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trobar casos on solament es pot identificar l’ordre, si bé aquestes identificacions tan limitades no solen 

ser habituals. 

El segon grup, anomenat Restes determinades anatòmicament (RDa) està format pels espècimens que 

poden ser atribuïts a un element anatòmic o un os, però que no han estat identificats taxonòmicament 

més enllà de la talla o pes corporal de l’animal.  

El grup de les restes determinades per grups de pes corporal (RDpc) està principalment format per 

fragments de diàfisis sense cap tipus d’element diagnòstic i dels quals desconeguem a quina part 

anatòmica pertanyen. Tanmateix, aquests elements sí que mostren a quin grup de pes corporal correspon 

el taxó desconegut més que siga de forma aproximada. Per tal de fer aquesta aproximació de la forma 

més objectiva possible, s’ha mesurat sistemàticament el gruix de la paret de la diàfisi.  

Per poder realitzar la identificació dels diferents grups de pes corporal, primerament aquesta mida s’ha 

pres en les restes identificades per tal d’obtenir un cos de mesures de referència del gruix de diferents 

diàfisis per a cada un dels taxons que integren la mostra. Les restes amidades inclouen tots els ossos llargs: 

estilopodis, zigopodis, metàpodes i acropodis, tret de la falange tercera. Evidentment, depenent del 

fragment conservat, la zona mesurada serà diferent, però en qualsevol cas disposem d’una col·lecció de 

mesures per poder realitzar la comparació. 

Una forma eficient d’avaluar a quin grup de pes corporal pertanyen les restes de diàfisi amidades és 

mitjançant una gràfica. En primer lloc, les mesures es divideixen en classes d’1 mm. Aleshores, es pot 

realitzar una gràfica lineal de distribució de les mesures segons la classe en mm i NR de cada una de les 

classes. Una vegada s’ha plasmat la corba dels taxons identificats (figura 3.1 dalt), sobre aquesta es poden 

projectar les mides obtingudes a partir dels fragments de diàfisi no identificats taxonòmicament, de forma 

que es poden crear distribucions  de la talla dels ossos dels animals a partir dels identificats a cada jaciment 

(figura 3.1 baix). Malgrat que no neguem la utilitat de les classes de talla més tradicionals (p. e. Brain, 

1981), considerem que aquestes mides comparatives resulten més reals i útils a l’hora de valorar la 

quantitat de restes de diàfisi, que recordem són les més abundants als jaciments, per a cada un dels grups 

de talla taxonòmics definits a partir de les restes determinades. Aquest procediment és especialment útil 

en el cas de jaciments amb diversos taxons presents en quantitats suficients que permeten realment 

disposar d’una quantitat de mesures significativa. Com veurem, no és el cas dels jaciments que ens ocupa, 

ja que a les col·leccions estudiades els caprins són clarament dominants, i la resta de taxons, molt 

minoritaris. En qualsevol cas, aquest mètode s’ha demostrat útil en altres contextos. 

Per últim, s’ha definit el grup de les restes no determinades. Aquest està principalment format per restes 

esponjoses o compactes la cortical de les quals no por ser mesurada. Els fragments de diàfisi incorporats 

en aquest grup solen ser fragments externs o interns, o bé erosionats, de forma que no conserven el gruix 

total de la diàfisi. Com ja hem comentat, en aquest cas solament podem valorar, quan és possible, 

l’estructura macroscòpica de l’os, de forma que podem agrupar-los en compactes, fragments de diàfisi, 

irregulars o esponjosos/articulars. Ens hem basat en la proposta que realitza (Martínez Valle, 1996). 

Aquest autor agrupa les restes indeterminades en 7 categories (fragments de diàfisi de macromamífers, 

fragments de diàfisi de mesomamífers, fragments de diàfisi de mesomamífers inferiors a 3 cm., fragments 

d'epífisi, fragments de vèrtebres i costelles i fragments d'ossos de petites preses). En el nostre treball ens 

hem estimat oportú reduir les agrupacions a 4. Les dues primeres donen una noció anatòmica de la 

procedència de l’os, mentre que les dues segones solament aporten informació histològica: 

Fragments de diàfisi, on si és el cas, separem entre aquelles de tamany gran (animals de la talla dels 

èquids, grans bovins i semblants o superiors) i les de tamany mig (restes d'animals més grans que els 

lagomorfs i inferiors als descrits adés). Tanmateix, com que disposem de la mida del gruix de la diàfisi, 

aquesta discriminació no ens ha resultat massa útil, atès el seu caràcter subjectiu. 
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Fragments d'ossos irregulars: en aquest grup incloguem les restes de costelles i vèrtebres que conformen 

el grup 6é de Martínez Valle (1996) i totes aquelles restes que no corresponen, en sentit estricte, a diàfisis, 

com poden ser restes coxals, escapulars o cranials, però també restes articulars de procedència 

desconeguda. 

Fragments d’ossos compactes: principalment es tracta de fragments articulars del basípode, patel·les o 

altres articulacions compactes no identificades si bé en general s’hi inclouen fragments no esponjosos 

d’origen indeterminat. 

 

 

Fig. 3.1. Gràfiques realitzades a partir de la mida del gruix de la paret de la  diàfisis d’una mostra faunística del jaciment 
mosterià de El Salt (Alcoi). Dalt: mesures de la cortical dels ossos identificats taxonòmicament; Baix: projecció de les mesures 
de restes de diàfisi no identificades sobre els intervals definits per a les restes identificades taxonòmicament. En aquest cas 

es veu ràpidament que la major part de les restes de diàfisi indeterminades se situen dins els rang de variació de Capra-

Cervus. 
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Fragments d’ossos esponjosos: ací s’inclouen fragments de teixit esponjós que no han pogut ser adscrits 

a cap altra categoria. 

Els tres grups definits formen una gradació d’indeterminació. És a dir, en el cas del grup dels Determinats, 

el coneixement del taxó implica que coneguem tant l’element anatòmic com, evidentment, el grup de pes 

de l’animal; així mateix, en el segon grup al identificar l’element anatòmic també coneguem el grup de 

pes. La taula 3.1 recull aquesta informació esquematitzada.  

Grups Taxó Anat Pes corporal Histologia Abrev. Exemple 

Determinables + + + + D Húmer dt. dret de cérvol mascle 

Restes 
determinades 
anatòmicament 

- + + + Da 
Fragment de df. d’húmer de talla 
mitja 

Grups de pes 
corporal 

- - + + Dpc 
Fragment de df. de talla mitja 
(cortical mesurada) 

Restes no 
determinades 

- - - +/- nD Fragment de df. 

 Taula 3.1. Resum dels grups de determinació descrits. +: determinat; -: no determinat. 

3.2.1.2 La determinació taxonòmica 

L’estudi taxonòmic i la correcta identificació de les restes determinades s’ha realitzat principalment 

mitjançant les col·leccions de referència del Laboratori Milagro Gil-Mascarell del Departament de 

Prehistòria i Arqueologia de la Universitat de València i del Gabinet de Fauna Quaternària del Museu de 

Prehistòria de València. També s’han utilitzat com a ferramentes de consulta les obres ja clàssiques en 

aquests tipus d’estudi de Barone (1976), Hillson (1986, 1992) i Schmid (1972). 

Els caprins 

A l’hora de realitzar la identificació taxonòmica dels caprins s’han considerat diverses qüestions prèvies: 

per una banda, la cabra és amb molt el caprí més abundant a les col·leccions del vessant mediterrani 

ibèric; per altra, també s’han identificat restes d’altres caprins salvatges, en aquest cas, d’isard (Rupicapra 

sp.); en tercer lloc, cal considerar que la major part del material, incloent-hi ossos petits com les falanges, 

apareix fracturat o fragmentat, i que la major part del material són fragments de diàfisi sense massa 

elements de diagnòstic. Així doncs, malgrat que la cabra salvatge és clarament dominant sobre l’isard des 

d’un punt de vista quantitatiu, doncs aquest últim gènere apareix de forma puntual a les col·leccions, el 

fet que hi hagen dos caprins implica certa cautela en les identificacions taxonòmiques. Llavors, sols han 

estat identificats a nivell genèric aquelles restes que realment conserven algun tipus d’element diagnòstic 

morfològic que permet la confirmació del gènere al qual pertanyen. D’aquesta manera, les restes que no 

presenten cap element que permeta la distinció clara entre els gèneres s’han identificat com a Caprinae. 

Si bé des d’un punt de vista taxonòmic considerem que és la forma més objectiva d’actuar (podríem dir 

“la més científica”), des d’un punt de vista pràctic aquesta decisió pot dificultar la comparació amb 

col·leccions d’altres jaciments on no s’ha tingut en compte aquesta “cautela taxonòmica”. Per tal de 

possibilitar aquestes comparacions en alguns punts del treball s’han unificat i comptabilitzat de forma 

conjunta les restes de Caprinae identificades a nivell genèric i les identificades a nivell de subfamília. Així, 

en el cas de les anàlisis zooarqueològiques s’ha realitzat primerament l’estudi de totes les restes de la 

subfamília en conjunt per després realitzar l’estudi de les restes de Capra pyrenaica  i Rupicapra sp. per 

separat. 
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Els carnívors 

Les restes de Vulpes, Felis silvestris, Lynx pardinus i Canis lupus han estat identificades amb les col·leccions 

de referència citades i amb l’ajuda de les obres ja esmentades. En el cas del Cuon alpinus i per tal de 

confirmar la seua correcta identificació s’han emprat com a material de referència les restes dels 

jaciments d’Obarreta (Altuna, 1983) i Duranguesado (Castaños, 1988) dipositades en el Museo 

Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco de Bilbao, així com les restes de Canis lupus de les col·leccions 

citades i de l’Estació Biològica de Doñana i el Museo Nacional de Ciencias Naturales1 per descartar la seua 

pertinença a aquesta espècie. Fruit d’aquesta recerca es publicà un treball col·lectiu sobre diverses restes 

de Cuon recuperades a diferents jaciments del País Valencià on s’inclogué la dent recuperada a la boca W 

de Santa Maira i el crani recuperat a la boca anomenada “Corral del Gordo” del mateix jaciment on es pot 

trobar informació més detallada sobre aquest tema i el treball realitzat (Pérez Ripoll et al., 2010).  

Leporidae 

Altres taxons que presenten problemes per la seua semblança són els gèneres de lepòrids Oryctolagus i 

Lepus. Tradicionalment la distinció entre aquests dos gèneres s’ha realitzar a partir de criteris de 

grandària. Tanmateix, encara que és habitual que la llebre siga més gran que el conill, es poden trobar 

casos de conills grans i llebres menudes que poden ser confosos. Per això s’ha optat per utilitzar el recull 

de criteris diagnòstics compendiats per Sanchis Serra (2012) a partir de  Cochard (2004b) i De Marfá (2006, 

2009). Totes aquelles restes per a les quals no ha estat possible realitzar una identificació objectiva a partir 

de criteris diagnòstics clars s’inclouen dins les llistes taxonòmiques dins la família Leporidae. Cal 

assenyalar, però que entre el 90 i el 95% de les restes on ha estat possible realitzar la identificació del 

gènere pertanyen a Oryctolagus cuniculus, de forma que la llebre està molt poc representada. Aquest fet 

implica que veritablement semblen ser els conills els lepòrids dominants en la mostra de forma 

contundent, malgrat que bona part de les restes s’inclouen dins eixa identificació de Leporidae. Llavors, 

per tal de realitzar de forma adequada els estudis comparatius entre taxons i / o jaciments, els lepòrids 

seran normalment considerats un únic taxó. 

Homo sapiens 

En el cas particular de les restes de Homo sapiens del jaciment de Santa Maira s’ha realitzar un estudi 

antropològic per part de María Paz de Miguel.  Aquest estudi s’ha centrat en la identificació de les restes 

per tal de confirmar o corregir les identificacions preliminars realitzades al descobrir les restes durant 

l’estudi de la fauna, l’estimació de l’edat i l’estudi de les característiques morfològiques i 

paleopatològiques dels ossos per tal d’estimar el NMI (Buikstra i Ubelaker, 1994; Capasso et al., 1998; 

Scheuer i Black, 2000; Ubelaker, 1994).  

3.2.1.3 Les dades taxonòmiques a la base de dades 

El recull de les dades taxonòmiques a la base de dades s’ha fet de forma molt sistemàtica. L’apartat 

dedicat a la identificació taxonòmica consta de 5 camps: ordre, família, subfamília, gènere i espècie. La 

consideració d’aquests camps diferents respon a dos fets principals: per una banda, la necessitat puntual 

de realitzar cerques de restes per les diferents categories taxonòmiques; per altra, la impossibilitat 

                                                                                                                                                                     

1 Agraïm l’ajuda i col·laboració pel que fa al citat treball als Drs. Jesús Altuna i Pedro Mª Castaños, així com a la Dra. 

E. Mª Barriocanal (Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco), al Dr. Ramón Soriguer (Estación Biológica de 

Doñana) i a la Dra. J. Barreiro (Museo Nacional de Ciencias Naturales).  
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d’identificar algunes restes més enllà de la família o subfamília, o bé la inexistència de trets empírics que 

ens permeten una identificació més acurada d’aquestes restes. 

3.2.2 EDAT 

3.2.2.1 Mètodes per a l’estimació de l’edat segons els taxons 

Els mètodes per al càlcul de l’edat utilitzats en aquest treball han sigut els dos bàsics: l’observació del 

creixement i desgast dental i l’estat d’ossificació i fusió de les epífisis. El mètode dental malgrat que és 

més exacte que l’estat d’ossificació (que solament ens aporta una informació ante quem o post quem) 

també presenta alguns problemes, ja que per una banda poden haver variacions en el moment d’erupció 

i substitució de les dents no solament degudes a les diferencies geogràfiques entre poblacions, sinó 

principalment ocasionades per les diferents condicions nutricionals; per una altra, també hi ha certs 

desacords entre els especialistes pel que fa a la definició dels conceptes d’erupció i creixement dental 

(Azorit, 2002). 

Caprinae (Capra pyrenaica, Rupicapra sp.) 

En el cas de la Capra pyrenaica, els treballs de referència utilitzats han sigut els de Pérez Ripoll (1988) i 

Deniz i Payne (1982) (taula 3.2 i 3.3) per a establir l’edat a partir de les dents i per a l’estat de fusió, el de 

Serrano et al. (2004) (taula 3.4 i 3.5). El treball de Pérez Ripoll és especialment interessant i ha sigut la 

base sobre la que hem establert les edats a partir de l’erupció i desgast dental. En la introducció al citat 

treball l’autor fa una interessant revisió metodològica on exposa els principis sobre els que ha 

desenvolupat el mètode i les sis fases en les que classifica les mandíbules o maxil·lars, si bé l’exactitud del 

treball permet fins i tot apropar-se a l’edat, sempre amb reserves, a partir de dents soltes, cosa per la qual 

resulta de molta utilitat en estudis de material arqueològic. Les sis fases en les que divideix els estadis de 

creixement i desgast dental s’arrepleguen en la taula 3.2, on hem recollit els apunts sobre estacionalitat 

que elabora l’autor. Aquests apunts, però, han de ser utilitzats com a orientadors més que com a elements 

absoluts. 

Cervidae (Cervus elaphus, Capreolus capreolus) 

En el cas dels cérvols hem emprat com a referents per a l’estudi dental els treballs d'Azorit (2002) i 

Mariezkurrena (1983) (taula 3.6). Per a l’estudi de l’edat a partir de l’esquelet postcranial hem emprat el 

citat treball de Mariezkurrena (taula 3.7). 

Phocidae (Monachus monachus) 

En el cas del vell marí, hem partit del treball d'Storå (2000) sobre la fusió de les epífisis en les espècies 

Halichoerus grypus, Phoca hispida botnica, Phoca vitulina i Phoca groenlandica. Entre aquestes quatre 

espècies es pot observar una seqüència similar de fusió, encara que la velocitat pot diferir fins i tot entre 

individus de la mateixa espècie. L’autor configura a partir de la seqüència de fusió vuit classes d’edat. No 

coneguem per a Monachus cap treball al respecte, per això anem a utilitzar com a marc de referència el 

citat treball, encara que som conscients que poden existir importants diferències entre els gèneres bàltics 

i la foca mediterrània. En qualsevol cas, i atesos els problemes que pot suposar, no anem a utilitzar edats 

absolutes, doncs les desconeguem, sinó que anem a aplicar a les restes de vell marí els vuit grups d’edat 

descrits per l’autor (taula 3.8). Cal assenyalar també que en el cas dels fòcids no és possible utilitzar les 

dents per estimar l’edat, doncs que normalment perden les dents decídues en fase uterina i ràpidament 

apareix la dentició definitiva (Hillson, 1986: 67). 
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Fases  Estadis Estacionalitat 

0 Dents de llet, M1 absent  Final primavera, estiu i tardor 

I M1 A Final tardor (1r any) 

  B  

II M2 C Final tardor (2n any) 

  D  

  E Primavera (2n any) 

III M3 F Final tardor (3r any) 

  G  

  H  

  I Primavera (3r any) 

  J Final tardor (4t any) 

IV Animal adult K 5é any 

  L  

V Animal vell M  

  N  

 

Fases  Estadis Estacionalitat 

0 Dents de llet, M1 absent  Final primavera/inici tardor 

I M1 A 
B 
C 

Inici tardor 
Final hivern/inici primavera 
 

II M2 D 
E 
F 
G 

Inici tardor (2n any) 
 
Inici primavera (2n any) 

IIIa M3 H 
I 
J 

Inici tardor (3r any) 
 
 

IIIb I4 K 
L 
M 

Primavera (3r any) 

IV Animal adult N 
O 
P 

 

V Animal vell Q 
R 
S 

 

Taula 3.2. Fases d’erupció i desgast dental en el maxil·lar de Capra pyrenaica. A partir de Pérez Ripoll (1988) 
 

Taula 3.3. Fases d’erupció i desgast dental en les mandíbules de Capra pyrenaica. A partir de Pérez Ripoll (1988) 
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Element esquelètic Fus ♂  Fus♀ 

Escàpula: tuberositat distal 2-3 1-2 

Húmer proximal: 
-trocànter - caput 
-epífisi-diàfisi 

 
3 
9 

 
3 
Senil 

Húmer dt: 
-epífisi-diàfisi 
-trocànter  

 
2 
3 

 
1 
2-3 

Radi proximal. 1-3 2 
Radi distal 3-5 1-4 

Ulna proximal 3-7 1-5 
Ulna distal 3-7 4 

Metacarp distal 1-3 1-2 

Pelvis: 
-acetàbul 
-símfisi púbica 

 
1-3 
- 

 
1-2 
- 

Fèmur proximal: 
-trocànter-caput 
-epífisi/diàfisi 

 
3-6 
7-9 

 
3-6 
4-7 

Fèmur distal 3-7 5-7 

Tíbia proximal: 
-tuberositat tibial-còndils proximal 
-epífisi/diàfisi 

 
4 
7-11 

 
2-5 
2-11 

Tíbia distal 3-4 2-4 

Calcani 5 4 

Metatars distal 3 2 

Falange 1 proximal 1-3 1-2 

Falange 2 proximal 1-3 1-2 

 

Període de fusió genèric (en anys) Element esquelètic (període de fusió mascles/femella) 

1-3 Escàpola distal (2-3/1-2) 
Trocànter - caput (húmer proximal) (3/3) 
Húmer distal (2/1) 
Radi proximal (1-3/2) 
Metacarp distal (1-3/1-2) 
Acetàbul (1-3/1-2) 
Metatars distal (3/2) 
Falange 1 i 2 (1-3/1-2) 

3-5 Radi distal (3-5/1-4) 
Ulna distal (3-7/4) 
Trocànter - caput (Fèmur proximal) (3-6/3-6) 
Tuberositat-còndils (tíbia proximal) (4/2-5) 
Tíbia distal (3-4/2-4) 
Calcani (5/4) 

5-7 Ulna proximal (3-7/1-5) 
Fèmur distal (3-7/5-7) 

7-9 Fèmur proximal (7-9/4-7) 

>9 Húmer proximal (9/Senil) 
Tíbia proximal (7-11/2-11) 

 

Taula 3.4.  Estat de fusió dels diferents elements esquelètics de Capra pyrenaica. S’indica l’interval temporal en 
anys de vida durant el qual fusiona, així com el sexe. A partir de Serrano et al. (2004). 

 

Taula 3.5. Fases d’edat de Capra pyrenaica simplificada per facilitar la classificació de les restes. A partir de Serrano 
et al. (2004).  
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Element esquelètic 8 mesos 20 mesos 32 mesos 

Escàpula: tuberositat distal 0 - + 

Húmer px: 
-epífisi-diàfisi 
-caput/tubercle minus-major 

 
0 
0 

 
0 
0 

 
0 
- 

Húmer dt: 
-epífisi-diàfisi 
-epicòndil lat.-epífisi 
-epicòndil med./epífisi 

 
0/- 
0/- 
0 

 
+ 
-/+ 
-/+ 

 
+ 
+ 
+ 

Radi px. 0/-/+ + + 
Radi distal 0 0 0 

Ulna proximal 0 0 0 
Ulna distal 0 0 0 

Metacarp distal 0 0 0 

Pelvis: 
-acetàbul 
-símfisi púbica 

 
0 
0 

 
- 
0 

 
+ 
0 

Fèmur proximal: 
-epífisi/diàfisi 
-caput/trocànter major 
-trocànter menor 

 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0/- 

 
0 
0 
+ 

Fèmur distal 0 0 0 
Tíbia proximal 0 0 0 
Tíbia distal 0 0/- + 

Calcani 0 0 0 

Metatars distal 0 0 0 

Falange 1 proximal 0 0/- + 
Falange 2 proximal 0 - + 

 

 

Dent Decidu Permanent 

I1 Present naixement 14-15 m. 
I2 Present naixement 16-18 m. 
I3 Present naixement Abans 25-26 m. 
I4 Present naixement Abans 25-26 m. 

C Present naixement 18-20 m. 

P2 3-5 m. 25-30 m. 
P3 3-5 m. 25-30 m. 
P4 3-5 m. 25-30 m. 

M1  5-12 m. 
M2  14-16 m. 
M3  27-32 m. 

 

Taula 3.6. Edat d’erupció dental en el cérvol. A partir de les dades d’Azorit (2002). 

 

Taula 3.7.  Estat de fusió dels diferents elements esquelètics en cérvol. 0: no fusionat; -: 
recent fusionat; +: ben fusionat. A partir de Mariezkurrena (1983). 
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Suidae (Sus scrofa, Sus sp.) 

En aquest cas hem utilitzat l’edat d’erupció dental exposada per Bull i Payne (1982) (taula 3.9). 

Pel que fa a la fusió de les epífisis, s’ha seguit el treball de Bridault et al. (2000) per als animals entre els 3 

i 25 mesos d’edat. Les estimacions d’aquests autors, més exactes, s’han completat amb les de Schmid 

(1972) per als ossos de fusió tardana (taula 3.10).  

El resultat, tal i com es veu en la taula, són, en molts casos, períodes de temps que oscil·len entre els 4 

mesos en el cas de la falange 1 (entre 17 i 21 mesos) i els 11 mesos que dura la fusió de l’húmer distal des 

de què s’inicia fins a què la sutura metafisària no és visible. Tots aquests períodes es poden dividir en dos 

grans parts, de duració variable: s’inicien quan comença la fusió, i es perllonguen en tant que la línia de la 

metàfisi és visible. 

Carnivora (Vulpes, Felidae) 

En el cas de Vulpes vulpes  es disposa de dades més concretes sobre l’edat d’erupció de la dentició 

permanent: els canins superiors erupcionen entre les 18 i 19 setmanes de vida, i seguidament erupciona 

el P3 mandibular (19-21 setmanes). El procés d’erupció dental està complet entre les 24 i les 27 setmanes 

de vida (Szuma, 1997). En la dentició altre fet indicatiu que pot servir per a separar joves d’adult de forma 

general és el tancament definitiu de l’arrel dels canins. En el cas de Lynx aquest foramen està totalment 

tancat entre els 13 i els 18 mesos (Anderson i Lovallo, 2003), mentre que en Vulpes  tanca un poc abans, 

al voltant del primer any de vida (Cypher, 2003). Aquests mateixos autors arrepleguen algunes indicacions 

Taula 3.8. Grups d’edat i estat de fusió de les epífisis en Halichoerus grypus, Phoca hispida botnica, Phoca vitulina 

vitulina i Phoca groenlandica a partir de Storå (2000). 

 

Grup d’edat Elements esquelètics fusionats 

1 Epífisis distals de les falanges 1-2 anteriors 

2 Epífisis distal metacarp I 

3 Escàpola: tubercle supraglenoide 

4 Os crural: part tibial i fibular de la epífisi proximal (entre elles, no a la diàfisi) 

5 Húmer: epífisi distal 
Radi: epífisi proximal 
Fèmur: caput i trocànter major de l’epífisi proximal 
Tubercle calcani 
Falange 3 posterior 
Sacre 

6 Húmer: epífisi proximal 
Ulna proximal: olècran 
Falanges 1-2 anteriors: epífisi proximal 
Fèmur: epífisi distal 
Os Crural: epífisi proximal – diàfisi 

7 Radi: epífisi distal 
Ulna: epífisi distal 
Metacarp I: epífisi proximal 
Metacarps II-V: epífisis distal 
Os crural: epífisis distals 
Metatars I: epífisi proximal 
Metatarsos II-V: epífisis distal 
Falanges 1-2 posteriors: epífisi proximal 

8 Totes les epífisis del ossos apendiculars fusionades 
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generals per a l’edat de fusió de les epífisis. Tots dos coincideixen en parlar de forma general de 3 grups 

d’edat, el nounats, el joves, llurs ossos presentarien ja una forma “adulta” però encara no s’haurien 

fusionat les epífisis, i els adults, amb les epífisis ja fusionades. Així, a grans tret podríem parlar d’adults en 

el cas de les raboses a partir dels 12 mesos de vida i dels 13-18 en el cas dels linxs.   

 

 

 

Erinaceus europaeus 

En aquest animal el deslletament es produeix al voltant dels 40 dies, quan ja estan present M1, M2, P2 i 

I3. El caní apareix als 3 mesos, i més o menys entre el 4 t i el 5é mes tots els premolars i molars definitius 

estan presents (Asher i Olbricht, 2009). 

Leporidae 

Per a l’estimació dels grups d’edat en el cas dels lepòrids s’han utilitzat les dades recollides per Sanchis 

Serra (2012) a partir dels treballs de Jones (2006) i Gardeisen i Valenzuela (2004). A partir del moment de 

fusió del dels ossos llargs principals (húmer, radi, fèmur, tíbia) i per proximitat entre diferents epífisis s’han 

confeccionat tres cohorts de fusió que permeten establir una edat postquem/antequem (taula 3.11). A 

banda de l’estimació d’edat per l’estat de fusió, l’observació dels ossos ha permés en alguns casos establir 

l’existència d’animals nounats i inclús fetals. 

Dent I1 I2 I3 C P1 P2 P3 P4 M1 M2 M3 

Mesos 12-16 18-27 7-12 7-12 5-8 14-17 14-16 14-18 4-6 12-14 21-23 

Os Fusió en mesos 

Atlas 7-13 

Escàpula 7-13 

Pèlvis 9-13 

Radi px 9-13 

Falange 2 9-18 

Húmer dt. 9-21 

Falange 1 17-21 

Tíbia dt 17-25 

Metapodis ca. 24  

Húmer dt ca. 42 

Radi dt ca. 42 

Taula 3.9. Edat d’erupció dental de Sus scrofa. A partir de Bull i Payne (1982). 

 

Taula 3.10. Edat de fusió en mesos per als ossos indicats de Sus scrofa. A partir de Bridault et al. (2000) i Schmid (1972). 
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3.2.2.2 La recollida de les dades d’edat a la base de dades 

Creixement i desgast dental 

A partir de les dades obtingudes segons les tècniques esmentades, en la base de dades hem definit un 

camp on recollim les fases de creixement i desgast. Així mateix, també s’arreplega, quan és possible, 

l’altura de la corona dental en el cas dels caprins per tal de definir de forma més acurada la fase de 

creixement - desgast. 

Ossificació i fusió de les epífisis 

Per tal de recollir l’estat de fusió de les epífisis s’ha definit una codificació que facilita la seua incorporació 

a la base de dades. Aquest codi és un binomi binari, on 1 significa fusionat i 0 no fusionat. Un os sencer 

amb els dos extrems fusionats quedaria codificat com “11”, mentre que altre os amb les dues epífisis no 

fusionades, com a “00”. El primer d’aquests dígits fa referència a la proximal, i el segon a la distal, de 

forma que un os que presenta l’articulació proximal fusionada però no la distal es codificaria com “10”, i 

com a “01” si la fusionada és la distal. En el cas de fragments que solament conserven l’articulació proximal 

o distal, l’absent s’indica amb un “-“. Aquesta codificació, encara que simplista, permet un accés i 

processament ràpid de la informació. Les restes es poden agrupar després per ossos o per edat 

d’ossificació per comptabilitzat quantes restes majors o menors de tants mesos tenim. 

Grups d’edat 

Per altra banda, també s’han descrit en un camp d’edat genèric cinc grups d’edat: nounat, jove, subadult, 

adult i vell. En aquests grups es poden afegir tant els ossos l’edat dels quals ha pogut ser calculada amb 

major exactitud a partir dels mètodes descrits, com aquells que malgrat no conserven dentició ni extrems 

epifisaris poden ser amb certesa adscrits a una de les cohorts d’edat. Aquest extrem ocorre especialment 

amb les restes d’ossos llargs o plans d’animals nounats que malgrat no preservar extrems articulars 

pertanyen evidentment a eixe grup d’edat. 

3.2.3 SEXE 

3.2.3.1 Cacera major 

La identificació del sexe en les col·leccions faunístiques aportades per les comunitats caçadores-

recol·lectores és prou complicat a causa de la elevada fragmentació de les restes i la baixa conservació 

Grups de fusió Parts articulars 

Fusió primerenca (ca. 3 mesos) Húmer dt 
Radi px 

Fusió intermèdia (ca. 5 mesos) Ulna px 
Fèmur dt 
Tíbia dt 

Fusió tardana (9-10 mesos) Húmer px 
Radi dt 
Fèmur px 
Tíbia px 
Ulna dt 

Taula 3.11. Cohorts de fusió per a conill. 
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d’elements diagnòstics com puguen ser els ossos coxals sencers o quasi sencers. Per tal d’establir un 

possible marc de determinació s’han consultat treballs sobre el dimorfisme sexual de l’esquelet 

postcranial de Capra pyrenaica würmiana (Altuna, 1978), del crani de Capra pyrenaica (Fandos i Vigal, 

1993), així com altres sobre l’íbex (Fernández i Monchot, 2007) i  l’isard (Arceredillo et al., 2011). 

Tanmateix, les possibilitats d’estimar el sexe a partir de criteris osteomètrics també són prou limitades en 

primer lloc, per la manca de grans col·leccions de mesures de comparació sobre cabres preholocèniques 

i de l’Holocé inicial de la mediterrània ibèrica; per altra, per la baixa quantitat de restes mesurables 

recuperada no sols als jaciments estudiats, sinó en general als jaciments semblants de la Mediterrània 

peninsular. En tercer lloc, els treballs sobre altres especies i gèneres si bé poden servir com a orientació, 

no són veritablement útils a l’hora d’establir el sexe en una altra espècie per raons obvies.  

Al capdavall, el criteri que s’ha demostrat més fiable és la identificació a partir de la comparació 

morfològica dels ossos coxals amb els exemplars mascles i femelles de les col·leccions de referències 

utilitzades en la identificació taxonòmica de les restes. Tanmateix, i per augmentar la mostra de restes 

sexades, però sempre amb molta cautela, s’han comparat, quant ha estat possible, la morfologia de les 

banyes i la robustesa de determinats elements diagnòstics del crani com l’articulació occipital. Pel que fa 

a l’esquelet postcranial, i davant la baixa quantitat d’elements articulars mesurables, s’ha optat per 

comparar les articulacions de les falanges, si bé únicament ha estat possible considerar com a “mascles” 

aquelles que presentaven més que unes mesures concretes, una morfologia molt més robusta que la resta 

de falanges per la limitació que suposa la diferent morfologia de les falanges anteriors i posteriors.  

Llavors, per tal d’omplir aquestes mancances i des d’un punt de vista metodològic, seria molt interessant 

realitzar en el futur treballs dedicats a les possibilitats d’identificació osteomètrica i morfològica del sexe 

dels ossos de Capra pyrenaica  que tinguen en compte les característiques que presenten els recuperats 

a les excavacions arqueològiques: alta fragmentació i baix índex d’elements mesurables. 

En el cas de Cervus elaphus i atenent a l'escassa quantitat de restes disponibles, el sexe únicament s’ha 

pogut estimar per la presència – absència de les banyes. En el cas de Sus scrofa el criteri és semblant, però 

en aquest cas estimant el sexe a partir de la morfologia dels canins o els alvèols. 

3.2.3.2 Oryctolagus cuniculus 

L’estimació del sexe dels lepòrids s’ha realitzat sobre 

ossos identificats de conill. S’han seguit els criteris 

exposats per Jones (2006). Per tal de sexar els conills 

amb criteris mètrics que permeten l’observació 

objectiva dels dimorfisme sexual, l’autora realitza 

l’estudi mètric de la zona maxil·lar, del diastema i de 

l’articulació distal de húmer. Si bé tots tres mètodes 

permeten observar certes diferències, són les mesures 

obtingudes sobre la mandíbula i l’húmer distal les que 

millor reflecteixen dos grups sexuals diferents al 

contrastar-les en una gràfica de dispersió de punts, 

particularment l’últim dels mètodes.  

En aquest treball hem optat per l’últim dels mètodes ja 

que, per una banda, és el que ha donat resultat més clar, 

i per l’altra, la densitat de l’articulació distal de l’húmer 

permet una millor conservació d’aquest fragment ossi. 

El mètode aplicat consisteix en mesurar per una banda 

l’amplària distal (Bd) i comparar-la amb l’amplària de la 

 
 

Figura 3.2. Mesures sobre l’articulació distal de 
l’húmer de conill utilitzades per l’estimació del sexe 



M e t o d o l o g i a | 31 

  

 

tròclea (BT) (figura 3.2) mitjançant un gràfic de dispersió de punts. Atenent als resultats obtinguts per 

l’autora, les mesures resultants dibuixen dues agrupacions diferents, una de restes de femelles i altra de 

mascles que presenten dos relacions estadísticament significants tant en l’anàlisi de regressió com en la 

seua correlació (Jones, 2006). Recentment aquest mètode s’ha aplicar a l’estudi dels lepòrids del nivell 

solutrià de la cova de les Cendres, i els resultats interpretats d’acord als criteris exposats, suggereixen una 

major presència de femelles (Gordón Baeza, 2015). L’objectiu de l’estudi sexual d’aquest taxó és establir 

possibles composicions sexuals de la mostra estudiada que permeten llançar hipòtesi sobre el tipus de 

cacera/captura que estan realitzant els grups humans. Les implicacions que tenen les diferents 

agrupacions sexuals combinades amb les edats de mort seran comentades al punt dedicat a la síntesi de 

resultats. Aquest estudi s’ha realitzat exclusivament sobre les restes de Santa Maira per la seua major 

representativitat i millor conservació, de forma que té un caràcter experimental. Les mesures es recullen 

en un apèndix osteomètric. 

3.2.4 OSTEOMETRIA 

3.2.4.1 Biometria dels ossos identificats anatòmica i taxonòmicament 

Les mides osteomètriques s’han pres seguint la proposta sistemàtica de Driesch (1976). Únicament s’han 

recollit de forma sistemàtica les dels húmers distals de conill de cara a realitzar un estudi sobre el 

dimorfisme sexual (vid. 3.2.3.2). En el cas de les restes de vell marí (Monachus monachus) s’han aplicat 

les mesures indicades per Ericson i Storå (1999) per als gèneres Halichoerus  i Phoca. En aquest cas i per 

l’especificitat d’aquest taxó també s’ha mesurat els ossos sistemàticament, si bé la mostra és escassa. 

3.2.4.2 Mesura dels ossos no identificats taxonòmicament 

A més de les mesures biomètriques realitzades sobre els ossos identificats, s’han pres sistemàticament 

les mesures bé exactes bé per classes de mida de les restes dels grup Ra, Dpc i RnD. La intenció de mesurar 

aquestes restes és triple: per una banda, recollir a la base de dades les mesures obtingudes per disposar 

d’elles en futurs estudis tafonòmics; b) fer una apropament a la tafonomia del lloc a partir de l’estudi de 

les mesures; c) definir grups de talla segons s’ha comentat amb anterioritat.  

Aquelles restes bé esponjoses bé compactes que no provenen de la diàfisi i per tant presenten formes 

més o menys irregulars han sigut classificades a partir de la seua mida més gran en grups de talla definits 

per intervals d’1 cm.  

En el cas dels fragments de diàfisi s’han pres sempre que ha sigut possible quatre mides (taula 3.12, figura 

3.3). D’aquestes quatre mides, la llargària (L), l’amplària (A) i l’alçària (H) estan relacionades amb els 

factors extrínsecs o tafonòmics s. l., mentre que el gruix de la diàfisi (E) depén de factors intrínsecs com 

la histologia de l’os o l’edat i sexe de l’animal.  

 

 

Abreviatura Mida 

L Llargària del fragment, mesurada en paralel a l’eix longitudinal de la diàfisi 

A Amplària del fragment, transversal a l’eix longitudinal de la diàfisi. 

H Alçaria del fragment, mesurada des de les dues vores de fractura fins al punt més elevat del 

mateix. 

E Gruix de la paret de la diàfisis, mesurada en un punt on la mesura siga més o menys regular. 

Taula 3.12. Mesures preses sobre fragments de diàfisi de fauna d e talla mitjana i gran. 
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3.2.4.3 Estudi mètric dels factors de trencament intrínsecs o histològics 

Com s’ha dit, el gruix de la diàfisi depén exclusivament de factors inherents a la taxonomia i l’osteogènesi 

de l’animal. Per tant, aquesta mida solament serà presa quan no s’haja vist alterada per processos 

tafonòmics tals com  l’erosió, lixiviació o meteorització. Encara que és palès que el foc pot alterar el 

tamany de les restes (Driesch, 1972), també s’ha mesurat una bona col·lecció de restes termoalterades 

que permetrà comprovar quina és realment la magnitud de la minva i si aquesta afecta o impedeix l’ús 

d’aquest conjunt sobretot per a les consideracions taxonòmiques. Aquesta qüestió excedeix, però, els 

límits del present estudi i serà tractada amb detall a futurs treballs. La utilitat d’aquesta mesura s’ha 

exposat amb detall al punt 3.1.1.1. 

3.2.4.4 Estudi mètric dels factors extrínsecs o tafonòmics 

Pel que fa a l’estudi dels factors extrínsecs, un dels principals problemes és la determinació del tipus de 

trencament, és a dir, la identificació de si aquest s’ha produït en fresc o en sec, ja que per definició la 

fractura s’ha de produir en fresc, mentre que la fragmentació es produeix quasi en la totalitat dels casos 

sobre ossos ja secs, açò és, que han perdut bona part de la seua elasticitat. 

Les mesures obtingudes a partir de L-A-H poden ajudar a caracteritzar la morfologia dels fragments de 

diàfisi de cara a estudis intensius de caire tafonòmic, si bé seria necessari comptar amb mostres d’altres 

jaciments. L’estudi al detall del significat i les possibilitats interpretatives d’aquestes van ser exposades 

de forma introductòria a un treball anterior (Morales Pérez et al., 2008). Tanmateix, la comprensió de la 

seua utilitat requereix una dedicació i un temps, així com un conjunt de mesures de diferents jaciments i 

nivells que excedeix els objectius del present treball. En aquest cas, s’ha utilitzat una de les mesures preses 

Figura 3.3. Mesures en els fragments de diàfisi 
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(L) per tal d’observar possibles diferències en el tamany de les restes òssies que puguen ajudar a la 

comprensió de la història tafonòmica dels diferents nivells estudiats. 

3.2.5 ASPECTES TAFONÒMICS 

La tafonomia, tal i com va ser definida per Efremov (1940), estudia la transició dels organismes vius de la 

biosfera a la litosfera. De forma general, la història tafonòmica de les restes es divideix en dues grans 

fases: la primera comença amb la mort de l’organisme i finalitza amb la seua agregació a la litosfera, o dit 

d’altra manera, la seua deposició al sediment. És l’anomenada biostratinòmia o biostratonomia. La segona 

de les fases, que comença amb el soterrament de les restes i finalitza amb la seua recuperació a la 

excavació s’anomena diagènesi. A partir d’aquesta primera divisió són molts els models que s’han fet per 

a explicar la història tafonòmica de les col·leccions paleobiològiques. Tots aquestes models, per diversos 

que siguen, coincideixen en una observació: la continuada pèrdua d’informació des del principi de la 

història tafonòmica (Lyman, 1994: 12 i ss.). És a dir, tota la història tafonòmica fa desaparèixer informació 

sobre, en aquest cas, els animals que originalment poblaven un paisatge o nínxol concret. No obstant això, 

de cara a un estudi zooarqueològic la pròpia història tafonòmica resulta de gran importància per entendre 

els processos de formació dels jaciments i els conjunts, així com per acostar-se a l’agent causant de les 

acumulacions, de forma que eixa pèrdua d’informació sobre els conjunts que formaven la biocenosi es 

veu compensada per tota una sèrie d’informacions que fan referència a la pròpia història de formació del 

jaciment, aspectes culturals dels grups humans, o els diferents depredadors que poden haver actuat. 

3.2.5.1 Origen de les acumulacions 

L’origen de les acumulacions pot deure’s a dos fets principals: per una banda a la mort natural en el lloc, 

com per exemple la mort de conills a les seues llorigueres. En aquest cas, i tret que existisca un posterior 

consum de la carronya, no s’hi trobaran marques de carnívors als ossos. La segona possibilitat és la 

introducció de les restes pels diferents depredadors, tant humans com altres mamífers o aus. Qualsevol 

introducció de restes d’animals als jaciments s’explica per la intenció d’aprofitar algun dels recursos que 

es troben als cossos dels animals (taula 3.13). En aquest segon cas, cada un dels diferents depredadors 

deixarà les seues pròpies empremtes en els ossos, les quals poden permetre deduir l’origen de les 

acumulacions, tant si són homogènies com heterogènies o mixtes. 

  

Pell/Cuir Pel Banyes Ossos Dents Peüngles Tendons/lligaments 
Carn Moll Sang Greix Vísceres Cervell Sucs 

 

Taula 3.13. Recursos animals explotables (a partir de Lyman, 1994) 
 

Mètodes per la identificació dels conjunts aportats per depredadors no humans 

Els mamífers predadors que poden introduir preses –o parts d’elles- a un jaciment arqueològic i que han 

estat documentats a les col·leccions estudiades més enllà  dels humans (Homo sapiens) són la rabosa 

(Vulpes vulpes), el linx (Lynx sp.), el gat salvatge (Felis silvestris),  el llop (Canis lupus) i el gos salvatge (Cuon 

alpinus). Aquest últim, encara que extint en l’actualitat a tota Europa, està present a finals del Paleolític 

superior al nord de la Península Ibèrica (Altuna, 1986; Altuna et al., 1990; Castaños, 1987; Pérez Ripoll et 

al., 2010). En el jaciment de Santa Maira està present en els nivells epipaleolítics de la boca Oest, així com 

en els nivells paleolítics de la boca est o “Corral del Gordo”, de forma que s’ha de contemplar la possibilitat 

d’interacció Homo-Cuon com en altres indrets (Morales Pérez et al., 2012). En qualsevol cas, la seua 

presència en nivells tan recents suscita tota una discussió que serà tractada al punt corresponent. En el 
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cas de Nerja s’ha identificat així un conjunt de restes consumides per hiena i copròlits d’aquest mateix 

animal als nivells basals de la Sala del Vestíbulo (Arribas Herrera et al., 2004). Tots aquests animals són 

possibles agents d’acumulació de restes als jaciments arqueològics. Els treballs consultats i utilitzats per 

la detecció i identificació de les marques d’aquests animals són molt abundants (p. e. I amb referències, 

Campmas i Beauval, 2008; Cochard, 2004a; Morales Pérez et al., 2012; Nadal, 1996; Sanchis Serra, 1999, 

2000, 2010). A més, la llista de les aus rapinyaires capaces d’aportar restes a jaciments és extensa i inclou 

tant aus nocturnes com diürnes. Per la caracterització dels conjunts ossis aportats per aquestes aus també 

s’han realitzat multitud de treballs neotafonòmics (entre altres i amb referències: Cochard, 2004a; 

Guennouni, 2001; Guillem i Martínez Valle, 1991; Lloveras et al., 2009a, 2012, 2014; Marín Arroyo et al., 

2009; Robert i Vigne, 2002; Sanchis Serra, 2000, 1999, 2001; Sanchis Serra et al., 2014). El treball de síntesi 

realitzat per Sanchis Serra (2010: 17 i ss.) sobre tots aquests depredadors on fa un conscienciós recull de 

les característiques que presenten els diferents tipus d’acumulacions han resultat de molta utilitat a l’hora 

de tindre una visió general de les característiques de les diferents col·leccions com pel recull de cites 

bibliogràfiques que realitza. També s’ha consultat altres obres de caràcter més general (Pérez Ripoll, 1992; 

Rivals et al., 2003; Villa et al., 2004). En qualsevol cas per la caracterització de possibles conjunts de restes 

aportades per depredadors no humans, s’ha contemplat cinc punts bàsics: 

a) la presencia i/o absència de determinats elements esquelètics,  

b) la fragmentació,  

c) l’estructura d’edat,  

d) les marques en els ossos i les alteracions mecàniques  

e) les alteracions digestives.  

Les marques sobre la cortical dels ossos consumits per carnívors són un dels grans indicadors. Aquestes 

poden estar produïdes per les dents o el bec, així com en el cas de les aus rapinyaires, per les urpes. Els 

diferents tipus de marques que podem trobar s’han recollit a la taula 3.14. La definició de les diferents 

marques que es poden detectar en els ossos afectats per carnívors s’ha fet  a partir de l’obra de referència 

de Binford (1981) i experimentacions pròpies (Sanchis Serra et al., 2011) destinades a discriminar les 

marques antròpiques de les de carnívor, doncs cal dir que en la seua definició les marques de carnívors 

no són massa diferents de les produïdes per les dents humanes (Landt, 2004).  Per a les marques de 

digestió l’obra de referència és la d'Andrews (1990) adaptada per Lloveras et al. (2008, 2009b) i Sanchis 

Serra (2010). 

 

Taula 3.14. Principals tipus d’estigmes produïts pels depredadors. 

Tipus de marca Agent Descripció 

Punció Dents Cortical (no travessa l’os). Contacte puntual d’una dent amb la 

cortical 

Arrossegament Dents Cortical (no travessa l’os). Contacte d’una cúspide dental amb 

desplaçament. 

Perforació Dents/Bec Forat que travessa l’os compacte 

Mossa Dents/Bec Fragment de la perforació quan l’os es fractura 

Afonament Dents/Bec Desplaçament d’os de escassa densitat cap a l’interior per la 

pressió de les dents o el bec 

Vores dentades – píling Dents Resultat del rossegat i fractura dels ossos per les dents 

Corrosió química Sucs digestius Porositats, vores arrodonides, poliment.  
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Cal esmentar que la caracterització de conjunts aportats per carnívors no és un dels objectius d’aquest 

treball. La intenció de l’estudi de les possibles marques de carnívors és precisament la seua detecció en 

cas que hi hagen per estimar la possibilitat d’intrusions i discriminar, en el seus cas, les restes d’aportació 

antròpica i les d’altres depredadors. 

Alteracions antròpiques 

Els recursos presents a les preses, llistats a la taula 3.13, són aprofitats mitjançant el seu processament 

per part dels grups humans. Per extraure i, en el seu cas, consumir eixos recursos cal realitzar tota una 

sèrie d’accions destinades a acomplir amb les diferents tasques. Cada una d’aquestes accions necessita, 

així mateix, d’una sèrie de tècniques carnisseres que inclouen a grans trets l’ús d’útils de tall i percussió, 

l’ús del foc i l’ús de les dents i les mans. L’elecció d’una o altra tècnica està determinada per tota una llista 

de factors recollits per Lyman (1994: 296) (taula 3.15). 

Factors naturals Factors culturals 

Tipus de presa (taxó, tamany, edat, sexe...) 

Origen: cacera, carronyeig... 

Entorn i relacions espacials 

Oratge 

Estació 

Estat alimentari del grup 

Tecnològics 

Preferències i gustos 

Factors relacionats amb la cuina i el 

consum 

Característiques del grup humà 

 
Taula 3.15. Factors que influeixen en l’elecció de les tècniques carnisseres (a partir de Lyman, 1994) 

 

Les diferents tècniques utilitzades poden deixar marques als ossos, diferents segons l’agent utilitzat, el 

seu objectiu, etc. La bibliografia sobre aquest tema és extremadament llarga. Alguns d’aquests treballs, 

més metodològics i generals, han sigut utilitzats com a base per comprendre i estudiar aquest tipus de 

marques (Lyman, 1994; Pérez Ripoll, 1992). El treball de Pérez Ripoll (1992) mereix ser esmentat per 

l’acurada recollida i ordenació dels tipus de marques antròpiques que podem trobar en les col·leccions 

zooarqueològiques. Altres treballs consultats que tracten aspectes més puntuals de cadascuna de les 

marques antròpiques es recullen en el punt següent, on es fa una descripció de les diferents marques que 

hem identificat en els ossos a partir de l’útil o la tècnica utilitzada. 

a) Tipus de marques 

Marques lítiques amb instruments de tall: incisions i raspats 

Les marques lítiques associades a accions antròpiques presenten en general unes característiques 

generals semblants: tenen un perfil en V o en \_/, solen mostrar estries paral·leles al seu si, moltes vegades 

mostren incisions paral·leles a la principal molt més lleugeres, poden acabar en una barba, i van 

acompanyades de cons hertzians. Sobre la definició, identificació i caracterització d’aquests tipus de 

marques la quantitat de treballs és ingent (p. e. Bello i Soligo, 2008; Bello et al., 2009; Bromage i Boyde, 

1984; de Juana et al., 2010; Domínguez-Rodrigo, 2003; Domínguez-Rodrigo i Yravedra, 2009; Lyman, 2005; 

Pérez Ripoll, 1992). Altres se centren en les diferències entre aquestes i les marques de trepig (trampling 
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s.l.) (p. e. Behrensmeyer et al., 1986; Domínguez-Rodrigo et al., 2009). Sobre el mètode de quantificació 

de les restes òssies amb marques lítiques es poden trobar diferents propostes, que van des de l’observació 

de la complexitat i la variabilitat en la presència de marques lítiques que limita les conclusions que es 

poden extraure de la seua comptabilització (Lyman, 2005), treballs que consideren la preferència per a 

l’estudi de les marques lítiques del percentatge de fragments d’ossos llargs amb marques lítiques 

(Domínguez-Rodrigo i Yravedra, 2009) fins a les propostes d’estudiar la presència de marques lítiques a 

partir del NME i no del més tradicional NRDt (i/o NRnD), ja que la fragmentació de les restes esbiaixa els 

recomptes fets sobre el NR (Otárola-Castillo, 2010). 

Per la seua definició i correcta identificació hi ha una sèrie de variables fonamentals com són el seu tipus 

(incisió o raspat en funció de com es desplaça l’útil sobre l’os) (Pérez Ripoll, 1992), localització esquelètica, 

orientació i funció. Aquesta última qüestió està suggerida per les anteriors variables i no per cap 

observació objectiva, de manera que és més interpretativa que no una observació (Lyman, 1994: 298). 

Marques d’impactes i percussions 

Aquestes marques es produeixen al fracturar o intentar fracturar els ossos per accedir a la cavitat 

medul·lar en el cas dels ossos llargs, on són més fàcils de localitzar. La forma més habitual en la qual 

apareixen és com a un punt d’impacte en forma de mossa amb una extracció negativa. També es 

recuperen a sovint aquestes ascles normalment troncocòniques i concoïdals encara que també es possible 

trobar ascles paràsites, açò és, ascles corbades i primes, també concoïdals que es desprenen entre l’ascla 

troncocònica principal i el negatiu de la mossa (Lyman, 1994: 323; Pérez Ripoll, 1992) (figura 3.4). Altres 

senyals associades són els pics d’impacte (impact pits) i els rascats o arrossegaments d’impacte (impact 

scars) (Fernández-Jalvo et al., 1999; Galán et al., 2009). Tots aquests estigmes s’han agrupat com a colps 

i colps/raspats.  

 

 
Figura 3.4. Ascles concoïdals (dreta) i ascles paràsites (esquerra) de NV-4. 

 

Una vegada s’ha produït un impacte dinàmic sobre l’os, la seua fractura respon a tota una mecànica de 

forces que determina la morfologia resultant (Lyman, 1994: 315 i ss.). 
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Marques dentals 

Les modificacions realitzades amb les dents tenen tres finalitats principals: la fractura de l’os (en el cas 

dels animals de talla petita o d’ossos tous i zones d’escassa densitat) per accedir a la cavitat medul·lar, 

l’aprofitament dels extrems articulars i/o de la matèria blana adherida encara a aquests extrems, i 

l’aprofitament de les restes de carn i periosti adherides als ossos. Sobre aquestes modificacions s’han 

realitzat diferents treballs experimentals juntament amb els Drs. Pérez Ripoll i Sanchis Serra on 

s’estudiaren els objectius, processos i marques produïdes durant l’extracció dels paquets carnis, l’accés al 

moll ossi i l’aprofitament de les parts blanes de les articulacions (Sanchis Serra et al., 2011). Per aquest 

estudi es va partir del fet constatat de la aparició de cilindres d’ossos llargs de preses menudes 

(eminentment conill) de forma molt abundant en els conjunts antròpics, dels quals són bons marcadors, 

juntament amb les marques de tall, la presència massiva d’adults i la representació esquelètica en funció 

dels diferents processos carnissers (Cochard, 2004a; Pérez Ripoll, 2005-06). Aquests cilindres es 

produeixen al mossegar i fracturar els extrems dels ossos, i la seua aparició s’associa al consum de la 

medul·la del seu interior per succió, si bé també és possible que estiguen provocades pel consum de les 

articulacions, en les quals malgrat el descarnat i neteja, solen quedar adherits restes de paquets musculars 

i tendonals, a més d’una quantitat de greix medul·lar gens menyspreable (Binford, 1978; Cochard, 2004b; 

Landt, 2007; Pérez Ripoll, 2005-06; Speth, 2000). Vista la dificultat d’identificació d’algunes marques 

dentals, les diferents accions que les poden haver provocat i la variabilitat de les mateixes en funció del 

seu objectiu, la histologia de la zona òssia afectada, etc., en el nostre treball experimental vam marcar 

tres objectius: (1) definir els processos on l’acció dental hi participa i les diferents variables que 

intervenen, (2) establir i definir patrons i morfotipus d’alteracions produïdes per l’acció de les dents 

humanes en els ossos, i (3) establir diferències entre aquestes alteracions i les produïdes per altres agents. 

Per a assolir aquests objectius es va definir un marc teòric on es varen definir tant les accions dentals com 

les marques resultants: 

Accions dentals: (1) la mossegada: acció de pressió efectuada amb les dents sobre l’os amb la finalitat 

d’accedir al moll, consumir les articulacions d’estructura més tova o servir d’ajuda en la desarticulació de 

segments o elements anatòmics. Sol produir la fractura dels ossos; (2) la mossegada-flexió: a banda de la 

mossegada pròpiament dita, s’ha experimentat sobre una variant de fractura ocasionada per la subjecció 

de l’os amb les dents mentre es flexiona manualment fins que col·lapsa i es fractura. En general, el seus 

objectius són similars als descrits per a la mossegada simple; (3) el rossegat és l’acció repetitiva de 

moviments curts i generalment de baixa intensitat de les dents i de l’os, en direccions múltiples, per 

aprofitar la carn i altres teixits blans encara adherits als ossos. 

Modificacions: La modificació principal està causada per l’acció directa de les dents. Quan s’aconsegueix 

fracturar l’os la modificació principal és la fractura directa. Tanmateix, quan l’intent fracassa, o bé 

l’objectiu era l’aprofitament de les restes de teixits blans i no la fractura, la modificació principal es limita 

a puncions o arrossegaments produïts per les cúspides dentals. Les modificacions secundaries suposen 

l’existència d’una modificació principal, a la qual estan associades. No són intencionades. Principalment 

apareixen en forma de puncions i arrossegaments al contactar accidentalment les cúspides de les dents 

amb l’os durant la realització de la modificació principal. 

Alteracions: (1) perforació: forat que travessa una paret de l’os, normalment compacta. Difícilment 

conserva la circumferència completa, ja que l’os sol col·lapsar per la pressió dental i separar-se en 

diferents fragments; (2) mossa: apareix als diferents fragments produïts al col·lapsar l’os compacte. Si es 

remunten els diferents fragments amb mosses, obtindrem la perforació original. Es pot definir com una 

pèrdua òssia en la vora de fractura que crea en la paret interna un negatiu concoïdal o oblic de tendència 

còncava ; (3) afonament: apareix a les zones òssies de menor densitat. La pressió dental, en lloc 

d’ocasionar un col·lapse violent de l’os, desplaça cap a l’interior el teixit cortical i origina fissures a les 
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vores de fractura similars a les característiques del píling (vores dentades, clivellat). Totes tres participen 

de la fractura directa, és a dir, aquella produïda directament pel contacte de les dents amb l’os. Front a 

aquesta, la fractura indirecta pot entendre’s com el resultat de la fractura directa en zones on no hi ha 

contacte directe amb les dents; (4) punció: alteració superficial de l’os en forma de petita perforació o 

 

Figura 3.5. Modificacions principals causades per la dentició humana sobre ossos de lepòrids: a) puncions, b) fractura 
directa amb perforació, c) mossa; d) afonament; e) afonament amb píling; f) fractura longitudinal indirecta; g) vora de 

fractura per flexió; h) bora de fractura per mossegada; i) arrossegaments plans; j) puncions; k) arrossegament fi i oblic; l) 
puncions associades a arrossegaments plans. Extreta de  Sanchis et al. (2011). 
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marca de tendència arrodonida que no traspassa tot el teixit cortical; (5) arrossegament: alteracions 

corticals de disposició variable que es produeixen al desplaçar les cúspides dentals sobre l’os (figura 3.5). 

A partir d’aquestes definicions, el citat treball es centra en la identificació i descripció de les diferents 

fractures, treball aquest que no està tancat i sobre el qual encara s’hi treballa. Tot aquest marc teòric ha 

permés detallar a la base de dades l’aparició de les diferents alteracions esmentades i la seua morfologia, 

si bé aquesta metodologia s’ha aplicat de manera experimental solament als lepòrids després de la 

realització dels diferents experiments. 

b) Fases del processat carnisser 

Les alteracions antròpiques relacionades amb el processat carnisser de les preses es produeixen en tres 

fases principals:  

Processament primari 

Inclou els processos relacionats amb la preparació de la carn per al consum. Aquesta primera part inclou 

les accions recollides de forma exhaustiva per Rillardon (2010): 1. escorxat; 2. Separació els extrems 

apendiculars; 3. extracció de la llengua; 4. evisceració; 5. desarticulació; 6. descarnament; i 7. extracció 

dels tendons que queden adherits als ossos. De forma més pràctica podem reduir aquestes accions a 4 

fases: 1. escorxat general de la presa (1 i 2 de Rillardon), 2. evisceració i extracció de la llengua (fases 3 i 4 

de Rillardon), 3. desarticulació (fase 5 de Rillardon) i 4. extracció amb instruments lítics de les matèries 

blanes adherides als ossos (inclou les fases 6 i 7 de Rillardon).  

Totes aquestes accions es realitzen principalment mitjançant útils de tall, si bé en el cas de la 

desarticulació no es pot excloure, especialment en el cas de les preses menudes, la realització mitjançant 

les mans o les dents. Així mateix, l’extracció de determinats òrgans interns, posem per cas el cervell, 

necessita de l’obertura del crani, per tant de la seua fractura. També l’aprofitament de les quantitats de 

matèria blana que encara queden adherides als ossos després de la fase 4 es pot fer directament amb les 

dents, de forma que tècnicament aquestes marques també respondrien a aquest processament primari. 

En qualsevol cas, i deixant de banda per ara les marques que no s’han produït per útils de tall, cadascuna 

d’aquestes accions necessita de moviments de l’útil diferents, que a més a més es realitzen en distintes 

zones de l’animal, de tal manera que les marques que deixen són diferents i permeten, en molts casos, 

identificar a quina part del processat pertanyen. En l’obra de Pérez Ripoll (1992) trobem un bon sumari 

de les característiques principals que presenten aquestes marques lítiques que podem sintetitzar en els 

següents grups atenent al seu objectiu:  

Marques d’escorxat: Es concentren principalment en els extrems apendiculars (podis, metàpodes i 

acropodis), així com de forma menys habitual, en els extrems distals dels zigopodis.  

Sobre aquestes marques es va realitzar un treball juntament amb el Dr. Pérez Ripoll a partir de l’estudi 

d’un conjunt de restes subactual acumulat per un paranyer que extreia i venia la pell de les raboses (Vulpes 

vulpes) que capturava. L’estudi va permetre identificar algunes marques relacionades de forma 

inequívoca amb aquest procés i que es repeteixen en algunes de les restes arqueològiques estudiades en 

aquest treball (Pérez Ripoll i Morales Pérez, 2008) (figures 3.6 i 3.7). Així mateix l’estudi mostra dues 

possibles formes en les que l’extracció de la pell afecta les falanges I i II: pot produir bé talls, bé la seua 

fractura transversal (figura 3.8). Per altra banda, la falange III està absent, de tal forma que la seua 

absència, en el cas de petits carnívors o conill, a les col·leccions arqueològiques, sumada a l’aparició 

d’altres marques vinculades a aquest procés pot també ser simptomàtica d’un aprofitament de la pell 

(sense excloure ací la possibilitat de que la seua petita grandària haja pogut influir en la seua desaparició 

del registre). 
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Marques de desarticulació: es concentren sobre extrems articulars. Quan es tracta de marques de tall, 

que és en la majoria d’ocasions, tendeixen a la transversalitat, ja que busquen tallar els tendons i 

lligaments per separar segments consumibles (Binford, 1981: 47; Pérez Ripoll, 1992).   

 

 

 

Figura 3.6. Distribució de les marques d’escorxat acumulades a l’esquelet de les raboses estudiades en Pérez Ripoll i Morales Pérez 
(2008).. 

 
 

 
 

Figura 3.7. Detall de les marques d’escorxat sobre el crani. 
 
 
 

 
 

Fig. 3.8. Falanges I de Vulpes vulpes amb incisions (dalt) i seccionades transversalment (baix). 



M e t o d o l o g i a | 41 

  

 

Marques de descarnat: Apareixen principalment als ossos llargs, encara que en general poden estar 

presents en qualsevol os amb matèria tova consumible. El descarnament te dues subfases: en un primer 

moment se separen els grans paquets musculars dels ossos. Aquesta primera acció ocasiona 

principalment incisions, longitudinals o obliqües; les primeres produïdes generalment al obrir els paquets 

musculars, i les segones, que solen apareixes en agrupacions, relacionades amb els moviments repetitius 

realitzats per separar la carn de l’os. En segon lloc, i principalment per netejar bé els ossos, probablement 

per facilitar la seua fractura posterior, s’elimina el periosti amb raspats normalment llargs, més o menys 

intensos (figura 3.9). 

 

 
Figura 3.9. Esquerra: Processat experimental de conill. Fase de raspat del fèmur. Dreta: Raspat lític resultant fotografiada amb lupa 

binocular. 

 

Fractura dels ossos i aprofitament de la medul·la 

 El sistemes per accedir a la medul·la dels ossos són diversos, com ja s’ha vist al punt anterior. L’accés a la 

medul·la implica normalment, i principalment en el cas dels ossos d’animals de talla de talla mitjana com 

les cabres o els cérvols, la percussió, i per a que esta puga ser duta a terme amb garanties d’èxit, l’os ha 

d’haver estat prèviament descarnat i netejat, ja que d’altra manera els teixits tous dificultarien el col·lapse 

de l’os i podrien fer patinar el martell. En el cas de les preses més petites com el conill, el més habitual en 

el cas dels ossos llargs, especialment l’húmer, fèmur i tíbia és l’aparició de cilindres d’on la medul·la s’ha 

extret per succió. En aquest cas, les fractures s’han produït per mossegades o mossegades-flexió en la 

major part dels casos. 

En el procés de fractura dels ossos anem a trobar diferents marques produïdes per les accions destinades 

a obrir els ossos. Encara que ací anem a fer menció de les fractures antròpiques intencionades, en el punt 

següent anem a tractar les diferències entre fractura i fragmentació, el factors i l’interés tafonòmic de la 

morfologia i les mides de les restes produïdes per aquests dos processos de trencament. Pérez Ripoll va 

definir els diferents tipus de fractures que podem trobar tant en ossos de meso i macrofauna com en els 

de conill que hem utilitzat com a base teòrica i metodològica per al present estudi (Pérez Ripoll, 1992); 

per la seua banda, Lyman (1994) recull aspectes relacionats amb la fractura antròpica i la seua mecànica. 

Altres aspectes que cal tindre presents són, per exemple, les característiques de les fractures derivades 

de si l’os està termoalterat o no (Cáceres et al., 2002). En el cas de la fauna de talla mitjana la fractura 

intencional dels ossos es pot detectar per la identificació de mosses derivades de la fractura directa, tal i 

com ja s’ha comentat. 
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Consum de la carn i de les altres matèries toves 

En aquesta darrera fase es produeix el consum pròpiament dit, si exceptuem el consum medul·lar. 

S’aprofita tant la carn com el teixits tous adherits principalment a les insercions tendonals i lligamentoses 

dels extrems articulars. Generalment les marques que trobem vinculades a aquesta última fase són bé 

marques dentals, especialment observables en els ossos de preses menudes o ossos de baixa densitat 

com costelles o vèrtebres de preses de talla mitjana. També són pròpies d’aquesta fase les 

termoalteracions causades en els casos en els quals la carn s’ha torrat sense extraure-la dels ossos. En 

alguns casos no s’aprecien marques de consum directe, però si marques d’extracció de la carn. 

Principalment en el cas dels lepòrids on per al consum directe és innecessària l’extracció de la carn amb 

instrumental lític, l’aparició de marques lítiques i l’absència de marques de consum directe s’ha 

interpretat com el resultat d’una extracció de la carn per a destinar-la al consum diferit (Pérez Ripoll i 

Martínez Valle, 2001; Pérez Ripoll, 2001, 2004).  

La identificació de les marques dentals i les fractures produïdes per les dents humanes en el cas dels ossos 

de cacera major normalment suposa algunes dificultats. En primer lloc, cal tindre present que malgrat el 

que normalment es pensa, les mossegades humanes tenen una gran capacitat per modificar els ossos, de 

tal forma que poden ser confoses amb les marques produïdes per altres carnívors  (Binford, 1981; Brain, 

1981; Gifford-Gonzalez, 1989; Oliver, 1993). Normalment, però, les marques derivades de l’acció dels 

carnívors solen presentar mossos de major intensitat i una marcada presència de greus arrossegaments 

dentals i marques de pitting (Blasco i Rosell, 2009; Campmas i Beauval, 2008; Delaney-Rivera et al., 2009; 

Domínguez-Rodrigo i Piqueras, 2003; Pérez Ripoll, 1992). Les principals marques provocades per les 

mossegades humanes, i que no apareixen a les d’altres depredadors, són algunes com perforacions o 

mosses que formen arcs dobles a les vores dentades, pits més o menys aïllats i de contorn triangular o 

marques lineals suaus, associades a pits en forma de mitja lluna (Fernández-Jalvo i Andrews, 2011; Saladié 

et al., 2013). Quan algunes d’aquestes marques apareixen combinades es pot considerar una bona prova 

de l’acció de mossegades humanes, i una de les proves més evidents de pràctiques de canibalisme quan 

aquestes marques són identificades sobre ossos humans (Botella et al., 2000, 2001; Boulestin, 1999; 

White, 1992). 

3.2.5.2 Les marques antròpiques a la base de dades 

Un dels aspectes que s’ha tingut present a l’hora d’arreplegar les diferents dades és si realment allò que 

volem observar és realment observable. La raó és que en els casos de conjunts molt alterats, 

principalment per fenòmens diagenètics agressius com poden ser les deposicions calcàries, la corrosió 

química intensa o erosions mecàniques no és possible observar les alteracions biostratinòmiques més 

lleus com les marques lítiques antròpiques, marques de carnívor (o qualsevol marca dental en general), 

etc. Per això hem discriminat entre les restes observables i aquelles que no ho són, de manera que les 

valoracions sobre els ossos afectats pels diferents agents tafonòmics, principalment pels processos de 

carnisseria antròpics, siguen més aproximades a la realitat.  

Marques lítiques: incisions i raspats 

A la base de dades s’ha definit una sèrie de camps on es recullen els següents aspectes definitoris de les 

marques lítiques: 

Tipus: incisió o raspats. 

Direcció (respecte a l’eix longitudinal de l’os en el cas d’ossos llargs, a l’eix longitudinal de l’animal en cas 

de vèrtebres, i a l’eix més llarg de l’os en el cas dels ossos plans i irregulars): longitudinal, transversal i 

obliqua. 
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Localització: s’utilitza una codificació basada en la zona axial de l’os (proximal, central –diàfisi en el cas 

dels ossos llargs, i distal) i la cara (dorsal, dorso-lateral, lateral, latero-caudal, caudal, medio-caudal, 

medial, dorso-medial) afectades, de forma que poden situar molt ràpida i intuïtivament les marques.  

Quantitat: simple o múltiple. 

Intensitat: lleu, moderada, intensa. Per tal de realitzar aquesta discriminació ràpida i funcionalment el 

criteri utilitzat ha sigut la possibilitat d’observar les marques a simple vista. D’aquesta manera, es 

consideren intenses aquelles que s’han observat a simple vista sense necessitat de ferramentes òptiques; 

moderades: aquelles que han sigut localitzades amb ferramentes òptiques (lupa binocular generalment) 

i que una vegada situades es poden observar sense massa problema a simple vista; lleus: aquelles que per 

a la seua observació requereixen instrumental òptic. 

Funció: solament es valora quan és evident. Es defineixen a grans trets tres funcions: escorxar, desarticular 

i descarnar. 

Recollida de les marques lítiques en la cortical dels ossos dels lepòrids 

Les marques lítiques sobre els ossos de lepòrid han sigut objecte d’estudis concrets a diferents jaciments 

per la gran quantitat de restes d’aquests animals recuperades al vessant mediterrani i per la informació 

que d’elles es pot extraure. Al igual que en el cas de les restes de meso i macrofauna, el seu estudi detallat 

ha permés determinar les fases i el tipus de processat carnisser  (taula 3.16) i la definició de la modalitat 

de consum (p. e. Cochard, 2004b; Pérez Ripoll, 2001). 

 

 Desarticulació Descarnament 

Pérez Ripoll, 2001 Talls oblics i transversals 

a les articulacions 
Heterogènies. Talls i raspats longitudinals i oblics en les diàfisi 

Cochard, 2004 Talls oblics i transversals 

a les articulacions 
Llargues, superficials, paral·leles a les diàfisis. 

Curtes, transversals a les diàfisis o les epífisis. 

 
Taula 3.16. Observacions sobre les característiques de les marques lítiques relacionades amb la desarticulació i el descarnament 

segons els autors indicats 
 

Els factors de biaix que poden afectar els resultats de l’estudi d’aquestes marques són cinc: 

1) Les diferències en l’agent antròpic originari. Aquest és un factor incontrolable per la seua pròpia 

naturalesa. Evidentment el tipus de marques que deixarà als ossos seran diferents segons 

qüestions com l’objectiu de la manipulació, la perícia del manipulador, la gestualitat, les 

tradicions pròpies, etc. Precisament un dels objectius de l’estudi de les marques és intentar 

esbrinar aquestes qüestions. 

2) Les diferents metodologies d’excavació i recollida de les mostres  emprades durant els treballs 

de camp. També aquest factor és incontrolable una vegada les restes van a ser estudiades al 

laboratori. La única manera d’enfrontar-se a aquest factor de possibles biaixos és conèixer 

exactament la metodologia d’excavació i recuperació dels ossos. El tamany reduït dels ossos de 

lepòrid complica en molts casos la recuperació del 100% de la mostra, de forma que una 
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possibilitat és la reducció de l’estudi a determinats ossos que puguen haver estat recuperats amb 

major èxit que no altres. 

3) Les diferències en l’afectació tafonòmica de les restes. Diferents agents tafonòmics peri i 

postdeposicionals poden afectar la visibilitat de les marques lítiques. Per això cal considerar a 

l’hora de realitzar l’estudi l’afectació, per exemple, de concrecions calcàries, la superfície 

conservada dels diferents ossos, etc. La forma de controlar aquest biaix és la consideració 

d’aquests fenòmens en els recomptes i càlculs de freqüències de les marques. 

4) La diversitat dels ossos i les zones anatòmiques afectades. La gran diversitat d’ossos i zones 

anatòmiques dins de cada os pot complicar la comparació entre col·leccions estudiades. Les 

descripcions massa exhaustives són útils des d’un punt de vista descriptiu, però no comparatiu. 

Com a possible solució plantegem la possibilitat de reduir l’estudi –o com a mínim aquella part 

de l’estudi amb intencions comparatives- a determinats ossos o fragments ossis. 

5) Les diferències entre els especialistes encarregats de realitzar els estudis. Evidentment les 

capacitat dels diferents especialistes poden afectar els resultats. Poden diferir tant en la detecció 

de les marques com en la forma de realitzar el recompte com en la plasmació i interpretació dels 

resultats. La forma de controlar aquest factor és l’establiment d’una metodologia clara i senzilla. 

Partint de la problemàtica interpretativa i comparativa que poden suposar els factors de biaix considerats, 

hem desenvolupat una metodologia pròpia per recollir i sistematitzar les marques lítiques sobre els ossos 

de lepòrid que consisteix en l’elaboració de diferents models. En l’elaboració d’aquests models es 

considera el tipus de marca, la seua localització, la seua direcció i la intensitat. Aquests s’apliquen sobre 

segments ossis concrets, i no sols sobre ossos en la seua totalitat. Una vegada s’ha realitzat el recompte 

de les marques, es calcula el percentatge que representen sobre la totalitat de les restes d’eixe os 

identificades, però també sobre el morfotipus o segment esquelètic afectat per tal de tindre una visió més 

acurada de la intensitat d’afectació de cada un dels segments esquelètics. Per tal de fer aquests càlculs 

s’ha partit d’un fet que per més obvi que siga, no sempre s’ha aplicat als estudis de les marques, i és que 

la freqüència d’aparició de les marques situades al cilindre dels ossos llargs no pot ser calculada sobre el 

total de restes de cada un d’eixos ossos, doncs el percentatge estimat seria molt poc significatiu al haver 

estat estimat sobre una quantitat de restes molt superior a la del segment esquelètic veritablement 

afectat per eixes marques.  

Si bé totes les restes han estat revisades per tal de detectar marques lítiques en la cortical, per tal 

d’elaborar aquests models s’han triat únicament determinats ossos. Aquests han sigut l’escàpula, húmer, 

radi, ulna, coxal, fèmur i tíbia. Les marques identificades a la resta de l’esquelet no s’han modelitzat, si bé 

sí que han sigut recomptades i estudiades. 

Els models establerts són diferents segons els ossos, atenent a la seua morfologia i als morfotipus de 

trencament o segments ossos identificats (taula 3.17).  
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Models escàpula 

Model 1: Incisions transversals en coll 

Model 2: Raspats transversals en coll 

Model 3: Raspats longitudinal o oblics en coll 

Model 4: Combinació incisió-raspat en coll 

Model 5: Raspats longitudinals  i oblics sobre marge i coll 

Model 6: Combinació incisions en coll i raspats longitudinals en els marges 

Model 7: Incisions en marge 

Model 8: Raspats en marge 

Models de l’húmer 

Model 1: Incisions i raspats longitudinals i obliqües sobre diàfisi 

Model 2: Incisió transversal - obliqua simple sobre diàfisi 

Model 3: Incisions transversals i obliqües en epífisi distal 

Model 4: Incisions longitudinals en epífisi distal 

Models radi 

Model 1: Incisions longitudinals oblic en diàfisi 

Model 2: Incisions transversals en diàfisi proximal 

Model 3: Incisions planes transversals 

Models ulna 

Model 1: Incisions i raspats longitudinals  sobre diàfisi 

Model 2: Incisió transversal sobre diàfisi 

Models fèmur 

Model 1: Incisions i raspats longitudinals i obliqües sobre diàfisi 

Model 2: Incisió transversal sobre diàfisi 

Models tíbia 

Model 1: Incisions i raspats longitudinals i obliqües sobre diàfisi 

Model 2: Incisió transversal sobre diàfisi 

Model 3: Raspats transversals en diàfisi proximal 

Model 4: Incisions transversal epífisi distal 

 

 
Taula 3.17. Models de marques lítiques observades a les col·leccions estudiades. 

 

Una vegada classificades les marques segons els models, a l’hora de calcular el percentatge que 

representen sobre cada segment esquelètic s’han tingut en compte dos factors relacionats amb 

l’observabilitat de les restes: 

1) En cas de presència d’afectacions tafonòmiques que dificulten la observabilitat, s’ha calculat el 

percentatge que representen les restes amb marques sobre el total dels ossos, sobre aquells 

parcialment observables, sobre els que tenen més de de ¾ de superfície observable i sobre els 
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que són completament observables. Els estudis comparatius s’han realitzat amb els resultats 

obtinguts per a les restes que són observables a partir de ¾ de la seua superfície. Aquest punt és 

especialment interessant quan la mostra està molt afectada per concrecions calcàries, com és el 

cas de les restes de Nerja. Per a l’explicació acurada sobre els graus d’afectació per concrecions, 

vegeu el punt 3.2.5.5 

2) En el cas dels cilindres s’ha tingut present la longitud conservada, i únicament s’han estimat dins 

els models aquells que conserven més de la meitat de la seua longitud (per a consideracions 

sobre la longitud conservada, vegeu el 3.2.5.3.b).  

Alteracions dentals antròpiques en el ossos dels lepòrids 

Com ja s’ha comentat anteriorment, la realització de diferents experiments ha permés definir un marc 

teòric per a les alteracions dentals sobre ossos de lagomorfs. En la nostra base de dades hem definit a 

partir dels resultats i de les observacions realitzades una sèrie de camps que de forma experimental 

solament es van a aplicar a aquestes animals.  

Un primer camp arreplega els tipus de fractura directa, no per l’agent causant, sinó per la seua morfologia: 

(1) mossa, (2) perforació, (3) afonament, (4) flexió. En un segon camp es defineix la seua morfologia 

(simple, continues, oposades, píling) i a continuació la seua localització a l’os. Per últim, en altre camp 

s’indiquen les marques associades si escau (puncions, arrossegaments).  

3.2.5.3 Fractura o fragmentació? 

Evidentment, el trencament en sentit ampli d’un os es pot atribuït principalment a factors tafonòmics s.l., 

en tant que si no hi ha cap afectació biostratinòmica o diagenètica sobre un os, aquest no es trenca. El 

trencament dels ossos es pot produir amb anterioritat o posteriorment al seu soterrament. En qualsevol 

dels casos, i obviant les abrupcions produïdes durant el procés d’excavació o manipulació al laboratori i 

considerades a tots els efectes com recents, reflecteixen una part de la història tafonòmica de l’espècimen 

en qüestió essencial per entendre tant la formació del dipòsit com els agents que hi han participat. 

En el treball anterior ja citat (Morales Pérez et al., 2008) definírem de forma acurada les diferències entre 

els processos de fractura i fragmentació. El problema sorgeix de la possible confusió que pot suposar l’ús 

indistint d’ambdós mots. A efectes metodològics i teòrics entenem per fractura el trencament o ruptura 

de l’os provocada per agents biòtics de forma intencionada. La fragmentació, per contra, pot ser entesa 

com el trencament o abrupció de l’os bé per agents biòtics no intencionals (p. e. els efectes del trepig, les 

llars o cremacions efectuades sobre sediments amb ossos que es fragmenten per calor, etc.), bé per 

agents no biològics (geològics s. l. o climàtics). A banda de les diferencies en l’agent tafonòmic i la 

intencionalitat, permeten establir una seqüència temporal: així, la fractura es produeix amb anterioritat 

a la deposició de les restes, mentre que la fragmentació, si bé es pot produir amb anterioritat a la 

deposició de la resta, sol produir-se sincrònica o posteriorment a la seua deposició en el sediment. 

Aquesta seqüència té un reflex evident en la mida dels ossos, ja que lògicament els simplement fracturats 

solen ser en la major part dels casos més grans que els fragmentats.  

Per la caracterització del tipus de trencament dels ossos s’han consultat diferents treballs (p. e. Lyman, 

1994; Outram, 2001; Villa i Mahieu, 1991). Les fractures, és a dir, els trencaments produïts en fresc, 

presenten unes característiques comunes ben definides: per una banda, la línia de trencament sol tindre 

una tendència més o menys espiral, l’angle que forma el plànol de fractura amb l’eix de l’os sol ser agut 

més que rectangle i la superfície de fractura regular.  
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Els factors que influeixen en la morfologia dels fragments d’os trencats  en sentit ampli (fracturats, 

fragmentats o que han patit els dos processos) són de dos tipus. Primerament, hi ha una sèrie de factors 

intrínsecs a l’os (la seva histologia) o a l’animal (com l’edat, el sexe, etc.), i en segon lloc, tota una sèrie de 

factors extrínsecs relacionats amb la història tafonòmica de l’os, els processos patits i els agents de 

trencament. Així mateix, aquests fragments podem dividir-los en dos grans grups histològics: per una 

banda, els fragments de diàfisi, i per altra, els fragments esponjosos, articulars o fins i tot compactes no 

diafisaris.  

Morfologia dels fragments ossis 

Un dels aspectes que, com ja hem descrit, hem treballat molt en aquesta tesi és la morfologia de les restes 

òssies fragmentades o fracturades, i les implicacions tafonòmiques (diagenètiques s.e.)  que aquesta pot 

tindre. A la base de dades hem recollit sistemàticament una descripció de la forma dels fragments a partir 

de diferents camps. Aquests criteris s’han aplicat tant a les restes de meso/macromamífers com als 

lepòrids. 

1. Grau de completesa dels ossos: els ossos llargs i/o els seus fragments s’han codificat com sencers, 

proximal, distal, fragment proximal, fragment distal, diàfisi, fragment de diàfisi, etc. Els diferents 

morfotipus i la seua codificació s’han dissenyat a partir de la proposta de Desse et al. (1986: 37). 

Així, totes les restes d’ossos llargs tenen tres xifres, de les que la primera fa referència a la part 

proximal, la central a la diàfisi i la tercera a la part distal. Aquestes xifres poden ser 1, 5 i 0, on 

1=sencer, 5=fragment i 0=inexistent. Solament en el cas d’ossos quasi sencers s’ha utilitzat una 

codificació diferent: 99. A la figura 3.10 s’arrepleguen les diferents possibilitats principals de 

codificació dels ossos o fragments. A banda d’aquests tipus, també es possible trobar altres 

combinacions a partir d’aquesta codificació. Així, un os que conserve sencera l’articulació 

proximal i la diàfisi, però no la distal, quedaria recollida com 110; un fragment que siga 

l’articulació proximal sencera i solament un fragment de diàfisi, 150, i així successivament. 

 

Fig. 3.10. Morfotipus més comuns de fragments d’os llarg. 
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2. Completesa del cilindre de la diàfisi: s’han creat 5 grans grups de completesa, a partir del 

percentatge de circumferència del cilindre conservada: 1: entre 1-25%, 2: entre 25 i 50%; 3: entre 

el 50 i el 75%; 4: més del 75%; 5: tota la circumferència conservada (figura 3.11). 

 

Figura 3.11. Índex de completesa del cilindre de la diàfisi 
 

3. Llargària de la diàfisi conservada: a banda de la variable escalar contínua que arreplega la 

longitud en mil·límetres, s’ha optat per recollir també una variable qualitativa ordinal on s’ha 

categoritzat en funció de la seua longitud. 1: fins a un 10 % del total, 2: fins al 25%, 3: fins al 50%, 

4 fins al 75%, 5: quasi sencera, 6: sencera. En el cas de fragments de cilindre, s’han agrupat com 

a 7. 

Les restes d’ossos compactes com el carps, tarsos o la patel·la s’ha optat per considerar el seu índex de 

completesa d’1 a 5, on 1 és un fragment de fins a un 10% del total de l’os i el 5 és un os complet. 

Morfotipus de trencament dels ossos dels lepòrids 

La gran quantitat de restes de conill que apareixen als jaciments que integren el present treball, més els 

resultats i les observacions dels treballs experimentals ha permés la definició d’uns morfotipus generals 

que faciliten la classificació dels diferents espècimens, més enllà de complicades descripcions. Aquests 

morfotipus es basen en els diferents camps definits i ja esmentats, així com en les formes dels espècimens 

més abundants en les diferents col·leccions estudiades. Malgrat que la seua definició suposa el tindre en 

compte una relativament gran quantitat de possibilitats, com ara veurem, la reiteració dels morfotipus a 

les col·leccions de restes de lepòrids suposa que aquest tipus de classificació permet comparar 

ràpidament els tipus de fragments recuperats entre nivells i jaciments. 

S’han definit diferents morfotipus de trencament segons el tipus d’os que s’han sintetitzat en fitxes de 

treball i taules per la seua determinació. Les fitxes s’han realitzat a partir de dibuixos d’elaboració pròpia 

i dels clàssics dissenys de Barone (1976). El disseny i la sistematització d’aquest morfotipus s’han fet 

conjuntament amb el Dr. Pérez Ripoll, el Dr. Sanchis Serra i la llic. Cristina Real, a qui a més devem la 

primera versió digital de les mateixes. 

a) ossos llargs 

Aquests morfotipus són aplicables a tots els ossos llargs. S’han diferenciat les possibles formes en les que 

poden aparèixer les diàfisis que no conserver epífisis (cilindres i fragments de diàfisi) i el morfotipus de 

trencament de les epífisis. La codificació dels morfotipus recull el tipus de trencament, la diàfisi 

conservada i l’epífisi conservada (taula 3.18; figures 3.12 i 3.13). En el cas particular del fèmur, i a causa 

de la seua reiterada aparició, s’ha definit així mateix el morfotipus FE II.1.1.1 que fa referència al caput 

fracturat pel coll. 
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Taula 3.18. Taula de la configuració dels morfotipus de trencament dels ossos llargs de lepòrid. 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.12. Fitxa de treball amb els morfotipus de trencament de les diàfisis dels ossos llargs 
 

 Diàfisi (FD) Epífisi (FE) 

1-Tipus de trencament 0: indeterminat; I: trencament en sec; II: 

fractura en fresc; III: trencament mixt 

Ídem 

2-Diàfisi conservada 1: cilindre; 4: fragment de diàfisi 1: menys del 25% de diàfisi conservada 

2: entre el 25 i el 50% de diàfisi 

conservada 

3: conserva aproximadament el 50% de la 

diàfisi 

4: conserva més del 50% de la diàfisi  

3-Epífisi conservada  1: menys del 25% d’epífisi conservada 

2: entre el 25 i el 50% 

3: entre el 50 i el 75% 

4: epífisis completa 
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Figura 3.13. Fitxa de treball amb els morfotipus de trencament de les epífisis dels ossos llargs. 
 

A més a més, en el cas dels ossos llargs s’ha recollit la mesura de la longitud conservada dels cilindres, 

molt útil a  l’hora no sols de caracteritzar el conjunt, sinó d’estimar la superfície visible de l’os. S’han 

considerat 6 graus de conservació, on 6 suposa la conservació íntegra de la diàfisi (allò que podríem 

anomenar un cilindre sencer); 5, més del 75% sense que estiga completa; 4- entre el 50 i el 75%; 3, entre 

el 25 i el 50%; 2, entre el 10 i el 25% i 1, <10% conservat.  

b) hemimandíbula 

S’han definit morfotipus segons el tram de mandíbula conservat. Morfotipus 1: tota l’hemimandíbula 

conservada excepte l’extrem oral (1) o aboral (1.1). Morfotipus 2: tota la sèrie dental o els alvèols 

conservats. Manca el ramus (2) o el diastema (2.1). Morfotipus 3: conserva part de la sèrie molar (3, 3.1 i 

3.2). Morfotipus 4: conserva tot (4) o part (4.1) del diastema. Morfotipus 5: sols conserva la sèrie dental 

o alveolar completa (5) o fragmentada (5.1). Morfotipus 6: sols conserva l’extrem aboral i ramus 

mandibular sencer (6) o fragmentat (6.1) (figura 3.14). 

c) vèrtebres 

Els morfotipus fan referència a les zones conservades. En resum, s’han establert 6 morfotipus principals 

amb variacions detallades a la figura 3.15. 
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Figura 3.14. Fitxa de treball amb la representació dels morfotipus de trencament de les mandíbules de lepòrids. 
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Figura 3.15. Fitxa de treballa amb la representació dels morfotipus de trencament de les vèrtebres 
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d) costelles 

Els morfotipus definits són els següents: Morfotipus 1: costella sencera. Morfotipus 2: conserva 

l’articulació vertebral part del cos. Morfotipus 3: conserva l’articulació esternal i part del cos. Morfotipus 

4: fragments de cos. Cada un d’aquest morfotipus es detalla a la taula 3.19. 

 

 

Taula 3.19. Morfotipus de trencament de les costelles de lepòrid. 

 

e) escàpula 

Els morfotipus escapulars s’han definit en funció de la conservació de l’epífisi humeral i la quantitat de 

cos present (figura 3.16). 

f) ulna 

Malgrat que tècnicament és un os llarg, per la seua morfologia i la reiteració de determinats morfotipus 

per als que no són aplicables els morfotipus de diàfisis i epífisis generals, ha sigut necessari definir una 

sèrie de morfotipus que defineixen millor els fragments reiteratius (figura 3.17). 

g) coxal 

Els morfotipus s’han definit a partir de l’acetàbul i la quantitat d’ossos coxals conservats (figura 3.18).  

 

 

 

 

Morfotipus Significat 

1 Costella sencera 

2.1 Articulació vertebral + >75% del cos 

2.2 Articulació vertebral + entre el 25 i el 75% del cos 

2.3 Articulació vertebral + <25% del cos 

3.1 Articulació esternal + <25% del cos 

3.2 Articulació esternal + entre el 25 i el 75% del cos 

3.3 Articulació esternal + >75% del cos 

4.1 Cos >75% 

4.2 Cos entre el 25 i el 75% 

4.3 Cos < 25% 
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Figura 3.16. Fitxa de treball amb la representació dels morfotipus de trencament de les escàpules. 
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Figura 3.17. Fitxa de treball amb la representació dels morfotipus de trencament de l’ulna. 
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Figura 3.18. Fitxa de treball amb la representació dels morfotipus de trencament dels coxals. 
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3.2.5.4 Termoalteracions 

Lyman (1994) fa un bon recull de qüestions relacionades amb els ossos cremats. Entre elles, podem 

destacar en primer lloc una sèrie d’observacions realitzades per Buikstra i Swegle (1989) que Lyman 

resumeix de la següent manera:  

a) Solament els ossos descarnats i frescos apareixen carbonitzats uniformement (els ossos ja secs 

tenen poca matèria orgànica per a ennegrir-se de manera uniforme; per altra banda, la carn aïlla 

i dificulta la carbonització de determinades zones);  

b) no es poden distingir els ossos calcinats amb carn dels calcinats simplement en fresc; tanmateix 

els autors entenen que sí és possible distingir els calcinats en fresc/amb carn dels calcinats en 

sec pel seu color i l’aspecte general. Així, els calcinats en sec adquireixen un color marró o 

embrunit, mentre que els frescos es tornen blancs. 

En segon lloc, podem destacar els comentaris sobre les diferents formes en que un os pot cremar-se, que 

es poden resumir en dos grans grups:  

a) Els ossos cremats pels humans: poden estar causats per la preparació culinària, la incineració de 

restes de menjar, l’aprofitament com a combustible (p. e. Théry-Parisot et al., 2004) o la cremació 

ritual;  

b) Els ossos cremats de forma natural (accidental o no intencional): poden estar a prop d’algun dels 

fets comentats al punt anterior, cremar-se en un incendi forestal, o en la cremació in situ de la 

matriu orgànica. 

A partir d’aquestes diferents formes de termoalteracions, alguns autors conclouen que en el cas de focs 

naturals (p. e. incendis forestals) la major part dels ossos apareixen carbonitzats, mentre que l’abundància 

d’ossos calcinats apareix en el cas d’exposicions a focs normalment intencionades (David, 1990). 

Tanmateix aquesta visió pot ser és un poc reduccionista si atenem als resultats de experimentacions 

realitzades sobre la afectació dels ossos pel foc (Fernández et al., 2007). En aquest treball els autors fan 

un bon recull bibliogràfic sobre la qüestió i observen diferencies en l’afectació dels ossos en funció de la 

seua col·locació en el foc, si aquesta és intencional o no, la distància horitzontal o vertical respecte al 

centre de les flames, etc. 

En aquest treball, per tal d’arreplegar les dues variables fonamentals referides a les termoalteracions i a 

partir de les quals anem a poder considerar els punts mencionats, a la base de dades s’han creat dos 

camps, un de “intensitat” i altre de “localització”. 

Intensitat: en una primera instància, les marques de foc s’han classificat atenent a la coloració que 

presenta l’os o zona afectada. La gradació de colors és la següent: marró, marró/negre, negre, 

negre/blanc, gris i blanc. A partir d’aquests colors objectivament identificats, s’ha establert un codi de 

gradació de color  a partir de les propostes realitzades per altres autors (taula 3.20), si bé hem considerat 



58 | M e t o d o l o g i a  

 

important anotar el color pel fet que no sempre els colors resultants de les termoalteracions responen a 

una gradació lineal de la intensitat de l’afectació (Costamagno et al., 1999). 

Localització: En primer lloc s’estima si la termoalteració afecta més o menys a la totalitat de la superfície, 

de forma parcial o de forma puntual l’os. En segon lloc, i en el cas de les afectacions parcials i puntuals, 

s’indica si afecta la diàfisi, articulació, zona de trencament, cara interna o cara externa. 

 

 

Taula 3.20. Codificació de la intensitat de les termoalteracions. 

3.2.5.5 Alteracions diagenètiques 

Les marques contemplades a la nostra base de dades són les següents: (1) corrosió química, (2) erosió 

mecànica, (3) vermiculacions produïdes per arrels, (4) concrecions, (5) trepig, (6) meteorització i (7) 

aparició de taques d’òxid de manganès. S’ha anotat la seua presència/absència. Tanmateix al aplicar la 

base de dades tant a la col·lecció de lepòrids dels jaciments que formen part d’aquest treball com a altres 

conjunts ens vam adonar de les possibilitats d’obtenir millors resultats amb l’aplicació de diferents graus 

d’afectació a les diferents alteracions. Dissortadament, ja havíem completat l’estudi de la col·lecció de 

macro i mesofauna, per la qual cosa aquestes gradacions (d’1 a 5) solament es van a aplicar en aquest 

treball als lepòrids. Malgrat aquesta limitació, aquesta gradació ens va a permetre un millor coneixement 

de la diagènesi dels conjunts. Per altra banda, també es cert que l’aplicació de graus a les alteracions no 

deixa de ser una consideració subjectiva. A grans trets, podem considerar un grau 1 quan l’os està afectat 

però aquesta afectació no altera substancialment la seua superfície, mentre que un grau 5 suposa una 

alteració total que en molts casos impedeix l’observació de la cortical, i per tant d’altres marques per 

exemple relacionades amb activitats antròpiques. Entre aquests, els graus 2, 3 i 4 suposen una agravació 

gradual de l’afectació. En el cas de la meteorització els 5 estadis s’han extret dels proposats per 

(Behrensmeyer, 1978). 

3.3 PROCESSAMENT I ANÀLISI DE LES DADES 

3.3.1 UNITATS DE QUANTIFICACIÓ 

3.3.1.1 El nombre de restes: NR 

El nombre de restes és la unitat objectiva i fonamental de quantificació d’un conjunt zooarqueològic, 

independentment de si es tracta de restes senceres i fragments d’aquestes. Aquest mètode, però, 

planteja tot un seguit de problemes si s’utilitza de forma exclusiva, ja que, per exemple, hi ha diferències 

entre la quantitat de determinats ossos entre espècies, per exemple, en el nombre d’ossos dels autopodis 

(metàpodes, podis i falanges) o les dents, l’existència o no de banyes, etc. Per altra banda, pot estar 

afectat per una recollida selectiva dels materials segons la seua mida (Lyman, 2008). Pel que fa a aquesta 

última qüestió, les col·leccions estudiades no presenten aquest problema, doncs el mètode de recollida 

Codi Significació 

0 No alterades 

1 Alteració lleu, color marró 

2 Alteració mitjana, color marró negre 
3 Carbonització, color negre 

4 Carbonització intensa, color negre amb traces blanques 

5 Calcinació, color gris 

6 Calcinació, color blanc 
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ha sigut el mateix en tots els casos, i s’ha realitzat de forma molt detallada. Desconeguem, però, el mètode 

de recollida d’altres col·leccions utilitzades per la comparació.  

Per tal d’avaluar correctament la representació dels diferents taxons, s’han calculat altres estimadors a 

partir d’aquests recomptes que matisen els resultats obtinguts. 

Cal distingir així mateix el nombre de restes total del nombre de restes identificades o determinades 

taxonòmicament (NRDt) i, com ja s’ha comentat, els grups NRDa, NRpc i NRnDt. 

3.3.1.2 Mesures derivades 

NME 

Lyman (1994) defineix el NME com el quantitat de parts esquelètiques o porcions necessari per 

comptabilitzar un únic espècimen, on espècimen cal entendre’l com un os sencer en particular. Aquesta 

estimació comptabilitza de forma acumulativa aquells fragments d’os que se solapen o no, i per tant 

poden formar part del mateix element esquelètic. Així per exemple, si tenim dues epífisis proximals 

’húmer, el NME=2, doncs evidentment pertanyen a dos ossos o espècimens diferents. Tanmateix, si s’han 

identificat un proximal d’húmer, dos fragments de diàfisi i un fragment distal, el NR=4, mentre que el 

NME=1, ja que cap de les restes se solapa amb les altres i totes elles poden formar part del mateix 

espècimen. 

Un dels principals problemes que te aquest valor és que existeixen casi tantes formes de calcular-lo com 

autors que la utilitzen, de tal forma que pot resultar molt complicat comparar diferents treballs (Lyman, 

2008: 218 i ss.). Per exemple, alguns autors  calculen unes fraccions aproximades (<1) per a cada part de 

l’os, de tal forma que la suma, arrodonida cap amunt ens dona el NME (Klein i Cruz-Uribe, 1984); altres 

proposen mesurar els % per a les diferents zones de la diàfisis (proximal, central i distal), de forma que es 

pot obtenir el NME per a cada una d’aquestes parts per separat (Marean i Spencer, 1991). El gran 

problema, que sòl ser general per a tots aquests càlculs és que no considera els solapaments. Si aquests 

solapaments no són considerats, el NME estarà infravalorat (Lyman, 2008), encara que s’ha de considerar 

que és més adequat que estiga infravalorat que no supravalorat, ja que estem calculant un mínim. Altres 

proposen diferents vies d’acostar-se a aquest NME segons si l’element està complet, si és un fragment de 

diàfisis, o bé si és un fragment d’epífisis (Bunn i Kroll, 1986). Altra proposta és utilitzar solament les 

articulacions (Potts, 1988). També hi ha certes formes més sofisticades, com la de Marean et al. (2001), 

on proposen la utilització d’un programari SIG. Rillardon (2010) basa els seus càlculs en les zones 

diagnòstiques dels ossos, de forma que limita la possibilitat de contar dues vegades el mateix os. Comenta 

que si el càlcul es realitza solament sobre els extrems articulars, aquest pot estar esbiaixat per la seua 

conservació diferencial. Considera que solament les estimacions fetes sobre els fragments de diàfisis 

reflecteixen amb major precisió l’abundància dels elements. 

Vista la elevada variabilitat en la metodologia utilitzada, hem d’acceptar que, tal i com comenta Lyman 

(2008), resulta molt difícil comparar entre treballs. Tanmateix, aquesta mesura es pot entendre i pot ser 

útil per a comparar resultats dins de les anàlisis fetes pel mateix autor. La comparació dels resultat dels 

NME pot resultar útil per a establir diferències o conclusions dins de treballs amb diverses anàlisis, com 

és el que ens ocupa. A priori, s’ha d’acceptar que les conclusions o resultats que s’obtinguen podran ser 

útils a l’hora de contrastar treballs. Podem objectar que segons la metodologia utilitzada els resultats del 

NME són diferents, i per tant les conclusions que es poden obtenir a partir d’ell, també seran diferents 

segons l’autor que haja realitzar les anàlisis. En eixe cas, si acceptem aquestes objeccions, hauríem de 

negar la utilitat real d’aquest mètode, ja que és impossible, i així ho entenem, la utilització d’un mètode 

únic i perfectament objectiu. 
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En aquest treball el càlcul del NME es va a realitzar de dues maneres. En el cas de les epífisis s’ha realitzar 

a partir de la quantitat d’epífisi conservada. Per a cada una de les epífisis de cada os llarg s’ha estimat un 

valor, que consisteix en dividir entre 100 el volum que conserva cada epífisi. Així, per a cada epífisi sencera, 

v=1; per a cada epífisi que conserva ¾, v=0,75; per a les que conserven ½, v=0,5, i les que conserven 

aproximadament ¼, v=0,25. Sumant aquest valors i arrodonint el resultat a la unitat següent cap amunt, 

s’obté per aproximació el NME representat pel valor més alt. 

També s’ha estimat el NME a partir de les restes de diàfisis, doncs aquests són normalment els fragments 

més abundants en la mostra. Però atenent a la dificultat que té el detectar elements diagnòstics que amb 

seguretat ens permeten distingir diferents ossos en col·leccions tan amples, s’han utilitzat procediments 

empírics: la llargària (L), amplària (A) i alçària (H) de cada fragment ens va a permetre convertir aquestes 

restes en paral·lelepípedes ideals (figura 3.19), amb un volum concret, la suma dels quals donarà un volum 

total de diàfisis de cada un dels ossos llargs. Aquest volum, dividit pel volum ideal teòric mitjà de cada una 

de les diàfisis dels ossos llargs per a cada un dels taxons on es vaja a realitzar aquest càlcul ens permetrà 

apropar-nos a eixe mínim nombre d’elements. En aquest cas podem afirmar que es tracta del mínim, ja 

que aquest càlcul es basa en la consideració que cap dels fragments se solapa amb altres, sinó que 

conformen un volum continu que, evidentment, no s’ajusta a la realitat, però que ens permetrà comparar 

dins d’aquest treball de forma objectiva entre jaciments i nivells. Entenem per altra banda que aquest 

mètode té sobre els anteriors el gran avantatge de ser purament empíric, basat en mesures escalars, i per 

tant fàcilment reproduïble. Per contra, un dels seus punts febles és la lentitud que suposa el mesurar cada 

un dels fragments. Per això, i a efectes experimentals s’ha realitzat únicament sobre restes de fèmur i 

tíbia de Caprinae. Per una banda, aquests són els ossos que per la seua morfologia solen estar 

representats per majors quantitats de restes diafisàries en els jaciments; per altra, els caprins són el taxó 

de cacera major més abundant. 

 

 

 
Figura 3.19. Recreació d’un paral·lelepípede ideal a partir de la llargària (L), amplària (A) i alçària (H) dels fragments de diàfisi.  

 

Per l’obtenció d’unes mesures estandarditzades de la diàfisi dels diferents ossos s’han mesurats elements 

de les col·leccions de referència actuals i subactuals del Laboratori Milagro Gil-Mascarell del Departament 

de Prehistòria i Arqueologia de la Universitat de València i del Gabinet de Fauna Quaternària del Museu 

de Prehistòria de València, on també s’ha mesurat la col·lecció fòssil. A partir de totes les mesures s’ha 
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calculat la mitjana del volum per als diferents ossos. Eixe serà el valor estandarditzat que s’utilitzarà per 

tal de fer els càlculs del NME i NMI a partir dels fragments de diàfisis. Evidentment aquests es realitzaran 

únicament amb els fragments identificats anatòmica i taxonòmicament (taules 3.21,3.22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Taula 3.21. Mesures i anàlisi exploratòria dels fèmurs de referència de Capra pyrenaica 

 

 

 

 

 

 

Fèmur L A H Vol. 

7 131,87 21,5 22,19 62913,20 

7 123,45 20,95 20,21 52268,67 

7 122,26 20,66 20,2 51023,01 

7 132,37 22,05 21,92 63979,19 

7 127,17 23,17 23,61 69567,55 

7 128,3 21,58 21,93 60717,90 

Rec-232 118,32 20,98 21,57 53544,37 

Mer-62 116,72 18,7 20,63 45028,36 

Par-250 133,47 20,6 21,83 60021,19 

Media 125,992222 21,1322222 21,5655556 57673,7141 

Error típico 2,05170646 0,40498552 0,36277523 2565,40843 

Mediana 127,17 20,98 21,83 60021,1921 

Desviación estándar 6,15511937 1,21495656 1,08832568 7696,22528 

Varianza de la muestra 37,8854944 1,47611944 1,18445278 59231883,6 

Curtosis -1,3807294 1,96095147 0,25531833 -0,66758982 

Coeficiente de asimetría -0,29128915 -0,47310513 0,37951541 -0,15030085 

Rango 16,75 4,47 3,41 24539,189 

Mínimo 116,72 18,7 20,2 45028,3583 

Máximo 133,47 23,17 23,61 69567,5473 
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Sigla L A H max H min H Vol Edat 

Mer-63 229,95 21,13 30,9 18,5 24,7 120013,43 Fus 

Mer-64 183,41 23,3 21,54 17,4 19,47 83204,13 Fus 

Par-262 208,4 20,47 29,9 19,01 24,455 104323,76 Px no fus 

Par-263 208,25 21,42 22,75 17,15 19,95 88991,26 Px no fus 

Par-264 191,5 28,28 22,46 15,25 18,855 102111,52 Px no fus 

8 180,5 20,58 20,5 17,55 19,025 70671,98 Fus 

8 236,96 23,4 20,1 16,7 18,4 102025,50 Fus 

8 219,59 21,43 20,9 17,9 19,4 91292,79 Fus 

8 208,5 20,52 22,37 17,8 20,085 85932,07 Fus 

8 208,4 19,5 20,01 16,9 18,455 74997,43 Fus 

8 259,8 25,11 25,84 18,4 22,12 144301,55 Fus 

Rec-379 190,97 19,7 23,83 17,11 20,47 77010,37 Fus 

Rec-380 188,1 22,19 30,26 17,9 24,08 100508,45 Fus 

Media 208,794615 22,0792308 24,2691667 17,6477778 20,7280769 95798,7865   

Error típico 6,42993566 0,68040755 1,15042578 0,39316302 0,64184618 5576,98273   

Mediana 208,4 21,42 22,6 17,55 19,95 91292,7858   

Desviación 

estándar 
23,1834627 2,45324432 3,98519181 1,17948906 2,31420931 20108,0972   

Varianza de la 

muestra 
537,472944 6,01840769 15,8817538 1,39119444 5,35556474 404335573   

Curtosis 0,38803458 2,40363781 -0,92294994 0,95825057 -0,77975674 1,66813988   

Coeficiente de 

asimetría 
0,84612862 1,51423696 0,8319896 -0,75134024 0,90446933 1,14658616   

Rango 79,3 8,78 10,89 3,81 6,3 73629,5681   

Mínimo 180,5 19,5 20,01 15,28 18,4 70671,9773   

Máximo 259,8 28,28 30,9 19,09 24,7 144301,545   

 

 
Taula 3.22. Mesures i anàlisi exploratòria de les tíbies de referència de Capra pyrenaica. 

 

MAU 

S’ha calculat dividint el MNE entre les vegades que eixe element es repeteix en l’esquelet. El %MAU o 

MAU estandarditzat es calcula dividint tots els valors del MAU entre el MAU observat major i dividint 

entre 100. Aquestes estimacions permeten corregir les divergències entre la quantitat representada per 

a cada os segons la quantitat d’eixe os en l’esquelet dels animals. Així, un NME=2 per a la falange I d’un 

cavall suposa un MAU=0,5 (doncs el NME=2 cal dividir-lo entre la quantitat total de falanges primeres en 

aquest animal, és a dir, 4), mentre que aquell mateix NME suposa un MAU=0,25 en una cabra o un 0,125 

en un animal que tinga 4 dits. 
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NMI 

Aqueta estimació representa en nombre mínim d’individus que es poden comptabilitzar en una mostra, 

on s’entén “individu” com a animal individual. El NMI (Nombre mínim d’individus) s’ha calculat tant per 

freqüència com per combinació. En el cas de les restes de cacera major s’ha estimat per freqüència (NMIf) 

a partir de la lateralitat de l’element esquelètic més abundant segons el NME. Normalment la lateralitat 

s’ha determinat sobre extrems articulars. Una vegada calculat per freqüència, s’ha estimat per combinació 

(NMIc) a partir de les edats estimades. Si el NMIf s’ha obtingut a partir de restes d’animals adults, cal 

afegir doncs el NMIc estimat per a les restes d’animals d’edat diferent (Klein i Cruz-Uribe, 1984; Lyman, 

2008; Reitz i Wing, 2008). 

3.3.2 ANÀLISI DE L’ESTRUCTURA I DIVERSITAT DE L’ESPECTRE TAXONÒMIC 

Representativitat del taxó principal (TP), taxons minoritaris (Tm) i lepòrids (Lep) 

Per a l’estudi de l’estructura i diversitat de cada una de les col·leccions estudiades s’han utilitzat diferents 

procediments. Totes aquestes estimacions parteixen dels recomptes del NR dels lepòrids (Lep), del “taxó 

principal” (TP)  -en el cas de les mostres estudiades, la suma de les restes de cabra salvatge i Caprinae 

indeterminat- i les restes dels anomenats taxons minoritaris (Tm). S’han dividit aquests tres grups pel 

tipus d’estructura faunística dels jaciments del vessant mediterrani caracteritzat per: a) una elevada 

presència de restes de lepòrids que habitualment se situa per sobre el 70% de les restes identificades 

especialment durant el Paleolític superior/Epipaleolític; b) una cacera major especialitzada en un taxó 

concret, normalment cabra o cérvol en funció de l’entorn on se situa el jaciment, que hem considerat el 

taxó principal - TP; c) aparició d’una sèrie de taxons poc abundants, i que per tant presenten percentatges 

respecte al NRDt poc significatius. Independent que aquest grup siga més o menys abundant pel que fa 

als taxons presents, s’ha optat per considerar els taxons minoritaris (Tm) un únic conjunt de taxons, de 

manera que el sumatori de les seues restes (NRTm) i el sumatori dels seus percentatges (%Tm) resulten 

més significatius. 

A partir dels recomptes del NR d’aquests grups s’ha estimat: 

1- Percentatge que representa cada un d’aquests taxons/grup de taxons sobre el total de restes 

identificades d’un nivell o unitat concreta 

%�� = �����100
��
�  

on %Tn és el percentatge que representa el taxó o conjunt de taxons “T” (en aquest cas es pot calcular per 

al taxó principal - %TP, per als taxons minoritaris - %Tm- o per als lepòrids - %Lep) en el nivell “n”, NRTn

és el NR identificades d’aquell taxó al nivell “n”, i NRDt és el total de restes identificades en la totalitat de 

la mostra del jaciment independentment del nivell i el taxó. 

2- Desviació dels percentatges de cada taxó o conjunt de taxons “T” del nivell “n” respecte al percentatge 

que representen eixos taxons “T” en la col·lecció sencera del jaciment independentment dels nivells 


��%�� = %�� − �����100�
��
�  

on %Tn i NRDt són el mateix que al cas anterior, i NRT, és el NR del taxó o conjunt de taxons “T” (en aquest 

cas, taxó principal - NRTP, taxons minoritaris - NRTm- o lepòrids – NRLep) en la totalitat de la mostra del 

jaciment independentment del nivell 
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3- Proporció que representa el percentatge de cada taxó o conjunt de taxons “T” en el nivell “n” respecte 

al percentatge que representa eixe taxó o conjunt de taxons “T” en la col·lecció sencera del jaciment 

independentment dels nivells 

����%�� = %�������100���
�
 

El %Tn és un dels càlculs més habituals per estimar la freqüència relativa de cada taxó respecte a la totalitat 

de restes identificades. Les estimacions 2 i 3 permeten observar l’evolució de la freqüència relativa dels 

taxons i estimar fàcilment en què nivells se situa per damunt el seu percentatge total a la col·lecció i en 

quins per davall. 

4- Percentatge que representen el taxó principal (TP) i el taxons minoritaris (Tm) sobre el total de les 

restes identificades excepte les de lepòrid. Aquest percentatge facilita la lectura del significat de les restes 

del taxó principal i la resta de taxons, doncs l’alt percentatge que solen representar els lepòrids sobre el 

total de restes identificades a les col·leccions del vessant mediterrani pot emmascarar l’evolució de les 

freqüències d’aparició de la resta de faunes.  

Riquesa taxonòmica: l’índex de Margalef (IM) 

Aquesta mesura estima la biodiversitat d’una comunitat (Margalef, 1957, 1958) per la seua aplicació 

als estudis zooarqueològics (Grayson, 1984). Aquesta mesura indica la riquesa taxonòmica de la mostra 

estudiada. Es calcula amb la fórmula 

�� = � − 1
log� � 

on IM és l’índex de Margalef, entre 0 i 1; s, el nombre de taxons en la col·lecció (NT) i logn N, el logaritme 

neperià del total dels individus observats o existents en la mostra. En el cas de les col·leccions 

zooarqueològiques N=NR identificades taxonòmicament (NRDt) i s=NT (nombre de taxons o NTAXA). El 

valor 0 s’obté si únicament hi ha una espècie en la mostra.  

Diversitat taxonòmica: l’índex de Simpson (λ) i l’invers de l’índex de Simpson (λ -1) 

L’estimació de la diversitat taxonòmica es pot calcular mitjançant l’índex de diversitat de Simpson 

(Simpson, 1949), per la seua aplicació en conjunts zooarqueològics, (Lyman, 2008: 196 i ss.). En el cas de 

conjunts finits, com les mostres zooarqueològiques, es calcula mitjançant la fórmula 

� = ∑�� �� − 1�!
��� − 1�  

on λ és l’índex de Simpson, ni és el NR identificades per a cada un dels taxons, i N és el total de restes 

identificades. Quan major és la diversitat taxonòmica de la mostra, més baix és λ. Per tal d’estimar d’una 

forma més visual la diversitat, es pot calcular l’invers d’aquest valor 

�"# = 1
$∑�� �� − 1�!

��� − 1� %
 

D’aquesta manera, a major valor de λ -1, major és la diversitat de la mostra. En la seua tesi doctoral inèdita, 

(Quesada López, 1997), citat per (Marín Arroyo, 2007) considera que si λ -1 ≥2,45 estimat sobre el NR, la 

dieta es pot considerar diversificada en el cas del Cantàbric. Tanmateix, el fixar un límit concret apriorístic 

de cara a considerar que una mostra és diversificada no resulta d’utilitat per al cas que ens ocupa, doncs 

cal primer observar els resultats obtinguts i valorar sobre ells quin és el “valor de la diversificació” a les 
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col·leccions del vessant mediterrani ibèric per a les que, a dia d’avui, no disposem de referències en aquest 

sentit. 

A més a més, aquest mateix índex s’ha calculat sense lepòrids per les raons ja explicades anteriorment. 

D’aquesta manera, s’ha pogut observar la diversitat taxonòmica en el conjunt dels taxons menys 

representats de forma més acurada. 

Representativitat de les mostres i NT (nombre de taxons) 

Les diferents mostres recuperades (en cada nivell, estrat o jaciment) tindran un nombre de taxons 

identificats (NT – en Lyman (2008) NT=NTAXA) que pot estar fortament influenciat pel propi tamany de 

les mostres. Aquest tamany de la mostra pot ser estudiat a partir de la quantitat de sediment excavat o 

de la quantitat de restes estudiades. Entre les diferents variables que es poden tindre en compte, és el 

NRDt el que normalment presenta una major correlació amb el NT. La relació entre el NRDt i el creixement 

dels taxons identificats pot donar una idea de si la mostra estudiada és suficientment representativa de 

la diversitat de taxons present a la població total.  

Per a valorar la representativitat de les mostres es va a utilitzar el protocol de redundància del mostreig. 

Per a valorar si les mostres representen aproximadament el total del taxons present a la col·lecció i per 

tant en un moment donat afegir més mostres resulta redundant, es van a realitzar corbes acumulatives a 

partir de diagrames de punts on l’eix X va a representar el NRDt (acumulat) i l’eix Y el NT (acumulat). Les 

unitats que es van a considerar per a fer els càlculs acumulatius de NRDt i NT, tal i com Lyman (2008: 151) 

suggereix van a ser cronològiques. Aquest autor recomana l’ús d’unitats lògiques temporals d’excavació 

com per exemple anys, mesos, etc. En el present cas s’ha optat per utilitzar les capes artificials d’excavació 

com unitats temporals, en tant en quant són artificials (no influenciades pels estrats o la dinàmica de la 

deposició) i s’han excavat en un temps donat semblant. La corba resultant de calcular el NRDt acumulat i 

el NT acumulat indicarà si el fet d’afegir més mostres, o dit d’altra manera, d’estudiar major quantitat de 

restes, aporta més informació taxonòmica o no. Si la corba acumulativa resultat resulta asimptòtica, a 

partir d’eixe moment es pot considerar que les mostres resulten redundants (figura 3.20). Per contra, si 

la corba continua el seu creixement, cal assumir que no resulta representativa del total de taxons presents 

en la població.  

 

Fig. 3.20. Exemple de corba utilitzada asimptòtica. A partir de la 5à mostra (NRDt acumulat=653) es torna asimptòtica, de forma 
que se pot considerar que augmentar el nombre de mostres o el NRDt estudiades no suposa un increment en la informació sobre 

el NT. 
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Si bé NT és una de les variables bàsiques que poden contemplar-se en aquest anàlisi, pot ser substituïda 

per qualsevol altra per comprovar si les mostres estudiades són representatives del total de la població o 

no. En qualsevol cas, es necessita una bona col·lecció de mostres o submostres organitzades per unitats 

cronològiques o de qualsevol altre tipus per poder realitzar l’estudi acumulatiu. 

3.4 DISSENYS ANATÒMICS 

En el treball s’han utilitzat diferents dissenys esquelètic disponibles a la pàgina web www.archeozoo.org. 

S’han emprat els següents esquelets (amb les referències indicades a la pàgina): 

Cabra ibex – utilitzat per Capra pyrenaica i Caprinae: 

Dibuix de Jean-Georges Ferrié (2005). Adaptat de l’esquelet de cabra dissenyat per M. Coutureau en 1996 

a partir de: Robert Barone (1976). Anatomie comparée des mammifères domestiques, Tome I Ostéologie 

- atlas, Paris : Vigot, pl. 8 (p. 23). 

Cervus elaphus: 

Dibuix de Jean-Georges Ferrié (2004). Adaptat de l’esquelet de ren dibuixat per Cédric Beauval i Michel 

Coutureau per a  ArcheoZoo.org en 2003. 

Sus scrofa: 

Dibuix de Michel Coutureau (Inrap) (2003) a partir de Léon Pales i Michel A. Garcia (1981) Atlas 

ostéologique pour servir à l’identification des Mammifères du Quaternaire - Herbivores, Paris : CNRS, pl. 

45. 

Lynx lynx –emprat per a Lynx pardinus 

Dibuix de Michel Coutureau (Inrap) - Octubre 2007. A partir de: Ducrotay de Blainville H.M. (1839). 

Ostéographie ou Description iconographique comparée du squelette et du système dentaire des 

mammifères récents et fossiles pour servir de base à la zoologie et à géologie. 323 litografies de Werner 

J.C. Paris : Arthus-Bertrand. 

Vulpes vulpes 

Dibuix de Michel Coutureau (Inrap), en col·laboració amb Céline Bemilli (MNHN) - Octubre 2007. A partir 

de: Ducrotay de Blainville H.M. (1839). Ostéographie ou Description iconographique comparée du 

squelette et du système dentaire des mammifères récents et fossiles pour servir de base à la zoologie et 

à géologie. 323 planchas litografiadas por Werner J.C. Paris : Arthus-Bertrand. 

Oryctolagus cuniculus – Lagomorpha 

Dibuix de Michel Coutureau (Inrap), en col·laboració amb Vianney Forest (Inrap) – 1996. A partir de: 

Robert Barone, 1976. Anatomie comparée des mammifères domestiques, Tome I Ostéologie - atlas. Paris 

: Vigot, p. 26 

 

 



4. LES COVES DE SANTA MAIRA
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4.1 PRESENTACIÓ DEL JACIMENT 

4.1.1 LOCALITZACIÓ GEO-TOPOGRÀFICA 

El jaciment de les Coves de Santa Maira se situa en el terme municipal de Castell de Castells (la Marina

Alta, Alacant), en la part oriental de la zona geo-orogràfica coneguda com les comarques centrals

valencianes, que s'estén sobre l'extrem més septentrional de les Serralades Bètiques (figura 4.1). Està

enclavat en una zona de relleus abruptes i molt contrastats, en la capçalera del riu Gorgos, i entre les

serres d'Alfaro (1166 msnm) i la Serrella (1315 msnm), a sols uns 32 km de la línia de costa actual,

encaixada en el barranc de Famorca i una altura de poc més de 15 metres sobre seu llit i a 640 msnm. En

aquesta mateixa àrea s’han localitzat altres jaciments amb nivells tardiglacials i/o holocens inicials, encara

que més concentrats en la propera conca del riu Serpis, com per exemple l'abric de la Falguera (García

Puchol i Aura, 2006) , la cova del Mas Gelat (Miret i Estruch et al., 2006), el Tossal de la Roca (Cacho et al.,

1995), la Cova d'En Pardo (Soler Díaz, 2012) o Benàmer (Torregrosa Giménez et al., 2011), que configuren

aquesta zona com una de les dues concentracions de jaciments d'aquesta cronologia en el País Valencià

juntament amb els de les comarques septentrionals (Aura Tortosa et al., 2006). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.1. Les Coves de
Santa Maira. Dalt: boques
d’entrada citades al text 
(dreta, Corral del Gordo;
Esquerra, boca W). Baix:
Situació de les coves de
Santa Maira. 
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Les Coves de Santa Maira són un conjunt de cavitats que conformen un complex sistema càrstic que es va 

desenvolupant conforme les diferents pulsacions que marquen l'encaixament del barranc de Famorca 

(Aura Tortosa et al., 2006). De les diferents cavitats que conformen les Coves, en els darrers anys s'han 

realitzat intervencions arqueològiques en dues. Per una banda, el “Corral del Gordo”, on encara es 

conserven estructures de pedra en sec relacionades amb el seu ús pecuari, s'obri a una cota més baixa. 

En aquesta boca, encara en fase d'excavació i estudi estratigràfic, s'han documentat dues unitats 

estratigràfiques: la CG-I, que pel material recuperat es considera de cronologia neolítica, i la CG-II, amb 

materials magdalenians i solutrians (Aura Tortosa et al., 2008). La Boca W se situa a major altura i d'ella 

procedeixen els materials estudiats en el present treball (figura 4.2). Aquesta boca s'obri en direcció N 

entre les parets rocoses que la limiten pel NO i una gran colada estalagmítica, situada al centre de la Sala, 

que la limita pel S i configura una caiguda prou vertical que es converteix en una mena de “trampa” 

sedimentaria on els materials van dipositant-se per gravetat des de les cotes superiors de l'entrada de la 

cova. El paquet sedimentari conté nivells del Paleolític superior final (SM-5), epipaleolítics (SM-4), 

mesolítics (SM-3) i neolítics (SM-2). A sobre, en el nivell SM-1 es barregen materials del Bronze, ibèrics i 

romans, així com andalusins. Els nivells 5, 4 i sobretot el 3 conformen una mena de con de dejecció que 

s'adapta a la línia obliqua de la colada S. Sobre el nivell 3 es dipositen el 2 i l'1, de disposició marcadament 

més horitzontal (figura 4.3) (Aura et al., 2006, 2008). 

 

Figura 4.2. Planta de les coves de Santa Maira amb indicació dels quadres excavats tant en boca W (Esquerra) com en Corral del 
Gordo (dreta). Disseny d’Aura Tortosa. 
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Figura 4.3. Perfils estratigràfics de la boca W de les coves de Santa Maira. Dalt: tall sagital. Baix: tall frontal (amb les subunitats 
de SM-3 indicades). A partir dels dissenys d’Aura Tortosa. 
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4.1.2 HISTORIA DE LES EXCAVACIONS 

La història de la investigació d’aquestes cavitats comença amb el seu descobriment durant les

prospeccions realitzades pel Centre d’Estudis Contestans (CEC) i codirigides per Mauro Hernández

enfocades al descobriment de nous abrics amb art rupestre en la zona, com la pròpia Santa Maira, on les

pintures se situen en unes fornícules que s’obrin uns metres per damunt la boca W de la cavitat

(Hernández et al., 1988).  

En 1983 es realitzà un sondeig a la boca oest en la zona lateral dreta de la cavitat, però malauradament,

no s’han pogut recuperar els talls antics, ja que van ser molt afectats per les intervencions clandestines

posteriors. Es coneix, però, que es va iniciar amb una cala de 70 x 70 cm, després denominada sector A,

el qual anà ampliant-se a mesura que avançava l’excavació, primer a 1 m2 (a 1,12 m de fondària) i

finalment a 150 x 100 cm, ampliació anomenada sector C, amb la intenció d’observar l’entrada i 

comprovar la inclinació dels estrats cap a l’interior de la cova. En aquesta intervenció s’identifiquen 5 

nivells (Domènech Faus, 1990). L’I-II presenten cronologies neolítiques, mentre que els III-IV

pertanyen al Mesolític i Epipaleolític respectivament. El nivell I sols s’identifica en el sector A, en 

començar l’excavació. És una capa compacta de poc espessor (3-4 cm.). El nivell II també apareix 

al sector A. Presenta major desenvolupament vertical que l’anterior, entre 25 i 30 cm, sense 

fracció grossa i caracteritzada per l’aparició de taques de cendra i carbons en un estrat marró 

focs. Així mateix apareix una llar que conservava tant l’àrea de combustió com la base de 

terra rubefactada. El nivell III s’estén fins el sector C, i presenta un considerable espessor, entre 1 i 1,10 

m. És un sediment gris, compacte, amb carbons. Tant els diferents caus com les acumulacions  de 

còdols el fan poc uniforme, malgrat que el sediment apareix en general prou compactat. Els caus 

també van a dificultar la identificació del contacte entre els nivells en alguns punts. En aquest 

nivell hi ha una important presència de mosses i denticulats, que coincidiria amb el nivell de 

Mesolític de mosses i denticulats que les excavacions recents han definit amb claredat (Aura Tortosa

et al., 2006). Per la seua banda, els nivells IV i V s’unifiquen al treball publicat el 1990 a causa 

de les seues similituds sedimentàries i industrials. Ambdós nivells es veuen afectats per una 

reducció de la superfície d’excavació per l’avanç de la paret de la cova. La seua grossària oscil·la 

entre els 90 i els 150 cm. Son sediments marrons, amb carbons i taques grises i roges disperses. 

Aquest nivell quedaria situat en un Epipaleolític microlaminar genèric. 

A partir dels anys 90 comença una nova sèrie de treballs de camp que han continuat fins a l’actualitat. Els

objectius inicials d’aquests treballs més recents han sigut la obtenció d’una seqüència paleoambiental i

cronostratigràfica, així com l’estudi de la evolució dels equips industrials i de les formes econòmiques de

les últimes comunitats de caçadors-recol·lectors en un entorn de mitja muntanya (Aura Tortosa et al.,

2000). A més, s’incloïa un projecte científic més ample la intenció del qual era l’estudi des d’un punt de

vista etnològic i arqueològic de l’ús de les coves tant a la prehistòria com en època històrica i recent (Aura

Tortosa, 2001; Seguí i Aura, 1997). 

Des de l’inici d’aquesta nova fase de treballs en les Coves, el projecte va adquirir un caràcter

interdisciplinari per tal d’assolir els objectius plantejats en el seu origen. Així, s’integrà un equip

d’especialistes que realitzaren estudis litostratigràfics i sedimentològics, antracològics i carpològics,

zooarqueològics (microfauna, mesofauna, ictiològics i malacològics), així com de la ceràmica tant

prehistòrica com històrica, de l’ornament  i sobre la industria en os i lítica (Aura Tortosa i Pérez Ripoll,

1992, 1995; Aura Tortosa, 2001; Aura Tortosa et al., 2005, 2006; Seguí i Aura, 1997; Verdasco Cebrián,

1999). 

En la boca est o Corral del Gordo la primera campanya es va dur a terme el 1993, i va consistir en la neteja

i regularització dels talls després d’una actuació d’espoliadors. S’observà així l’existència d’una seqüència

amb nivells neolítics a sobre (nivell I) sota els quals i en un clar contacte erosiu es trobaven paquets del

Paleolítics superior (nivell II). 
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En la boca oest, i davant la impossibilitat de recuperar el sondeig del CEC, es va decidir excavar l’extrem

occidental de la sala. Les primeres actuacions en aquesta sala varen permetre observar el capbussament

dels nivells cap a l’interior de la cavitat, i en direcció E-O. L’avanç en l’excavació varen permetre ampliar

la superfície d’excavació i definir ja a les primeres campanyes la seqüència arqueològica que, a grans trets,

es manté hui en dia: uns nivells més alts amb materials neolítics (nivells 1 i 2), un paquet mesolític (nivell 

3), epipaleolític (nivell 4A) i Magdalenià superior final (4B i 5). 

4.1.3 CRONOLOGIA, ESTRATIGRAFIA I PALEOCLIMATOLOGIA 

4.1.3.1 Les datacions radiocarbòniques 

En el cas de la boca W del jaciment de Santa Maira s’han obtingut un total de 10 datacions dels nivells

estudiats en el present treball. S’agrupen clarament en 3 fases cronològiques. Les més recent són tres

datacions del IX mil·lenni obtingudes al nivell MM-D; del nivell sauveterroide SM-4.1 s’han obtingut 4

datacions del X mil·lenni BP, i de l’Epipaleolític més antic, també anomenat Epimagdalenià, altres 3, totes

elles del XII mil·lenni BP. Així, mentre que entre el nivell SM-3 i el SM-4.1 sembla que hi ha una certa

continuïtat cronològica, l’absència de datacions del XI mil·lenni conforma un hiatus cronològic

d’aproximadament 1000 anys entre les dues fàcies epipaleolítiques (taula 4.1). 

Localització Adscripció Laboratori Mostra Proc. Data C14BP Cal BP (95%) Bibliografia 

SM AB6/1 c-18 MM-D Beta-244010 Homo sapiens AMS 8690±50 9725-9583 (Aura et al., 2011) 

SM AA6/1 c-21 MM-D Beta-244011 Cervus elaphus AMS 8890±50 10134-9926 (Aura et al., 2011) 

SM AA2/1 c-6 MM-D OxA-V-2360-26 Homo sapiens AMS 8283±37 9420-9130 (Salazar-García et al., 2014) 

SM AB3/2 c-5 EPI-S Beta-156022 Cervus elaphus AMS 9220±40 10560-10200 (Aura et al., 2006) 

SM AA3/2 c-5 EPI-S Beta-156021 Llavors AMS 9370±40 10750-10430 (Aura et al., 2006) 

SM AA3 c-4 EPI-S Beta-131578 Carbons agregats convenc. 9760±40 11270-11070 (Aura et al., 2006) 

SM AA3/4 c-12 EPI-S Beta-158014 Quercus AMS 9820±40 11251-11215 (Aura et al., 2006) 

SM AA3 c-15 EPI-M Beta-131579 Carbons agregats convenc. 11620±150 13720-13080 (Aura et al., 2006) 

SM AA4/2 c-26 EPI-M Beta-149948 Capra pyrenaica AMS 11590±70 13470-13190 (Aura et al., 2006) 

SM AA3/2 c-14 EPI-M Beta-156023 Capra pyrenaica AMS 11920±40 13840-13520 (Aura et al., 2006) 

Taula 4.1. Datacions radiocarbòniques de la boca W de les Coves de Santa Maira. 

4.1.3.2 Seqüència litoestratigràfica 

La seqüència litoestratigràfica del jaciment de Santa Maira està formada per 5 unitats diferents que

corresponen al plistocé (unitat 5) i a l’holocé (unitats 1 a la 4) (figura 4.4). El primer estudi complet de la

seqüencia fou realitzat pel Dr. Jordá Pardo (Aura et al., 2006). 

La seqüència plistocènica 

La Unitat 5 està formada per laminacions d’escassa espessor, centimètriques, de color negre, grisos,

marrons i taronges. Ha estat identificada en els talls exteriors, sota l’entrada de la cavitat, i recolzada

sobre la colada estalagmítica que dissenya la posició dels estrat i el confereix eixe caràcter de con de

dejecció. És per això que en la part interna, on s’ha realitzat l’estudi detallat de les altres unitats, encara

no s’ha identificat. 

La seqüència holocènica 

La seqüència holocena és més llarga i complexa a la boca W. La Unitat 4, la més antiga de la seqüència

holocena, s’ha localitzat en el tall lateral, però no en el frontal per les mateixes raons que la unitat 5. En

aquest tall mostra una potència màxima de 44 cm. Els materials que la componen son arenes, i argiles

amb llims i alguns escassos còdols inferiors a 3 cm, així com graves calcàries. La presència de carbonats 
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dins la fracció fina oscil·la entre el 85,5% i el 73,5% segons nivells. L’estudi mineralògic confirma el 

predomini de la calcita, seguida del quars, dolomites i de forma molt menys important, algeps. Aquesta 

unitat està dividida en dues subunitats, 4A i 4B. La segona, a la base, es caracteritza per una sèrie de 

laminacions, i encara està en estudi la seua definició més acurada. 

La Unitat 3 presenta un fort capbussament cap el nord i l’est,  que suposa una variació de l’espessor des 

dels quadres més pròxims a la entrada de la cova, on a penes supera els 20 cm, fins el tall frontal distal, 

on forma una capa d’un considerable espessor entre els 60 i els 105 cm. La seua estructura interna està 

formada per una successió de fins a 5 làmines adaptades a la pendent dels estrats. Dites làmines 

presenten característiques granulomètriques semblants, però de coloracions variades, entre el marró 

obscur i el gris. La matriu està conformada per argiles, llims i arenes (95%) en proporcions semblants, amb  

graves de calcària. Dins aquesta matriu s’hi observen còdols menuts i plaquetes de calcària de la pròpia 

cavitat i còdols de riu  de major entitat i de morfologia plana i arrodonida aportats pels éssers humans. La 

base de la Unitat 3 és un conjunt de grans blocs de calcària, recolzats a sostre de la Unitat 4 i per tant 

inclinats seguint la disposició dels estrats. 

Un fet que cal comentar en aquest punt és la forta afectació del jaciment per caus de mustèlids i 

rosegadors que afecten la estratigrafia dels jaciment. Majoritàriament es tracta de caus actuals. La 

quantificació de la superfície afectada en el tram superior de la Unitat 3, fins la capa 3.10 és 

d’aproximadament el 25%, mentre que en el tram inferior de la mateixa Unitat no assoleix el 12%. Cal 

indicar que per evitar possibles problemes de contaminacions i intrusions, el material d’aquests caus no 

ha estat inclòs al present treball. 

4.1.3.2 Els nivells arqueològics 

La Unitat 5, la més antiga fins el moment, conté materials del Magdalenià superior final. La Unitat 4 

engloba materials epipaleolítics, encara que s’ha pogut dividir en dos grans paquets o subunitats atenent 

als materials. A base, la anomenada subunitat SM-4.2 presenta material epipaleolítics de tradició 

magdaleniana o epimagdalenians. Les datacions disponibles la situen en el XII mil·lenni BP (XIV mil·lenni 

cal. BP), amb extrems entre el 13840 i el 13080 cal BP. En el cas de la SM-4.1, els materials identificats 

pertanyen a la fase sauveterroide de l’Epipaleolític. Les datacions per aquest moment se situen entre els 

extrems 10200-11270 cal BP. 

El conjunt arqueològic de la fase 3 correspon amb la fàcies del Mesolític de mosses i denticulats, i les 

datacions radiomètriques el situen en el IX mil·lenni BP (finals de XI mil·lenni – 1a meitat del X mil·lenni 

cal. BP). A sostre sembla que s’hi recuperen alguns elements del geomètric tardenoide. Com ja s’ha 

esmentat, els grups humans aporten còdols del riu, de geometria plana i que van ser utilitzar per moldre 

i processar blocs i tauletes d’ocre també aportats d’afloraments pròxims. Aquests objectes de processat 

s’observen en la seqüència de la Unitat 3 i 2, a les cronologies mesolítiques i neolítiques, i apareixen 

disposats en posició inclinada i sub-vertical, de forma que fa la impressió que han estat reballats a l’interior 

de la cavitat des del vestíbul superior. Aquest nivell 3 s’ha subdividir en 5 subunitats que coincideixen amb 

les 5 làmines detectades en l’estudi litostratigràfic i que presenten característiques semblants. En primer 

lloc, es detecta una densitat de materials major a les subunitats 3.4 i 3.5 que no a les superiors; per altra 

banda, és a les unitats 3.1 i 3.2 on s’observen la majoria de les intrusions neolítiques; en tercer lloc, cal 

destacar la major concentració de marques de carnívor sobre les restes a les subunitats 3.2 i 3.3. La 

indústria lítica permet així mateix separar clarament el paquet superior (subunitats 3.1 i 3.2), on es 

detecten alguns geomètrics que defineixen una fase del Mesolític recent o tardenoide, i el paquet entre 

les subunitats 3.3 i 3.6 on, amb diferències entre les capes, s’identifica clarament una fàcies de mosses i 

denticulats (Aura Tortosa et al., 2006). 

Per damunt de la Unitat 3, s’hi recuperen materials del neolític en la Unitat 2, i materials prehistòrics 

recents barrejats amb restes ibèriques i alguns elements andalusins medievals. 
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Figura 4.4. Estratigrafia de la boca W de Santa Maira amb indicació de la cronoestratigrafía, les unitats litoestratigràfiques i les 
fases arqueològiques. 
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4.1.3.3 Paleoambient i fases bioclimàtiques 

En aquesta fase, entre el GS-I l'esdeveniment 8.2 es produeix un augment de la temperatura i de la 

humitat, tal i com recullen diferents treballs sobre l'evolució de la temperatura en la superfície del mar 

d'Alboran (Cacho et al., 1999, 2001). En aquest context de temperament tèrmic i de millora climàtica es 

produeix un procés de reforestació i desenvolupament dels boscos mediterranis definit pel descens en la 

presència de Juniperus i un augment de Quercus perennifoli i caduc que es detecta als diferents jaciments 

de la zona (Aura Tortosa et al., 2006; Badal i Carrión, 2001; Cacho et al., 1995; Carrión Marco, 2005; García 

Puchol i Aura, 2006). Precisament aquest procés de reforestació està darrere l'augment de la presència 

de taxons faunístics de caràcter forestal a partir del final del Tardiglacial. 

Unitat 5: predomini del Juniperus sp., percentatges al voltant del 40-60%, seguit de Quercus caducifoli i 

perennifoli. Aquesta elevada presència de ginebres/savines pot ser deguda al desenvolupament de 

formacions obertes de caràcter colonitzador sobre els sols empobrits del tardiglacial. Altra possibilitat, és 

que en el cas concret de Santa Maira dites formacions tingues aquest caràcter “colonitzador” pels 

condicionants orogràfics, ja que els fons de vall sempre desenvolupen formacions vegetals amb 

anterioritat a les vessants més escarpades, com seria el cas de la vessant del barranc on se situa Santa 

Maira. La presència també de Quercus indica, així mateix, ja formacions boscoses més consolidades en les 

proximitats dels jaciment. 

En la Unitat 4 s’observa encara una elevada presència de Juniperus a la subunitat 4.2 i l’augment 

de Quercus, encara que hi ha un canvi evident respecte a la fase anterior. En el cas de Juniperus, el 

perfil de distribució mostra pics de fins al 60% en la part inferior de la seqüència, però la tendència 

és a la reducció progressiva de la presència d’aquest taxó, de forma que a la part superior de la 

seqüència se situen entre el 30 i el 20%. Els Quercus perennifolis són més abundants que en la Unitat 

inferior, encara que mostren un perfil dentat amb pics que superen el 40%, i moments en que no 

arriben al 20%. El Quercus caducifoli, per la seua banda, mostra un lleuger creixement en la seua 

presència des de la base de la unitat, amb percentatge entre el 10 i el 20%, i el sostre de la Unitat, 

entre el 20 i el 30%. En quart lloc, trobem la presència de Prunus sp, que, encara que amb una 

presència molt inferior, també mostra una tendència a estar més present en la seqüència de la 

Unitat 4 de base a sostre. Aquesta evolució en la presència dels diferents taxons i formacions 

vegetals evidencia la millora climàtica dels inicis de l’Holocé: la presència majoritària d’espècies de 

caràcter colonitzador poc a poc deixa pas a espècies més termòfiles i mediterrànies com els 

Quercus. 

En la Unitat 3 la tendència és la mateixa i encara s’exagera més: els Juniperus quasi desapareixen a sostre

d’aquesta unitat, mentre que el Quercus perennifolis + caducifolis superen el 80% de les mostres, entre

els que destaca especialment el perennifoli (l'alzina, la carrasca, la surera i el garric). Juntament a aquest

taxons i com acompanyants en aquestes formacions vegetals apareixen Prunus sp., Leguminosae i Salix-

Populus. Ara ja sembla que les formacions són clara i marcadament mediterrànies, dominades pels

Quercus. Aquest augment en la presència dels Quercus des de la Unitat 5 a la 3 queda confirmat amb

l’estudi carpològic (Aura et al., 2005). La presència de bellotes augmenta la seua presència des de la Unitat

5 a la Unitat 3. 

L’evolució de les formacions vegetals semblen evidenciar una tendència a la millora climàtica des del 

Tardiglacial, on encara s’observen elements derivat dels moments més rigorosos del Tardiglacial (elevada 

presència de Juniperus per damunt dels Quercus), fins a assolit l’òptim climàtic holocè a la fase de 

l’Atlàntic (Badal i Carrión, 2001). Cal indicar que aquests conjunts de carbons no mostren la intensificació 

de les condicions fredes al YD com es podria esperar i com sí que mostren altres estudis, per exemple els

pol·línics on es veu una expansió de les estepes i una reducció de la presència de Quercus de caràcter 

puntual (Aura et al., 2005; Carrión Marco, 2003). Cal valorar aquesta evolució de les formacions vegetals 

atenent a tres vectors diferents: en primer lloc, la millora climàtica de la transició del Tardiglacial a 

l’Holocé; en segon lloc, la pròpia orografia de la zona, que pot originar dues formacions vegetals diferents: 
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una en els fons de vall, més termòfila i de caràcter més “mediterrani”, dominada pels Quercus, i altra a 

les zones més elevades i escarpades on les espècies colonitzadores de sols més empobrits poden 

continuar sent dominants; en tercer lloc, no es pot obviar que els carbons recollits al jaciment provenen 

d’introduccions antròpiques, i per tant hi ha una selecció de la fusta que és transportada al jaciment, i 

encara que acceptem que uns dels factors de selecció més importants són la proximitat i abundància, el 

propi fet de la selecció suposa que les freqüències d’aparició dels carbons no han de ser necessàriament 

un reflex exacte de les formacions vegetals que envolten el jaciment. 

Les datacions obtingudes als diferents nivells se situen clarament abans i després del YD, de forma que 

coincidint amb aquesta pulsació freda s’hi troba un hiatus cronològic al jaciment. Les datacions anteriors 

coincideixen amb la fase de l’Ällerod, dins l’interestadi GI-1, moment en el que com es pot observar a la 

corba de temperatures a la mar d’Alboran, es produeix un augment de la temperatura. La següent 

agrupació de datacions se situen al voltant de l’11000 cal BP, a cavall entre el microlaminar i el sauveterroide, 

en un moment on l’augment constant de temperatures ja assoleix els 18oC a la superfície de la mar 

d’Alboran. A partir d’ací, les següents datacions, que quasi són contínues entre el final del sauveterroide 

i la fàcies de mosses i denticulats (ca. 10500-9500 cal BP) i coincideixen amb la fase d’òptim climàtic 

preboreal-boreal (Aura Tortosa et al., 2006) (figura 4.5). 

 

4.2 ANÀLISI ZOOARQUEOLÒGICA 

Els estudis publicats sobre els resultats dels estudis de la fauna del jaciment de Santa Maira han estat 

escassos fins aquells que s’han començat a publicar arran de l’inici del present treball de tesi i que han 

abordat tant problemàtiques concretes com aspectes de caire més sintètic. La primera referència a la 

fauna del jaciment se troba en el treball de síntesi sobre l’Epipaleolític del nord de la província 

d’Alacant publicat el 1990 per Elisa Doménech Faus, i que és un resum de la seua tesi de llicenciatura. 

En aquesta publicació es menciona el treball que en aquell moment estava duent a terme el dr. Pérez 

Ripoll sobre els materials faunístics de Santa Maira. Ja als anys 90 i a partir dels nous materials 

recuperats i l'estratigrafia descrita a les primeres intervencions, apareixen publicacions de 

comparació i síntesi de dades on es recullen els primers resultats dels estudis zooarqueològics (p. e. 

Aura Tortosa i Pérez Ripoll, 1995; Aura Tortosa, 2001; Aura Tortosa et al., 2002b). 

 

 Figura 4.5. Situació de les datacions presentades de la seqüència de la boca W de Santa Maira (dalt) sobre la corba de temperatura 
de la mar d’Alboran - sondeig MD95-2043 (Cacho et al., 1999, 2001). 
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Amb l’estudi de la seqüència mesolítica de cara a una reunió científica especialitzada es realitza el primer 

estudi zooarqueològic en el context del present treball de tesi. En aquell treball s’estudia, de forma 

acurada, si bé prestant atenció principalment als aspectes taxonòmics i als patrons de consum, les 

diferents capes que, encara definides de forma preliminar, componen la seqüència mesolítica del 

lloc (Aura Tortosa et al., 2006). La seua importància ultrapassa els límits del propi treball, ja que suposa 

l’inici d’estudis més concrets sobre diferents aspectes zooarqueològics, com l’aprofitament dels 

carnívors i la seua comparació amb conjunts actuals (Pérez Ripoll i Morales Pérez, 2008) o l’estudi de les 

restes de Cuon alpinus recuperades al jaciment (Morales Pérez et al., 2012; Pérez Ripoll et al., 

2010), així com la presentació de les primeres dades que integren el present treball i la seua 

contextualització (Aura et al., 2009; Morales Pérez, 2013). 

En el present treball es va a exposar l’anàlisi zooarqueològica d’una col·lecció de les restes de fauna 

recuperades a les excavacions dirigides pel Dr. Aura Tortosa des dels anys 90. Els nivells estudiats són el 

nivell mesolític SM-3, l’epipaleolític SM-4 i el magdalenià SM-5. El nivell SM-3 s’ha dividit, com ja s’ha 

comentat, en 6 subunitats (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 i 3.6), que integren el Mesolític de mosses i denticulats i 

la fàcies tardenoide del Mesolític a sostre. En el cas del nivell SM-4 l’estudi s’ha dividit en dues grans 

subunitats, SM-4.1, corresponent a la fàcies sauveterroide i situada a sostre i en contacte amb el Mesolític, 

i SM-4.2, fàcies microlaminar/epimagdaleniana. Així mateix, i atenent a les característiques internes tant 

de la col·lecció faunística com als resultats provisionals de l’estudi lític, SM-4.1 s’ha dividit en 3 trams, 

4.1a, 4.1b i 4.1c. SM-4.1a correspon a les capes de la part alta de l’estratigrafia del nivell, que són les que 

contacten amb el Mesolític. SM-4.1b i 1c s’han definit a posteriori, a partir dels resultats obtinguts en el 

present treball, i per tant l’anàlisi zooarqueològica es realitzà en el seu moment sense considerar aquesta 

divisió interna. Tanmateix, i a partir d’observar algunes diferències entre aquest trams, aquesta divisió ha 

sigut considerada de cara a l’estudi de la taxonomia i la seua evolució per tal de definir amb major detall 

els canvis dins la seqüència epipaleolítica del jaciment. Per últim, del nivell magdalenià SM-5, encara en 

procés d’excavació, s’ha estudiat una mostra que serveix com a referent de comparació amb la seqüència 

epipaleolítica. 

4.2.1 UNITAT SM-3 

La unitat SM-3 correspon a la fàcies mesolítica de la boca W de Santa Maira. S’ha identificat un nivell prou 

potent a les quadrícules AA5 i 6 i AB 5 i 6 que és el que s’ha estudiat en el present treball. L’anàlisi va a 

respectar les subunitats definides a treballs anteriors. Malgrat que no corresponen exactament a les 

diferents fàcies culturals, són un punt de partida per observar possibles tendències dins el nivell mesolític. 

En aquest sentit, cal observar especialment dos conjunts de subunitats: per una banda les subunitats 3.1 

i 3.2, les més recents de la seqüència i que poden correspondre a un Mesolític tardenoide, per altra, les 

subunitats 3.3-3.6, que corresponen clarament a la fàcies mesolítica de mosses i denticulats. Tanmateix, 

i atenent a la mostra relativament reduïda del nivell mesolític, bona part de l’anàlisi s’ha realitzat sobre la 

totalitat del nivell SM-3, ja que la definició de les dites agrupacions de subunitats ha sigut posterior a la 

realització de bona part de l’estudi. 

El total de restes estudiades que provenen de la fàcies mesolítica de la seqüència del jaciment de Santa 

Maira és de 3337, de les que s’han identificat taxonòmicament 892 (taula 4.2). S’han identificat un total 

de 7 famílies diferents: Bovidae , Cervidae, Suidae, Canidae, Felidae, Leporidae i Hominidae (NR=19). La 

més abundant és la família Caprinae, on s’hi troben identificada l’espècie Capra pyrenaica (NR=129) i el 

gènere Rupicapra (NR=14); així com el grup Ovis/Capra (NR=21), que inclou restes d’animals domèstics 

d’aquests gèneres sense que haja estat possible esbrinar amb concreció el gènere al que pertanyen. Les 

329 evidències òssies restants no han pogut ser identificades més enllà del nivell de subfamília. Açò suma 

un total de 491 restes de la subfamília Caprinae, que la converteixen en el taxó més abundant de la 

seqüència, i que representa un 56,4% del total de restes identificades. El segon taxó en importància són 

els lepòrids, que sumen un total de 279 restes i representen el 32% del total de restes identificades. Dins 
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aquesta família únicament s’han identificat a nivell específic restes de conill (NR=30), si bé la majoria de 

les restes no s’han pogut identificar a nivell de gènere. En el cas dels cèrvids, segona família de cacera 

major en importància, de les 53 restes identificades, únicament 1 s’ha classificat com cf. Capreolus, 

mentre que la resta pertanyen a Cervus elaphus. Els suids estan representats per 16 restes, de les quals 6 

s’han identificat com a Sus scrofa, i les altres 10, atenent a criteris de cautela per la dificultat de distingir 

entre espècies, s’han classificat com Sus sp. 

Pel que fa a les restes de carnívors, el NR total és de 26 restes, de les que 22 pertanyen a Vulpes vulpes, 

una a Canis lupus i altra a Felis silvestris. Una resta s’ha classificat únicament com a Carnivora. 

Per últim, el gènere Homo també ha estat identificat en contextos econòmics, i per tant incorporat a 

l’estudi. En total s’han recuperat a les distintes subunitats que integren el nivell SM-3 un total de 19 restes 

que seran estudiades en aquest punt del treball. Tanmateix, per les peculiaritats implícites a la 

identificació de restes humanes consumides, se va realitzar una recerca específica de restes antròpiques 

a altres mostres del jaciment la fauna de les quals no ha estat estudiada i s’han identificat algunes restes 

humanes que presenten característiques semblants a les recuperades in situ al nivell SM-3. Tota aquesta 

problemàtica serà comentada amb major detall al punt corresponent d’aquest capítol. 

Subunitat 3.1 

El total de restes recuperades en aquesta unitat és de 644. Les restes provenen de les capes 4, 5, 6, 7 i 8 

dels quadres AB5 i AA5. En aquesta subunitat la família més representada és la dels caprins, amb un total 

de 110 restes que suposen el 49,1% del total de restes identificades. De cabra salvatge s’han pogut 

identificar 29 restes, mentre que del grups dels caprins domèstics se n’han identificat 9. Per darrere dels 

caprins, destaca la presència dels lepòrids (NR=92; 41,1%). La resta de taxons estan present de forma 

puntual, i representen entre el 4% (cérvol) i el 1,3% (rabosa i ésser humà). 

Subunitat 3.2 

En aquesta unitat el total de restes estudiades és menor (NR=248). Provenen de les capes 9 i 10 dels 

quadres AB5, AA5 i de la capa 10 d’AB6/1. De nou la família dels caprins es configura com la més abundant 

de la seqüència, amb un total de 41 restes (48,8%), de les que únicament 5 han estat identificades com 

cabra salvatge i altres 2 com a caprins domèstics. El lepòrids presenten la mateixa quantitat de restes 

(NR=41), i únicament 5 han estat identificades com conill. Tant de cérvol com de suid únicament s’ha 

identificat una resta. 

Subunitat 3.3 

El total de restes estudiades en aquesta subunitat és de 955. S’han recuperat a les capes 11, 13, 15, 17 i 

18 d’AB5 i dels subquadres 3 i 4 d’AA5. En el cas dels subquadres 1 i 2 d’AA5, el material prové de les 

capes 11, 13 i 15. També provenen de les capes 11 a la 18 d‘AB6 i AA6. La quantitat de restes identificades 

en aquesta subunitat és sensiblement superior a la de les subunitats suprajacents. El total de restes és de 

955, de les que s’han identificat un total de 268, el 28,1% del total. Al igual que en les capes precedents, 

destaca la elevada presència de restes de caprins, un total de 161 (60,1%). S’han identificat les espècies 

salvatges Capra pyrenaica (NR=32) i Rupicapra rupicapra  (NR=8), així com una quantitat relativament 

baixa de restes de caprins domèstics (NR=7; 2,6%). Les restes de lepòrids també estan presents, però 

representen una quantitat relativa inferior a la de les capes suprajacents (NR=63; 23,5%). Cal destacar així 

mateix la presència d’una quantitat de restes de cérvol (NR=14; 5,2%) i rabosa (NR=13; 4,8%) relativament 

important. Altres taxons presents són els suids, on destaca la identificació de 4 restes de senglar, el gat 

salvatge i l’eriçó. El cas de la resta de Bos sp. cal considerar-lo a banda per les seues peculiaritats, ja que 
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tant la coloració que presenta com un gran tall que sembla produït per una eina metàl·lica esmolada 

semblen indicar que es tracta, clarament , d’una intrusió. 

Subunitat 3.4 

En aquesta subunitat el total de restes estudiades és de 577. Malgrat la gran quantitat de restes, aquestes 

provenen únicament de les capes 19 (quadres AB5 i AB6) i 21 (quadres AA6 i AB6), fet que indica un 

important augment en la quantitat de restes per m2. D’aquestes únicament s’han identificat a nivell 

taxonòmic 101. Els caprins sumen 48 restes, de les quals 12 són de cabra salvatge, 5 d’isard i 2 de caprí 

domèstic. Els lepòrids sumen 37 restes, de les quals únicament 5 s’han pogut identificar amb seguretat 

com conill. Ja en tercer lloc i a considerable distància se situa el cérvol (NR=9, 9,1%). Altres taxons presents 

són el senglar, la rabosa i l’eriçó, així com l’ésser humà. 

Subunitat 3.5 

El total de restes de procedència mesolítica d’aquesta subunitat és de 276. En la banda dels 5, aquesta 

subunitat queda relegada en la fàcies mesolítica als subquadres 3 i 4 d’AB5 capes 23 i 24. En el cas de la 

banda dels 6, se conserva tant en AB6 com en AA6 a les mateixes capes. Els caprins sumen ara un total de 

39 restes, de les que 3 són de cabra salvatge, una d’isard i altra de caprí domèstic. Els lepòrids sumen 22 

restes, que representen ara el 29,7% de les restes identificades. En aquesta subunitat destaca l’augment 

relatiu del cérvol (NR=11; 14,9%). 

Subunitat 3.6 

El total de restes en aquesta subunitat és de 636. En la banda dels 5, el moment mesolític queda relegat 

en aquesta subunitat a la capa 25 dels subquadres 3 i 4 d’AB5. En el cas de la banda dels 6 abraça de les 

capes 25 a la 32 en tots els subquadres excepte en les capes 30 i 31 del subquadre 2 d’AA6, capes que pel 

percentatge que representen els lepòrids han estat considerades pròpies del nivell de transició a 

l’epipaleolític. El NR=636, de les que se n’han identificat 136. En aquesta unitat els caprins sumen 94 

(69,1%), mentre que els lepòrids, 24 (NR=17,6%). La resta de taxons estan presents de forma testimonial. 

Destaca la presència de 4 restes de rabosa i una de llop, taxó aquest no identificat a les capes superiors. 

Evolució de la tendència en SM-3 

Si s’agafen els percentatges que representen els principals taxons a les subunitats en les quals s’ha dividit 

la unitat SM-3, es poden observar diferències entre les dies fàcies indicades: per una banda, a les 

subunitats superiors, la quantitat de restes de lepòrid és major, al voltant del 40%, mentre que a les 

subunitats inferiors, les de la fàcies de mosses i denticulats se situa sobre el 20-30%. Aquest fet és 

especialment important en SM-3.6, on els lepòrids solament representen el 18% del total d’identificats 

(figura 4.6).  

4.2.1.1 Estat del material 

De forma general es pot considerar que en totes les restes que la conserven, es pot observar la cortical. 

Tant les afectacions calcàries com les termoalteracions, tal i com s’exposa als paràgrafs següents, no són 

massa nombroses ni intenses. 
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Figura 4.6. Evolució del percentatge sobre les restes identificades dels principals taxons de la seqüència del nivell SM-3. 
 

 

Figura 4.7. Restes de mesofauna termoalterades segons els graus d’afectació definits pels colors de la termoalteració. SM-3. 
 

 

Figura 4.8. Restes de Leporidae segons els graus d’afectació definits pels colors de la termoalteració. SM-3. 
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Afectació per concrecions calcàries 

Les restes afectades per concrecions calcàries en el nivell SM-3 són molt escasses. Únicament s’han 

observat en 37 restes de les 3033 restes de mesofauna, tant identificades com no identificades, que 

representen un 1,2% del total. També són molt escasses en el cas dels lepòrids, on únicament  s’han 

observat concrecions sobre 9 restes, en 5 de les quals apareixen de forma molt lleu i parcial (grau 1), en 

dos lleugerament superior (grau 2) i en altres dos s’ha considerat que l’afectació es de grau 3. En qualsevol 

cas les afectacions són molt poc representatives. 

Termoalteracions 

En el cas del nivell SM-3 el total de restes termoalterades de mesofauna és de 2337, que representen 

sobre el total de restes de mesofauna del nivell un 77%. A les diferents subunitats els percentatges 

oscil·len entre el 64,3% de la SM-3.5 i el 89,1% de la SM-3.4 (taula 4.3). La major part d’aquestes restes, 

independentment de la subunitat, presenten termoalteracions de grau 2 (NR=1739), seguit a distància 

per aquelles de grau 1 (NR=232). Els graus de termoalteracions més intensos estan relativament poc 

representats (figura 4.7). 

Dins les restes de lepòrid, el NR afectades per termoalteracions és absoluta i relativament menor que en 

el cas de la mesofauna. El NR total de restes afectades és de 112, que representa un 40% del total de 

restes de lepòrid. Dins les restes afectades, les predominants són, com en el cas de la mesofauna, les que 

estan en segon grau d’afectació, color entre marró i negre. Les restes del grau 3 estan absents del registre, 

i les de grau 4, 5 i 6, notablement minoritàries (taula 4.4; figura 4.8). 

4.2.1.2 Composició taxonòmica 

Caprinae 

El taxó més abundant del nivell 3 és la subfamília Caprinae (NR=493), on s’hi troben identificada les 

espècies Capra pyrenaica (NR=129) i Rupicapra rupicapra (NR=14); a banda també s’ha identificat caprins 

domèstics (NR=21) sense que haja estat possible esbrinar amb concreció el gènere al que pertanyen eixes 

restes. Altres 329 restes han estat identificades únicament a nivell de subfamília. Açò suma un total de 

493 restes d’aquesta subfamília, que la converteixen en el taxó més abundant de la seqüència, i que 

representa un 56,4% del total de restes identificades. 

L’aparició de restes domèstiques en aquest conjunt se concentra en el quadre AA5 (NR=12), i semblen 

intrusions del nivell superior neolític vinculades també a l’aparició d’intrusions de ceràmiques (Aura 

Tortosa et al., 2006). S’ha observat així mateix una diferent quantitat de restes afectades per 

termoalteracions entre els caprins salvatges i domèstiques. En el cas de la cabra salvatge, el 59,8% de les 

restes presenten alteracions, quantitat relativa molt semblant a la del conjunt de restes identificades a 

nivell de subfamília i les d’isard (64,4%). Per contra, d’aquelles que s’han identificat com a caprins 

domèstics, sols el 38,1% presenten evidències d’afectació per foc (taula 4.5). 

 Totes aquestes restes clarament domèstiques s’han deixat fora de l’estudi dels caprins salvatges, que és 

el que se va a realitzar en aquest punt, i que integren exclusivament aquelles identificades dels gèneres 

Capra, Rupicapra i les que s’han mantingut a nivell de subfamília. Les característiques concretes de les 

restes domèstiques, localització i història tafonòmica seran comentades amb detall al punt corresponent.  
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Representació esquelètica: NR, NME, MAU i %MAU 

L’os més abundant pel NR són les banyes (NR=55), si bé cal tindre present la elevada fragmentació de les 

mateixes, com demostra el fet que el NME=4. Excepte el maxil·lar, la resta d’ossos cranials estan molt 

present, si bé el càlcul del NME i el MAU corregeix la sobrerrepresentació del NR. El NR mostra una 

presència menys important de l’esquelet axial, especialment de les vèrtebres cervical i toràciques, front 

a una presència molt important de costelles. Així mateix, cal citar l’absència d’alguns ossos, com les 

vèrtebres caudals, ròtules o les falanges II, i en general, els ossos de l’autopodi posterior i l’acropodi estan 

menys representats (taula 4.6). La representació gràfica del NR mostra la gran presència de estes cranials, 

a destacar la elevada presència de restes de banya, i costals, així com una preeminència de les restes del 

radi i fèmur pel que fa als membres. D’aquests s’han recuperat restes de tots els ossos excepte de la 

falange II. En qualsevol cas, l’acropodi està poc representat (figura 4.9; figura 4.10). 

El càlcul del %MAU permet corregir els resultats del recompte i atenua els pics que mostrava el gràfic 

anterior, malgrat que encara continua resultant un perfil marcadament irregular. L’os amb major 

quantitat de %MAU és el metacarp. Més enllà del cas dels metacarps, cal destacar la important 

representació tant del crani com de la pelvis, i en tercer lloc, dels metatarsos i astràgals. En qualsevol cas, 

i més enllà de la diferent representació dels ossos com ja s’ha comentat adés, tots els segments 

esquelètics estan representats, encara que és l’esquelet axial, i en el cas de la representació del %MAU 

encara de forma més clara per la correcció aplicada a les costelles, el menys representat Cal destacar la 

escassa presència de restes de l’acropodi. És precisament la mancança de falanges en general l’únic fet 

que podria estar relacionat un possible processament que implique una deposició diferencial de les restes 

en la cova. Tanmateix no se poden extraure conclusions al respecte, i únicament apuntar la possibilitat 

(figura 4.11; figura 4.12). 

NMI 

L’estudi de les restes ha permés establir un NMIf=5, que s’ha obtingut a partir de les escàpules. Tanmateix, 

el NMIc=7, obtingut a partir de l’estudi de les dents soltes i de la mandíbula. En aquest cas s’ha establert 

la presència de com a mínim un animal nounat, 2 joves (fase IIb), 1 animal subadult (fase de creixement 

IIIa) i 3 adults, dels quals un és un adult en primera fase (fase de creixement IIIb) i els altres dos de edat 

lleugerament més avançada (fase de desgast IV) (taula 4.7). 

Fractura i fragmentació de les restes 

Encara que són escassos, en aquesta mostra s’han recuperat alguns ossos sencers, bàsicament ossos de 

molta densitat i compactes. Els astràgals (NR=3) i centretarsals (NR=4), així com la resta de tarsos i carps 

identificats (NR=10), una falange primera i tres falanges terceres apareixen sencers. Les dents no s’han 

contemplat en l’estudi dels trencament, atesa la seua naturalesa especial. Com a excepció, també s’han 

recuperat senceres dues escàpules esquerres de cabra salvatge en SM-3.3. 

En el cas dels ossos llargs, els fragments més abundants són els fragments de diàfisi en el cas de l’húmer, 

radi, metacarp, fèmur i tíbia. En el cas dels metatars són més abundants els fragments d’epífisi proximal. 

Les falanges primeres apareixen representades per fragments longitudinals (NR=1), fragments distals 

(NR=5) i proximals (NR=3) (taules 4.8 i 4.9). 

Tant en el cas dels ossos llargs com en els ossos plans i compactes dominen els trencaments d’origen 

indeterminat, si bé amb grans diferències relatives entre ells. En el cas dels ossos llargs, la quantitat 

d’ossos amb trencaments indeterminats és de 89, que representen un 50,9% del total d’ossos amb 

trencaments, mentre que el els ossos compactes i llargs el total és de 207 i suposa un 79,6%. En els ossos 

llargs també són molt importants les fractures fresques (NR=60), en el radi són majoritàries. En el cas dels 

ossos plans i compactes són menys importants (NR=18; 6,9%). Els trencaments derivats de la fragmentació 

(trencaments en sec) clarament identificats són minoritaris en ambdós casos (taula 4.10; figura 4.13). 
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Marques antròpiques 

S’han identificat un total de 132 ossos amb marques antròpiques, en alguns dels quals apareixen varies 

marques combinades. La major par de les marques, però, apareixen aïllades. Destaquen les incisions 

lítiques (47 ossos amb incisions i 32 vegades combinades amb altres marques). Les mosses ocasionades 

amb la percussió de l’os per a la seua apertura també són prou abundants (35 ossos amb mosses aïllades 

i altres 21 amb mosses combinades amb altres marques antròpiques). Els raspats també són prou 

abundants. En aquest cas, en 12 ossos apareixen aïllats i en 24 casos, combinades amb altres marques. 

Destaca la combinació amb incisions lítiques en 21 casos (taula 4.11). 

La major part de les marques antròpiques localitzades se han identificat en els membres tant anterior com 

posterior. En el cas del membre anterior hi predominen les mosses de fractura directa, mentre que al 

posterior són més abundants els ossos amb incisions. També els raspats identificats són més abundants 

en el membre posterior que en el anterior. En el cas de l’esquelet cranial les marques més abundants són 

les incisions, principalment localitzades en la mandíbula (figura 4.14). 

Els ossos llargs dels membres són els que més marques acumulen, i la seua distribució varia segons la zona 

on apareixen (taula 4.12). Excepte en el cas dels metàpodes, les marques se concentren en el fragment 

més abundant dels ossos llargs que són els fragments de diàfisi. Les marques lítiques sobre els extrems 

articulars són escasses, com ho són les pròpies restes, per això les evidències relacionades amb la 

desarticulació són molt escasses. La major part de les marques se situen en les diàfisis dels ossos llargs. 

En el cas tant de l’articulació húmer-radi com en la tarsal sí que s’han identificat marques lítiques 

transversals en els extrems articulars, que indiquen la desarticulació per aquests punts. Més enllà dels 

ossos llargs, en el crani s’observen marques en tots els segments, especialment importants en el maxil·lar 

i la mandíbula. També a les costelles s’han identificat una sèrie de marques relacionades amb l’extracció 

dels paquets càrnics i/o la neteja dels ossos. Encara que molt minoritàries també s’han identificat marques 

lítiques a les vèrtebres (figura 4.15). 

La localització de les fractures directes identificades es mostra a la figura 4.16. S’han identificat 

principalment als ossos llargs, però també a les cintures, al crani i les costelles, on cal destacar un fragment 

proximal amb mosses petites i contraposades derivades de l’acció dental. La fractura d’aquest fragment 

costal es completa amb una flexió que produeix una superfície lleugerament serrada (píling) (figura 4.17) 

Especialment interessant són les mosses identificades a les falanges primeres, tant en la zona proximal 

com en la distal, i que confirmen el que ja s’infereix al observar la gran quantitat de fractures en fresc 

sobre aquests ossos, i que és la fractura intencional d’aquests ossos per l’accés al moll fins i tot en aquests 

ossos menuts. 

 

 

Figura 4.13. NR dels diferents tipus de trencament entre els ossos llargs i els plans o compactes. Caprinae. SM-3. 
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Si s’observa l’evolució de la presència de marques antròpiques a les diferents subunitats del nivell 3 (taula 

4.13), es pot percebre primerament una important divergència entre les diferents subunitats, però que 

segueix un patró semblant en el conjunt d’ossos del membre anterior i posterior, que són els més 

abundants i els que més marques presenten (figura 4.18). La subunitat amb major presència relativa de 

marques lítiques és la SM-3.2 en els dos casos, mentre que SM-3.4 i SM-3.5 són les que presenten 

quantitats més baixes i sobretot, absència de marques en els dos casos. Cal dir però que en general les 

marques lítiques sobre la cortical dels ossos són més abundants en el membre posterior que en el anterior. 

Per contra, les marques d’impactes directes –mosses- presenten un percentatges similars que oscil·len en 

entre el 10 i el 35% en la major part dels casos 

 
 

Figura 4.14. Quantitat de restes amb marques antròpiques (marques lítiques i mosses) segons el segment esquelètic. SM-3. 
 
 

  
Figura 4.15. Localització de les marques lítiques en la cortical dels 

ossos de Caprinae. Les línies continues indiquen incisions; les 
discontínues, raspats. SM-3. 

Figura 4.16. Localització de les fractures directes 
antròpiques. SM-3. Caprinae. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.17. Fragment proximal de costella de 
Capra pyrenaica amb mosses produides per 
dents humanes i trencament per flexió que 
provoca píling. SM-3. 

 

Craneal Axial M. Anterior M. Posterior Falanges

Ossos amb mossa 5 2 29 18 2

Ossos amb incisions 21 11 19 28 0

Ossos amb raspats 3 6 11 15 1
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Figura 4.18. Evolució de la freqüència d’aparició de marques antròpiques al membre anterior i posterior. 

Marques de carnívor 

S’han observat marques derivades de l’acció dental d’algun carnívor en un total de 9 restes de Caprinae 

salvatge en aquest nivell. Se troben a les SM-3.1, 3.2, 3.3 i 3.5, si bé cal destacar la seua especial 

abundància en SM-3.3, on s’han identificat 6 del total de restes amb marques. Malgrat que ja sols la seua 

presència està indicant activitats dels carnívors en la cavitat, i per tant una interacció d’aquests amb els 

grups humans, la quantitat de restes amb marques no és massa elevada i així se pot considerar, a grans 

trets, que l’activitat dels carnívors de la qual tenim evidències no és massa important. 

En la SM-3.1 s’han observat dentades sobre una costella, que representa un 0,9% sobre el total de restes 

de la subunitat, i un 14,3% sobre el total de restes de costella de la subunitat. 

En la SM-3.2 també s’han identificat dentades sobre un fragment de diàfisi de metacarp de Capra 

pyrenaica. En aquest cas sobre eixe mateix fragment s’han observat raspats lítics, fet que està 

superposant activitats de consum antròpiques i d’altres carnívors en un temps relativament curt. Atés que 

solament hi ha 2 restes de metacarp, aquesta resta representa un 50% del total de restes d’aquest os, 

però no és massa indicatiu. Del total de restes de Caprinae de la subunitat representa un 2,6%. 

La SM-3.3 és la que més marques de carnívor presenta. En total son 6 restes amb marques. S’han 

identificat puncions sobre una costella i un fragment de coxal, arrossegaments sobre dues toràciques i 

evidències de fractura en un fragment de diàfisi de fèmur i una vèrtebra lumbar. Malgrat que és la 

subunitat en la que major quantitat de restes amb evidències de carnívors s’han recuperat, sobre el total 

de restes de Caprinae d’aquesta (NR=152) sols representen el 3,9% de les restes. 

En la subunitat SM-3.4 no s’han evidenciat restes afectades per carnívors, i en la SM-3.5 únicament hi ha 

un cas de fractura causada per mossos sobre un fragment de coxal. En la subunitat 3.6 tampoc s’han 

identificat evidències de carnívor sobre les restes. 

Edat 

L’estimació de l’edat a partir del mètode de la fusió de les epífisis mostra una presència majoritària 

d’animals adults. Bona part de les epífisis de fusió primerenca apareixen fusionats, excepte dues, que 

confirmen la presència d’animals juvenils. La resta d’ossos tots fusionats, indiquen una majoria d’animals 

adults. Sols cal indicar la presència d’una epífisi proximal de tíbia no fusionada que pot correspondre a un 

subadult o adult d’entre 3 i 9 anys (taules 4.14 i 4.15). 
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Les restes dentals no són massa abundats, però malgrat això s’han pogut identificar en deu casos les fases 

de creixement/desgast. D’aquestes, tres s’han establert sobre dents soltes, tres sobre mandíbules i quatre 

sobre maxil·lar. El total de restes de Caprinae on s’ha pogut establir la fase de creixement desgast és de 

10. Hi ha un m3 que pertany a un animal més o menys nounat (Fase 0). La fase I està absent. De la fase de 

creixement II s’ha recuperat un fragment de maxil·lar que conserva tota la sèrie dental 

m1/m2/m3/M1/M2. La fase III és la més representada entre la dentició amb un total de 5 restes, que al 

mateix temps se poden ordenar en: fase IIIa: s’han recuperat 2 restes, una de maxil·lar amb la sèrie molar 

(M1/M2/M3) i altre de mandíbula amb la sèrie molar incompleta però que conserva el P4 (P4/M1/M2). 

Ambdós han estat considerats animals subadults. S’han reconegut a més a més altres subfases més 

avançades de la fase III. S’ha considerat una fase IIIb en el cas una resta de maxil·lar i altra de mandíbula 

que conserven la sèrie molar M1/M2/M3, i on M3 ja presenta un creixement total, si bé encara no hi 

presenta facetes de desgast. Aquests dos han estat considerats subadults. Una fase III més tardana, IIIJ, 

s’ha reconegut en el cas d’un M3 inferior aïllat, on s’ha pogut mesurar l’altura de la corona (44,5 mm). 

Malgrat estar tècnicament encara en fase III, aquest animal ha estat considerat ja adult. Totes les restes 

de la fase II i III s’han identificat com de Capra pyrenaica, i per tant de nou seran exposades al punt dedicat 

a aquell taxó. De la fase 4 s’ha identificat un M1 de Caprinae adult, i un M3 també adult que s’ha identificat 

com a Rupicapra sp. Per últim s’ha identificat una sèrie maxil·lar completa (P2/P3/P4/M1/M2/M3)  de 

Capra pyrenaica en un estat de desgast prou avançat que s’ha identificat en fase IVK-L, un animal adult 

d’edat prou avançada (taula 4.16). 

A banda, s’han estudiat la resta de dents per estimar, on ha estat possible, l’edat aproximada. Malgrat 

que el total de restes dentals bé soltes, bé en la mandíbula o el maxil·lar sumen 72, únicament s’ha pogut 

estimar l’edat en 17 restes (taula 4.17). La major part d’elles (NR=7), encara que també són relativament 

important les dents d’animals joves i subadults. També s’han identificat dues dents de nounats. 

En aquest nivell estan representades totes les cohorts d’edat, inclosa la dels nounats, que no apareix a la 

gràfica ja que ha estat inclosa a la de “jove”, i se reconeixen a l’estudi dental. Tanmateix, en el cas de 

l’estudi de la fusió hi ha un clar predomini de les restes fusionades. Tanmateix, hi ha un cas d’un húmer 

d’un exemplar nounat i un distal metacarpià no fusionat que indiquen la presència d’aquestes dues 

cohorts. Evidentment la dels animals adults també està representada. La presència d’animals senils o 

adults d’edat avançada es mostra per la identificació d’una tíbia proximal fusionada (figura 4.19). 

 

Figura 4.19. NR absolut de joves, subadults, adults i vells a partir de l’estat de fusió de les epífisis (s’indiquen les restes 
fusionades i no fusionades) i de les cohorts dentals establides. 

Restes de Caprinae termoalterades 

El total de restes termoalterades de Caprinae és de 297 sobre un total de 470, que representen un 63,2% 

del total d’aquest taxó. Destaca la elevada presència de restes alterades de forma lleugera (graus 1 i 2), 

que sumen 276 restes, i que presenten una coloració marró i marró-negra (figura 4.20). 
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Entre les diferents subunitats hi ha diferències pel que fa a la quantitat tant absoluta com relativa de 

restes termoalterades. La quantitat relativa de restes afectades pel foc assoleix el seu màxim en SM-3.4 

(87%), i el mínim en SM-3.5 (42,1%) (taula 4.18). 

Els diferents segments esquelètics no mostren diferències significatives entre el grau d’afectació que 

presenten. Tanmateix, a l’observar la taula 4.19, es pot apreciar que alguns ossos presenten el 100% de 

les restes cremades. Aquests corresponen a ossos amb una quantitat de restes identificades molt baixa. 

Si es deixen fora de l’anàlisi aquelles restes amb un NR identificat menor a 10, es pot observar que no hi 

ha grans diferències en la quantitat de restes afectades pel foc segons ossos (figura 4.21). 

 

Figura 4.20. Restes termoalterades per intensitat. Nivell SM-3. Caprinae. 

 

Figura 4.21. Percentatge de restes termoalterades en aquells casos on el NR>10. Nivell SM-3. Caprinae. 

 

Capra pyrenaica 

El total de restes de Caprinae que han estat identificades com Capra pyrenaica és de 129. En aquest 

apartat es presenta l’estudi d’aquestes restes a banda de la resta de restes identificades dins la subfamília 

Caprinae. 

Representació esquelètica: NR, NME, MAU 

Els ossos més abundants atenent al NR són el fragments de banya (NR=15) i els metacarps (NR=15). 

Tanmateix, el càlcul del NME presenta els astràgals com els més abundants (NME=6). Per la seua banda, 

el MAU mostra una major quantitat de cranis (MAU=3) i astràgals (MAU=3) (taula 4.20). En qualsevol cas, 

tots els segments esquelètics estan presents, si bé es pot observar la baixa freqüència de restes de 

l’esquelet axial i en general un perfil de NR prou irregular, amb alguns ossos ben representats com la 

banya, crani, radi, metacarps o metatarsos, i altres molt menys representats, no sols a l’esquelet axial, 

sinó també en els membres. En general, i per contrast amb els resultats obtinguts en el cas de Caprinae, 

173

33

243

6

9

4

2

Grau 0

Garu 1

Grau 2

Grau 3

Grau 4

Grau 5

Grau 6

0 50 100 150 200 250 300

B
an

ya

C
ra

n
i

M
ax

il·
la

r

M
an

d
íb

u
la

D
en

t

C
o

st
e

lla

H
ú

m
er

R
ad

i

M
et

ac
ar

p

C
o

xa
l

Fè
m

u
r

Tí
b

ia

M
tt

ar
s

Fa
la

n
ge

 I
0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0



90 | L e s  C o v e s  d e  S a n t a  M a i r a  

els elements menys representats són aquells que presenten majors dificultats d’identificació a nivell 

específic (figura 4.22; figura 4.23). 

Figura 4.22. Representació del NR de cada os en freqüències relatives. Capra pyrenaica. SM-3. 

 

Figura 4.23. Representació del NR identificades de Capra pyrenaica. SM-3. 

 

Figura 4.24. Representació del %MAU. Capra pyrenaica. SM-3. 

 

En el cas del gràfic realitzat a partir del %MAU cal destacar la major uniformitat dels resultats exposats, i 

el major equilibri pel que fa a la representativitat de cada os dons el seu segment esquelètic (figura 4.24). 

Així, els ossos de l’esquelet axial mostren tots percentatges baixos i el membre anterior està representat 

per un 50-60%, a excepció de l’escàpula que presenta percentatge més elevats. Sols el membre posterior 

presenta un perfil més irregular causat principalment per la elevada presència de fragments de diàfisis 

front a una absència molt important de les epífisis (figura 4.25). 
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Figura 4.25. %MAU de Capra pyrenaica. SM-3. 

 

NMI 

El NMI per freqüència per a la cabra salvatge és de 4 a partir de l’escàpula (taula 4.21), però per 

combinació i a partir de les cohorts dentals, s’ha determinat l’existència de, com a mínim 3 individus adults 

a partir de la mandíbula i un subadult i un individu jove a partir de l’estudi de les cohorts dentals. 

Fractura i fragmentació de les restes  

Els ossos sencers en el cas de Capra pyrenaica són un total de 11, dels quals nou corresponen a ossos 

compactes i els altres dos són dues escàpules. Cal destacar la presència de 3 astràgals i 3 falanges III. A 

més a més, s’ha recuperat un centretarsal, un carp i un tars.  

Per la seua banda, tots els ossos llargs s’han recuperat trencats, tal i com se resumeixen en la taula 4.22. 

En aquest cas, encara que els fragments de diàfisi continuen sent abundants, els extrems articulars estan 

més presents, ja que són els que bàsicament permeten la identificació de l’espècie (taula 4.23).  

Pel que fa a tipus de trencaments identificats, en el cas dels ossos de Capra pyrenaica s’hi observa un 

domini de les fractures realitzades sobre ossos frescos en els ossos llargs (NR=30; 52,6%), seguit de les 

restes amb trencaments d’origen indeterminat (NR=17; 29,8%). En el cas dels ossos plans i compactes hi 

ha un domini de les restes d’origen indeterminat (NR=44; 72,1%). La resta de trencaments, tal i com 

s’observa a la gràfica i al quadre, són minoritaris (taula 4.24; figura 4.26). 

 

Figura 4.26. Freqüències comparades dels diferents tipus de trencament entre els ossos llargs i els plans o compactes (altres 

ossos). Capra pyrenaica. Unitat SM-3. 

 

30

2

8

17

11

4

2

44

Fresca

Seca

Mixta

Indet.

0 10 20 30 40 50

Altres ossos

Ossos llargs



92 | L e s  C o v e s  d e  S a n t a  M a i r a  

Marques antròpiques 

En el cas de Capra pyrenaica s’han identificat marques antròpiques sobre 52 restes, que se concentren 

especialment en el membre anterior i posterior. L’os més afectat és el radi, amb 7 restes afectades per 

marques antròpiques., destacant les mosses, presents en 4 restes. El maxil·lar, amb 6 restes que 

presenten incisions, és el segon os més afectat. Les marques més abundants són les incisions, que s’han 

identificat de forma aïllada sobre 16 restes i associades a altres marques sobre 10 restes, i les mosses, 

presents de forma aïllada en 16 ossos, i combinades en altres 11 (taula 4.25). Les dues escàpules 

recuperades senceres mostres una quantitat inusual de rascats, especialment una d’elles en la cara 

ventral. La intenció d’aquestes marques és desconeguda, però sembla tindre una intenció clara de netejar 

profundament l’os (figura 4.27).  

Figura 4.27. Escàpula de 
Capra pyrenaica amb gran 
quantitat de raspats 
longitudinals i oblics en la 
cara ventral. Unitat SM-3. 

La major part de les marques s’han identificat sobre ossos llargs. Les marques es distribueixen a les 

diferents parts dels ossos de forma diferents. En els ossos llargs húmer-fèmur-tíbia, la major quantitat de 

restes amb marques són fragments de diàfisi, que són les restes més abundats. En altres ossos com el 

radi, metàpodes i falange primera, poden afectar amb major intensitat els extrems articulars (taula 4.26). 

Marques de carnívor 

Únicament s’ha recuperat una resta de cabra salvatge amb marques de carnívor, tal i com s’ha descrit a 

l’apartat dedicat a Caprinae. És un fragment de diàfisi de metacarp de la SM-3.2 sobre el que també s’han 

identificat rapats lítics, fet que està superposant activitats de consum antròpiques i d’altres carnívors en 

un temps relativament curt. 
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Edat 

En la taula 4.27 es recullen les restes de Capra pyrenaica on s’ha pogut establir l’edat a partir de la fusió 

de les epífisis, que s’han resumit per cohorts d’edat en la taula 4.28 per tal de facilitar la lectura. No s’ha 

identificat cap os de fusió primerenca, bé juvenil, bé subadult, de Capra pyrenaica sense fusionar. Tots els 

ossos on s’ha pogut estudiar l’estat de fusió estan ja fusionats, excepte una tíbia proximal, que fusiona en 

edat avançada (>9 anys).  

El total de restes dentals de Capra pyrenaica on s’ha pogut establir la fase de creixement-desgast és 

únicament de 8 (taula 4.29). De la fase de creixement II s’ha recuperat un fragment de maxil·lar que 

conserva tota la sèrie dental m1/m2/m3/M1/M2. La fase III és la més representada entre la dentició amb 

un total de 5 restes, que al mateix temps se poden ordenar en: fase IIIa: s’han recuperat 2 restes, una de 

maxil·lar amb la sèrie molar (M1/M2/M3) i altre de mandíbula amb la sèrie molar incompleta però que 

conserva el P4 (P4/M1/M2). Ambdós han estat considerats animals subadults. S’han reconegut a més a 

més altres subfases més avançades de la fase III. S’ha considerat una fase IIIb en el cas una resta de 

maxil·lar i altra de mandíbula que conserven la sèrie molar M1/M2/M3, i on M3 ja presenta un creixement 

total, si bé encara no hi presenta facetes de desgast. Aquests dos han estat considerats subadults. Una 

fase III més tardana, IIIJ, s’ha reconegut en el cas d’un M3 inferior aïllat, on s’ha pogut mesurar l’altura de 

la corona (44,5 mm). Malgrat estar tècnicament encara en fase III, aquest animal ha estat considerat ja 

adult. Per últim, de la fase IV s’ha identificat una sèrie maxil·lar completa (P2/P3/P4/M1/M2/M3)  en un 

estat de desgast prou avançat que s’ha identificat en fase IVK-L, un animal adult d’edat prou avançada. 

A més de les restes dentals on s’ha pogut establir la fase concreta, en altres 4 restes s’ha pogut realitzar 

una estimació de la cohort d’edat a la que pertanyen. Així, el resultat total de cohorts d’edat a partir de 

les dents mostra la presència de 3 restes d’animals jove, 4 de subadult i 5 d’animal o animals adults (taula 

4.30). 

En general, i sintetitzant tos el mètodes d’estimació, en el cas de la cabra salvatge la major part de les 

restes on s´ha pogut estudiar l’edat corresponen a animals adults, encara que les dents mostren un perfil 

més variat. Si bé els adults són dominants, també estan presents els joves i subadults (figura 4.28). 

 

Figura 4.28. NR absolut per cohorts d’edat a partir de l’estat de fusió de les epífisis (s’indiquen les restes fusionades i no 
fusionades) i de les cohorts dentals establides. 

Restes de Capra pyrenaica termoalterades 

El total de restes termoalterades de Capra pyrenaica és de 76 sobre un total de 127, que representen un 

59,8% del total d’aquest taxó. Destaca la elevada presència de restes alterades de forma lleugera (graus 

1 i 2), que sumen 65 restes. El ossos completament calcinats (grau 6) estan absents de la mostra. En el cas 
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dels l’estimació de les termoalteracions segons els ossos, no s’aprecien diferències, tal i com ja s’ha 

esmentat per al conjunt general dels caprins (taula 4.31). 

Rupicapra sp. 

El total de restes que s’han identificat del gènere Rupicapra  és de 14. Encara que de forma poc abundant, 

tots els segments esquelètics estan representat a excepció de l’esquelet axial (taula 4.32). No s’han 

detectat marques antròpiques sobre les restes. 

La dent identificada és un M3 superior, en fase de desgast IV. Aquesta resta s’ha recuperat sencera, 

juntament amb la falange primera i els dos centretarsals. De les altres nou restes, cinc presenten fractures 

en fresc (radi, metacarp i tíbia), i la resta, trencaments d’origen indeterminat. Les restes termoalterades 

són 9, totes elles amb un grau de termoalteració poc intens (grau 2), i afecten la mandíbula, el radi i els 

metacarps, la tíbia i els centretarsals. 

Caprinae domèstics 

El total de restes domèstiques recuperades en aquest nivell són 21. Corresponen amb intrusions del nivell 

neolític, cosa per la qual únicament mostrem ací el seu recompte de forma general (taula 4.33). 

Bos sp. 

La única resta identificada és un fragment de costella. És una resta particular, ja que presenta un gran tall 

antròpic que sembla produït per un instrument metàl·lic esmolat. Aquesta qüestió més el fet que siga 

l’única resta de gran bòvid identificat deixa oberta la possibilitat que siga alguna intrusió. Per la posició 

dins l’excavació potser siga una caiguda del tall. 

Cervus elaphus 

Els cérvols són, per la quantitat de restes, el segon taxó de cacera major en importància (considerant els 

Caprins com un únic taxó) amb 52 restes. 

Representació esquelètica 

El total de restes de cérvol ascendeix a 52, que se reparteixen a totes les subunitats del nivell. La major 

concentració de restes de cérvol per recompte absolut la trobem en SM-3.3, NR=14, però representen un 

5,4% del total de restes identificades. La major quantitat en relació a les restes identificades apareix en 

SM-3.5 (NR=11; 14,9%). A la resta de les subunitats, els percentatges varien entre el 1,2% sobre el total 

de identificades a SM-3.2 on únicament s’ha identificat una resta i el 9,2% de la subunitat SM-3.4 (NR=9). 

Tots els segments esquelètics estan presents, i en quantitats prou semblants, tant pel NR com al calcular 

el NME i el MAU. Pel NR, l’ós més abundant és la banya, que presenta una fragmentació elevada. En 

aquest cas, el càlcul del NME=1 (taula 4.34). És interessant assenyalar l’aparició d’un mínim de dues restes 

articulades, una falange primera i altra segona. 

NMI 

Malgrat la quantitat de restes recuperada, no s’ha pogut establir per freqüències de repetició òssia més 

d’un individu. Com que les dents tampoc no han permés establir l’edat, no són vàlides per fixar el NMI. 

L’estat de fusió tampoc no permet fer diferències. 
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Fractura i fragmentació de les restes 

Únicament s’han recuperat senceres restes de falange primera i segona. En el cas de la falange primera, 

però, també s’ha identificat un fragment sagital i dos distals. Tant el fragment sagital com un dels distals 

presenten fractures en fresc. La resta dels ossos llargs també està fragmentada. Dins els ossos llargs, hi 

ha un predomini de les restes de diàfisi, NR=13, que representen el 56.5% del total de restes d’ossos llargs, 

i el 65% del total d’ossos llargs amb trencaments (taules 4.35 i 4.36). 

La major part de les restes presenta trencaments indeterminats, especialment importants en el cas del 

ossos de morfologia atípica, NR=22, que representen el 75,9%, mentre que en el ossos llargs sols 

representen el 39,1%. Per contra, el tipus de trencament més nombrós en el cas dels ossos llargs són les 

fractures en fresc, que representen el 43,5% del total d’aquests ossos (NR=10) (taula 4.37; figura 4.29). 

 

Figura 4.29 . Freqüències absolutes en comparades (en NR) dels diferents tipus de trencaments entre els ossos llargs i els plans 
o compactes. Cervus elaphus. Nivell SM-3. 

Marques antròpiques 

El total restes de cérvol amb marques antròpiques és de 22. Apareixen tant marques aïllades com 

combinacions de marques. Les marques més abundants són les mosses provocades per obrir l’os i accedir 

al moll. Apareix en 6 casos com a marca aïllada i 9 vegades combinada amb altres marques. També la 

presència d’incisions lítiques és important (taula 4.38). 

El total d’ossos amb mosses és de 15, i són els dominants tant a l’esquelet axial com als membres. La 

següent marca més nombrosa són les incisions en la cortical (NR=9), especialment presents en el membre 

anterior (NR=4) (taula 4.39; figura 4.30). 

 

Figura 4.30. NR amb marques antròpiques segons el segment esquelètic.Cervus elaphus. SM-3. 
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No hi ha marques lítiques clarament relacionades amb el desarticulat de les preses, sinó que per la seua 

localització semblen més bé produïdes durant els procés d’extracció dels paquets musculars (taula 4.40). 

Una vegada extrets aquests paquets, els ossos llargs sembla que són sistemàticament fracturats, fins i tot 

les primeres falanges. Cal destacar la presència d’una falange primera i una segona que articulen i 

presenten raspats, colps i en el cas de la segona una fractura puntual, arrodonida, però clarament 

antròpica, que genera una mena de forat en la diàfisi a partir d’un seguit de cops. La gran quantitat de 

colps lítics que presenten suggereix intents de fractura frustrats (figura 4.31). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.31. Falanges I i II de cérvol 
articulades. La falange II presenta un forat 
provocat per un impacte en un intent 
fracassat d’obrir l’os. Junt a l’impacte, 
apareixen un seguit de raspats intensos 
provocats en aquest mateix procés. 

Edat 

L’edat únicament s’ha pogut estimar a partir de l’estat de fusió de les restes en dos casos, una falange 1 i 

altra 2, en ambdós casos fusionades. La resta de fragments d’ossos llargs no han permet estimar el grau 

de fusió de les epífisis. Solament en el cas d’un metacarp proximal s’ha estimat una edat probablement 

més per l’aspecte de l’os, amb alguns processos d’exostosi. Pel que fa a les dents, l’edat s’ha pogut estimar 

sobre un fragment prou complet de maxil·lar que conserva la sèrie premolar i M1, amb un grau de desgast 

moderat i que pertany a un individu adult. La resta d’elements dentals són fragments de molariformes 

solts que no han permés estimar una edat acurada, però que en qualsevol cas pertanyen a un animal 

adult.  

Termoalteracions 

El total de restes de cérvol termoalterades és de  23, que representa un 44% del total de les restes. Destaca 

la elevada presència de restes amb un nivell de termoalteració lleu, 4  de grau 1 amb una tonalitat marró 

i 17 de grau 2 i coloració marró-negre, és a dir, un total de 21 restes. Únicament s’han recuperat dues 

restes que presenten graus de termoalteracions greus (4 i 5), un fragment de banya i un fragment distal 

d’húmer (figura 4.32). Les termoalteracions se reparteixen per tots els ossos de l’esquelet sense cap 

tendència especialment marcada. No s’observen tampoc diferències pel que fa a la quantitat o la 

intensitat de les termoalteracions segons les diferents subunitats (taula 4.41). 

 

Figura 4.32. NR termoalterades de Cervus elaphus per graus de termoalteració. 
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cf. Capreolus 

Únicament s’ha identificat una resta de la subfamília Capreolinae: un fragment de diàfisi de metatars. 

Presenta un impacte directe en la zona mitja de la diàfisi, a la cara dorsal. Mostra una coloració marró-

negra que el cobreix totalment i que suposa un grau de termoalteració 2.  

Sus scrofa / Sus sp. 

El total de restes identificades del gènere Sus és de 16. D’eixes, 6 s’han identificat a nivell d’espècie, Sus 

scrofa, mentre que altres 10 restes s’han identificat sols a nivell de gènere. Cal indicar que les restes de 

senglar s’han identificat en la subunitat 3.3 i les infrajacents, mentre que les restes de Sus sp. es 

concentren en SM-3.1. La concentració en aquesta subunitat d’aquestes restes pot fer sospitar que 

pertanyen a domèstics intrusius. El segment esquelètic més representat és el cranial. No s’han identificat 

restes axials (taula 4.42). 

NMI i edat estimada 

Per freqüències, el NMI és 1. Tanmateix, el càlcul de les edats ha permés establir, a partir de l’edat dental, 

com a mínim la presència d’1 animal adult i altre subadult (a partir del desgast d’un M1 mandibular). A 

més a més, la consideració de l’edat per l’aspecte general de les restes ha permés observar dues restes 

identificades com Sus sp. que pertanyen a un exemplar jove, un fragment de crani i un carp. D’aquesta 

manera, i per combinació, NMIc=3, un animal adult, altre subadult i un jove. Un metacarp III fusionat 

pertany a l’adult, de ja més de 2 anys de vida. Hi ha una falange 1 que no te el proximal fusionat i que per 

tamany pot pertànyer a un subadult. És de Sus scrofa, i indica una edat entre 17 i 21 mesos. 

Fractura i fragmentació 

S’han recuperat 5 ossos sencers, un metacarp III fusionat i de color gris, i una falange 1 sense fusionat, 

així com un carp, una dent i una falange 3. El tipus de trencament únicament s’ha establert en el cas d’un 

fragment de diàfisi de fèmur que s’ha considerat en fresc i en un fragment escapular de Sus scrofa, també 

en fresc. La resta els trencament s’han hagut de considerar indeterminats. 

Marques antròpiques 

No s’han identificat marques antròpiques sobre restes de suid. 

Termoalteracions 

Un total de 9 restes de suid presenten termoalteracions, el que representa un 60% del total de restes 

d’aquest taxó identificades al nivell mesolític. La major part d’elles (NR=5) són de grau 2 (taula 4.43). 

Carnivora 

S’ha recuperat un fragment de costella que per la seua morfologia pertany a un carnívor. Tanmateix no 

ha estat possible establir la seua pertinença a Canidae o Felidae, si bé i únicament de forma temptativa i 

per les seus mides, està més a prop de les costelles de cànid que no de les de linx, que és el fèlid de major 

grandària identificat. 
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Canis lupus 

S’ha identificat un M1 inferior identificat primerament com Canidae. Tanmateix, l’estudi de la dent i la 

comparació amb les restes de la col·lecció de referència del Gabinet de Fauna Quaternària del SIP ha 

confirmat la seua adscripció de Canis lupus. 

S’ha identificat en la capa 32 del quadre AB6/1. Es tracta d’un fragment gran de M1 inferior amb un 

trencament indeterminat. Pertany a un individu adult (figura 4.33).  

 

Figura 4.33. Fragment d’M1 mandibular de Canis lupus. Vista vestibular (esquerra) 

i oclusal (dreta). 

 

Vulpes vulpes 

S’ha recuperat un conjunt relativament important de restes de rabosa, NR=22. Les restes se concentren 

principalment en SM-3.3 (NR=13). Pel que fa als segments esquelètics representats, se pot destacar la 

gran quantitat de restes de l’apareix masticatori (maxil·lar, mandíbula i algunes dents soltes) que sumen 

10 restes. Dels ossos llargs, el més representat és el membre posterior, amb dues restes de fèmur i 4 de 

tíbia (taula 4.44) 

Marques antròpiques 

S’han identificat 8 restes de rabosa amb marques antròpiques, que inclouen incisions i raspats, així com 

mosses (taula 4.45). 

En SM-3.1 s’han identificat dues restes mandibulars amb marques antròpiques. Una d’elles, una 

hemimandíbula esquerra sencera, presenta raspats i incisions, tant en la cara labial del cos mandibular 

(raspats) com en la base de la mandíbula, sobre la part oral. Ambdues marques estan relacionades amb 

l’extracció de la pell. Altra presenta raspats múltiples sobre el cos mandibular en la seua cara labial, 

transversals a la mandíbula, curs i potents. Poden haver estat produïts en la neteja de l’os o bé en intents 

de fractura frustrats, ja que recorden el tipus de colps observats en altres restes (cf. Cervus elaphus). En 

principi s’havia especulat que les marques hagueren estat provocades per l’atac d’un carnívor, ja que en 

l’observació macroscòpica les marques lítiques es poden confondre amb arrossegaments i puncions. 

Tanmateix, l’estudi amb la lupa binocular confirma l’origen lític de les marques, i per tant no hi ha una raó 

objectiva per considerar que la fractura haja estat causada per un carnívor. 

En  SM-3.3 s’han identificat tant en una tíbia com un fèmur incisions relacionades amb el descarnat i la 

fractura en fresc dels dos ossos. Ambdós són cilindres de diàfisis que presenten mosses. La diferència està 

en que en el cas de la tíbia sembla produïda per un impacte directe, mentre que el fèmur sembla fracturat 

per un mos antròpic semblant als que apareixen en els ossos de conill. De nou en SM-3.6 s’identifica una 
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tíbia amb una incisió obliqua a la cara medial de la diàfisi, múltiple i produïda durant el descarnament del 

membre. Aquesta mateixa resta presenta una mossa de percussió directa sobre la cara dorsal-medial de 

la diàfisi. En aquesta mateixa subunitat se recupera una falange primera amb incisions transversal sobre 

la cara lateral, produïdes probablement en el procés d’escorxament. A aquest os li manca l’articulació 

distal, i sembla que el trencament s’ha produït en fresc. Probablement durant el mateix procés d’extracció 

de la pell. Sobre una mandíbula dreta s’han identificat incisions i raspats en la cara lateral i basal del cos 

mandibular, sota la sèrie premolar, així com un trencament en fresc en la base de la rama mandibular. Per 

últim, també en una escàpula recuperada en aquesta subunitat s’han identificat incisions obliqües sobre 

el coll. Totes les restes d’aquesta SM-3.6 presenten marques antròpiques. 

D’aquesta manera se pot destacar per una banda la elevada presència de restes amb marques 

antròpiques, concretament el 36,3% de les 22 restes; per altra, se pot observar una concentració de 

marques en la mandíbula (el 60% de les restes), però apareixen sobre tots els segments esquelètics: 

escàpula (on com que únicament hi ha una resta, el 100% presenten marques), fèmur i tíbia (50%) i 

falanges (100%). Únicament queda sense marques identificades l’esquelet axial, si bé no hi ha vèrtebres i 

únicament 2 fragments de costella (Figura 4.34). 

 

Figura 4.34. Localització de les marques antròpiques sobre els ossos de Vulpes vulpes. Les mosses apareixen 

representades amb estels. Unitat SM-3. 

 

Termoalteracions 

S’han detectat termoalteracions sobre un total de 14 restes, totes elles de poca intensitat (graus 1 i 2). 

Les termoalteracions es concentres especialment en SM-3.3. Els ossos més afectats per les 

termoalteracions són la mandíbula (NR=5) i la tíbia (NR=4). En el cas de la mandíbula, en tres casos la 

termoalteració és total, de grau 2. En altres dos casos, la termoalteració afecta de forma puntual les 

restes. En el cas d’un fragment de cos articular, la cremació es localitza sobre la vora de fractura, i en el 

cas de la mandíbula sencera, sobre l’articulació i el procés angular.  En el cas de la tíbia les 

termoalteracions són total sobre tres de les restes, totes elles fragments de diàfisi, i molt localitzada sobre 

un cilindre, on solament afecta de forma molt lleu (grau 1) una part de la zona proximal de la diàfisi.  

A banda d’aquestes dos ossos, s’hi troben afectades per termoalteracions en total la seua superfície i en 

un grau 2 una costella, una dent, un fragment de diàfisi de radi i altre de fèmur. Una falange primera 

presenta una alteració parcial de grau 1 (taula 4.46). 
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Felis silvestris 

Aquest carnívor de talla petita està únicament representat per una resta. S’ha identificat en SM-3.3 (AB5/4

capa 18) un cilindre de radi de gat salvatge. 

Marques antròpiques 

En aquesta resta s’han identificat marques antròpiques evidents. Per una banda, s’ha identificat raspats

que s’han produït durant el descarnat; per altra, la fractura en fresc mostra una mossa produïda

probablement per un mos antròpic o una percussió lítica molt localitzada. 

Termoalteracions 

La resta se presenta totalment afectada pel foc, i mostra un color marró (grau 1). 

Erinaceus sp. 

El total de restes d’eriçó identificades en la fàcies mesolítica del jaciment és de 6, totes elles de l’esquelet

cranial. Se tracta de tres fragments de maxil·lar i tres mandibulars 

Termoalteracions 

Apareixen totalment termoalterades tres de les restes, dues mandíbules i un fragment de maxil·lar. 

Ambdues restes presenten una coloració marró-negra. 

Leporidae 

Els lepòrids són el segon taxó en NR de la unitat SM-3, amb un NR=277. D’aquest, 30 han estat identificats

com Oryctolagus cuniculus, i la resta, únicament com lepòrids. No s’ha identificat cap resta del gènere

Lepus. Cal destacar la elevada presència de restes cranials (NR=45) i mandibulars (NR=80). Aquestes,

juntament amb les restes de fèmur (NR=27) i tíbia (NR=33) són les més abundants. Les restes menys

representades són, en general, les de l’esquelet axial, metàpodes i falanges (taula 4.47 i figura 4.35). Amb

l’aplicació de la correcció del %MAU el crani continua sent molt important, però destaca la mandíbula i la

resta d’ossos dels membres presenten percentatges semblants (figura 4.36). 

 

                      

                           Figura 4.35. %NR de Leporidae. SM-3                                                   Figura 4.36. %MAU de Leporidae. SM-3 
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NMI 

Per a calcular el NMIc s’han tingut en compte els morfotipus de trencament així com la lateralitat dels 

ossos. El valor màxim s’ha obtingut en la mandíbula, on el NMIc=10. En la taula 4.48 es presenten en detall 

els morfotipus de fractura identificats i la seua lateralitat que han permés calcular-ho. Eixe valor NMIc=10 

s’ha obtingut a partir de les restes on se solapa la zona del diastema en els morfotipus 2, 2.1, 3, 3.1 i 4 de 

les mandíbules esquerres en 9 casos, mentre que l’altra correspon a un individu nounat. 

Fractura i fragmentació de les restes 

Els ossos de l’estilopodi i del zigopodi 

El total de ossos d’aquests segments esquelètic és de 97 restes. El morfotipus més abundant en la 

col·lecció és el FDII.4, és a dir els fragments de diàfisi no cilindres fracturats en fresc (NR=39). Seguidament 

els més presents són els cilindres complets també fracturats en fresc (FDII.1; NR=22), especialment 

presents en el cas de la tíbia (NR=12). El següent morfotipus en importància són les epífisis senceres, 

fracturades en fresc (FEII.1.4, NR=10). Són especialment importants en el cas de l’húmer i tíbia distal (taula 

4.49). 

En el cas de l’ulna, els morfotipus més presents, amb 3 restes cada un, són la zona de l’articulació proximal 

humeral (2.2) la qual es sol conservar sencera per sé més densa que la resta de l’os, i la diàfisi sense 

articulacions (morf. 4.1) (taula 4.50). En el cas del fèmur s’ha recuperat un sencer, per això el sumatori és 

de 26 i no de 27. 

Fractura i fragmentació dels ossos de morfologia atípica 

En el cas de les restes d’escàpula destaca la gran quantitat de restes del cos escapular fragmentades, cosa 

lògica atenent a l’escassa resistència d’aquella zona. Els morfotipus 1, 2 i 3.2 poden estar relacionats amb 

processos de consum antròpic, i alguns casos s’han identificat marques antròpiques. La mandíbula és l’os 

de morfologia atípica més present, i el que, com ja s’ha exposat adés, ha permés establir el NMIc. Els 

morfotipus de fractura 1 i 2 poden derivar-se’n del consum antròpic de la zona del múscul masseter. La 

resta de trencaments i els morfotipus resultants poden haver estat causats en processos de 

refragmentació postdeposicional. En el cas tant de la pelvis com de les vèrtebres, el baix nombre de restes 

i la gran quantitat de morfotipus derivats de la fragmentació postdeposicional no permeten observar 

possibles processos de consum antròpic, tret del morfotipus 1.2, que presenta una mossa probablement 

produïda per un mos antròpic. En el cas de les vèrtebres, els morfotipus no permeten extraure massa 

conclusions. Únicament la vèrtebra lumbar de morfotipus 2.1 presenta una mossa antròpica, i la 3.1, 

evidències de digestió, de forma que en ambdós casos els trencaments s’han produït en fresc. En el primer 

cas l’agent de fractura sembla antròpic, però en el segon es plantegen dubtes sobre un possible consum 

antròpic o de carnívor (taula 4.51). 

Fractura i fragmentació: fresques, seques, ossos complets i cilindres 

La major part dels trencaments del nivell SM-3 tenen un origen indeterminat (NR=166). Aquest es 

concentren principalment en el crani i mandíbules, així com a l’esquelet axial, l’escàpula i la pelvis, ossos 

tots aquests on per la seua morfologia resulta més complicat establir si els trencaments s’han realitzat 

sobre ossos en fresc o en sec. La fractura en fresc s’ha determinat sobre un total de 90 restes, 

especialment en restes del membre anterior i posterior. Únicament s’han determinat trencaments en sec 

sobre tres fragments de diàfisi de fèmur (taula 4.52). 
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Cal indicar que la fractura en fresc sobre epífisi de metacarp 3 pot haver estat causada per l’actuació d’un 

carnívor atenent a l’observació de puncions sobre la cortical, si bé no se pot descartar que dites marques 

puguen haver estat causades per dentició humana. El metatars 3 fracturat en fresc és un cilindre que 

presenta una clara fractura antròpica.  

En general les restes d’ossos llargs presenten, en primer lloc, una elevada presència de restes de 

fragments de diàfisi, especialment en els ossos del membre posterior, seguit dels cilindres, els quals 

apareixen en una quantitat especialment important en el cas de la tíbia. En el cas del membre anterior, la 

representativitat dels ossos varia per les pròpies característiques dels ossos. En el cas del radi destaca la 

presència de restes proximals (NR=8; 53,3%) seguida de restes que inclouen l’articulació distals (NR=4; 

26,7%). El segment més abundant d’húmer són, amb el mateix percentatge, les restes de fragments de 

diàfisi i les distals (NR=4; 40%) (taula 4.53 i figura 4.37). 

 

Figura 4.37. Representació dels fragments d’ossos llargs de Leporidae. SM-3. 

 

Marques antròpiques 

El total de restes on s’han identificat marques derivades de l’acció antròpica és de 73 (taula 4.54). Les més 

nombroses són les derivades de la fractura intencionada de les restes: mosses, marques de flexió i 

marques de fractura combinades amb marques lítiques en la cortical sumen un total de 60 restes, mentre 

que les marques lítiques en la cortical s’han identificat sobre 25 restes, bé aïllades (NR=13), bé en 

conjunció amb altres marques (NR=12). 

Marques lítiques en la cortical 

Tal i com s’ha descrit a la metodologia, per a l’estudi de les marques lítiques s’ha tingut en compte la seua 

localització sobre l’os, la direccionalitat i si es tracta d’incisions o raspats. A partir d’aquest estudi s’han 

definit els morfotipus que es mostren a continuació per als diferents ossos considerats. 

El total de restes d’escàpula amb marques lítiques en SM-3 és de 4, que sobre el total de 23 restes 

representa un 17,4%. Si el càlcul relatiu se fa únicament sobre aquelles restes on realment s’hi poden 

trobar aquestes marques, és a dir, sobre aquells morfotipus que conserven el coll (i en el seu cas, també 

el marge toràcic), el percentatge augmenta fins al 30,8% (taula 4.55). 
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En el cas de l’húmer únicament s’ha identificat una marca lítica sobre les restes (taula 4.56). Aquesta 

poca incidència de les marques en aquest os no té una explicació clara, ja que en principi, s’ha estudiat 

sobre els ossos amb possibilitats d’observació. Cal tindre present, però, que únicament s’ha identificat un 

cilindre sencer d’húmer, i 5 fragments de diàfisi. Precisament sobre una d’aquestes és sobre la que s’ha 

identificat el raspat. 

Al igual que en el cas de l’húmer, únicament s’ha identificat una marca lítica sobre la cortical de les restes 

de radi. Es tracta d’un raspat oblic sobre la diàfisi. 

En el cas de l’ulna s’han identificat marques lítiques sobre la cortical en dos casos. Ambdós casos s’han 

identificat sobre el morfotipus 2.2, sobre la cara plantar (taula 4.57). 

En la pelvis se n’ha identificat únicament una marca lítica sobre un morfotipus 2.1. Es tracta d’un raspat 

oblic sobre la diàfisi isquiàtica. Per tal de calcular el percentatge que representa sobre aquelles restes que 

conserven aquesta part òssia, s’han sumat el morfotipus 2.1, 4.1 i 5.1. El total de restes és de 5, de forma 

que eixa marca única representa sobre estes restes un 20% del total. 

En el fèmur únicament s’ha identificat una resta amb marca lítica, un fragment longitudinal de fèmur. La 

qüestió és que el protocol indicat suposa que se tenen en compte les marques lítiques sobre els cilindres, 

i no s’estudien, per tal de accelerar els temps d’estudi, els diferents fragments de diàfisi. Tanmateix, en el 

cas d’aquest nivell s’han observat també aquells fragments, i precisament la única marca lítica s’ha 

identificat sobre un fragment de diàfisi. Açò implica dues coses: per una banda, atenent a la metodologia 

comparativa, en aquest cas cal considerar que no hi ha marques en cilindres, sobre un total de 3 cilindres, 

dels quals dos presenten una longitud superior al 75% del total de la diàfisi. La segona qüestió és valorar 

la representativitat d’eixa marca sobre el total de restes de cilindre i fragments de cilindre. Aquest 

sumatori és de 19 restes, de forma que eixa única resta amb marca lítica suposa un 5,3%. En qualsevol 

cas, el percentatge relatiu que representa és baix, però hi ha diferències metodològiques i per tant de 

resultats que cal tindre en compte de cara a les comparacions intra i interjaciments. 

El total de marques identificades sobre la tíbia és de 7 restes (taula 4.58). Si limitem el càlcul de 

freqüències relatives únicament a les marques aparegudes sobre cilindres complets, sols podríem 

contemplar les 3 incisions obliqües identificades en SM-3.4, que representen un 75% sobre el total dels 

cilindres de la subunitat 3.4, i un 100% sobre el total de cilindres grans (4-6). En fer el càlcul sobre el total 

de la mostra de tíbies evidentment el % es redueix considerablement: un 25% sobre el total de cilindres i 

un 30% sobre el total de cilindres grans. Hi ha que considerar, però que s’han identificat altres marques 

sobre fragments de diàfisi (NR=4), un raspat oblic en la subunitat 3.1, dos incisions obliqües en la subunitat 

3.2 i altra en la subunitat 3.4. Si se tenen en compte aquests fragments els percentatges varien 

considerablement, però el problema és com calcular els percentatges, atés que s’han identificat sobre 

fragments, i per tant, per ser més fiable el resultat des d’un punt de vista estadístic caldria, en cas 

d’incorporar aquestes marques sobre fragments, fer els càlculs sobre el total de cilindres + fragments.  

A més dels ossos sobre els que s’han desenvolupat models de disposició de marques, també s’han 

detectat marques lítiques sobre la cortical en el cas de 5 mandíbules, un calcani i dos metatarsos 3 (taula 

4.59).  

En el cas de la mandíbula, 3 dels 5 fragments presenten marques semblants, incisions més o menys en 

disposició obliqua en la cara labial del cos mandibular sota la sèrie premolar-molar; en altres dos casos les 

marques son incisions curtes que afecten a la cara labial i basal sota el diastema. 

En el cas del calcani es tracta d’una incisió en disposició obliqua- transversal en la cara caudal del cos del 

calcani. En els 2 metatars III les marques s’han identificat en una posició obliqua sobre la cara dorsal de la 

diàfisi. 
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Fractures directes 

En aquest nivell s’han identificat un total de 60 marques de fractura directa (taula 4.60). S’han identificat 

mossos (NR=46), flexions (NR=13) i afonaments (NR=1) que es distribueixen a l’esquelet dels lepòrids tal 

i com es pot observar a la figura 4.38. 

 

Figura 4.38. Localització de les marques de fractura directa als ossos d’Oryctolagus cuniculus. Unitat SM-3. 
 

S’han identificat mosses sobre el crani, la mandíbula, una vèrtebra lumbar, l’escàpula, la pelvis, el calcani 

i els ossos llargs, on es concentren la gran majoria. Les evidències de flexió apareixen a les costelles, radi 

i ulna. Únicament se n’ha identificat un afonament sobre l’articulació distal d’un fèmur. L’os que major 

quantitat de marques de fractura directa presenta és la tíbia, amb 17 restes, el 51,5% del total de restes 

de tíbia, però en quantitats relatives és la ulna l’os que presenta major percentatge de restes afectades 

(NR=8, 80%), on totes les marques es concentren sobre l’olècranon. La quantitat relativa d’ossos amb 

marques de fractura directa varia molt segons els ossos i les zones afectades. En el cas dels ossos llargs, 

com ja s’ha comentat, el que presenta un percentatge més elevat és la ulna, amb un 80% de les restes 

amb marques directes (NR=8). En segon lloc es troba la tíbia, amb un 51,5% (NR=17) en general, però 

on destaca el fet que totes les epífisis distal presenten evidències de fractura directa, en aquest 

cas, de mosses. L’húmer i el radi presenten el mateix percentatge de restes afectades. Destaca en 

aquest cas l’afectació de la diàfisis radial per flexions. Cal incidir, així mateix, en la baixa quantitat de 

restes d’húmer. El fèmur és l’os llargs que menor quantitat relativa de restes amb marques de fractura 

directa presenta (29,6%). 

Marques de carnívor i de digestió 

El total de restes afectades per marques derivades de l’acció dental d’origen desconegut i pels sucs 

gàstrics és de 14. La major part es concentren en la subunitat 3.2 (NR=12). S’han identificat puncions 

aïllades semblants a les descrites per als carnívors (NR=3) sobre dos calcanis i sobre un fragment 

d’escàpula (morf. 2). Puncions i fractura derivada s’ha identificat en 4 casos, 3 en la subunitat 3.2 (un 

metacarp 3, un cap femoral FE.II.1.1.1 i una tíbia distal FE II.1.2) i 1 en la subunitat 3.5 (fragment d’ulna, 

morf. 2.1). També en dos casos s’han identificat puncions associades a corrosió química derivada de la 

digestió, sobre un fragment d’ulna (morf. 2.1) de la subunitat 3.1 i sobre una vèrtebra lumbar de la 

subunitat 3.2.  
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En 5 casos s’han identificat corrosions químiques produïdes en la digestió. En tots els casos són fragments 

d’ossos menuts: dos articulacions distal d’húmer, un fragment de diàfisi tibial, un calcani i una articulació 

distal de tíbia. 

Les possibilitats d’identificar clarament les marques derivades de les accions humanes i les d’altres 

carnívors sobre els ossos sempre són relatives, i més quan la col·lecció de restes amb afectacions és tan 

exigua. Si bé les puncions, per les seues característiques coincideixen amb les produïdes per carnívors tal 

i com s’han descrit en altres treballs, el fet de la digestió de les restes no és discriminador ja que la 

possibilitat que restes òssies menudes com les identificades en aquest nivell puguen haver estat ingerides 

de forma accidental o intencionada pels ésser humans no és estranya. Per això cal considerar com 

possibles evidències de consum de carnívors les restes amb puncions, però no aquelles que únicament 

presenten digestions. En qualsevol cas és cridaner el fet que totes aquestes marques mostren una 

concentració en SM-3.2. 

Edat 

En el nivell SM-3 la quantitat de restes útils per al càlcul de l’edat és baixa, però en qualsevol cas dibuixa 

un perfil prou semblant al que s’observa en altres nivells L’edat s’ha estimat sobre un total de 23 restes 

d’ossos llargs. Els extrems articulars apareixen fusionats en 18 casos, i sols en 5 sense fusionat (taula 4.61). 

Totes les restes de fusió primerenca apareixen fusionades (NR=6). En canvi tant en el grup de les de fusió 

intermèdia (NR=10) com en el de fusió tardana (NR=7), algunes de les restes no estan fusionades (NR=3 

en el cas del grup de fusió intermèdia i NR=2 en el de fusió tardana) (taula 4.62). A banda, s’han recuperat 

dues restes d’animals nounats. 

Homo sapiens 

L’aparició de restes antròpiques juntament amb les restes de carnisseria i format part del mateix context 

deposicional és una de les peculiaritats del nivell mesolític SM-3. El total de restes d’Homo sapiens 

recuperades a les capes i quadres del nivell SM-3 on s’ha estudiat la fauna és de 19. Tanmateix, el NR=29 

perquè una vegada es varen detectar les primeres restes humanes dins la col·lecció faunística es va 

considerar la necessitat de revisar totes les bosses de fauna que fins aquell moment hi havia al laboratori 

per tal de confirmar si es tractava d’un fet aïllat o generalitzat al nivell SM-3 o a altres nivells del jaciment 

(taula 4.63). De la mateixa manera, es va procedir a la revisió dels materials que provenien de les 

intervencions del CEC de 1983, arran de la qual es va procedir a realitzar l’estudi de la fauna que també 

ha sigut exposat en el present treball. Totes aquestes restes humanes, encara que no corresponen en 

sentit estricte al nivell SM-3, es van a presentar juntes per tal de facilitar la seua interpretació. 

 D’aquesta manera, a banda de les 19 restes que provenen dels quadres i capes estudiats per al nivell 3, 

s’han recuperat restes humanes a les següents unitats: 

- 1 resta a les excavacions de 1983 (capa III-0,80) 

- 3 restes de les excavacions de 1996 (quadre C-D, revolt) 

- 1 resta de les excavacions de 1996 (quadre AA2, revolt) 

- 2 restes de les excavacions de 1996 (quadre AB4 EST, capa 3.1) 

- 1 resta de les excavacions de 1997 (quadre AB3/7, capa 3.1) 

- 1 resta de les excavacions de 1999 (quadre AA3/3, capa 3.16) 
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Totes estes restes presenten un seguit de característiques macroscòpiques i tafonòmiques semblants a 

les de les restes recuperades en el nivell SM-3, de tal forma que s’ha considerat que totes elles conformen 

un conjunt homogeni i concret. Aquestes característiques són: a) un estat de conservació molt bo, en 

consonància amb la resta de material faunístic del nivell i on no s’han detectat afectacions derivades de 

la meteorització, l’acció d’agents hídrics o químics o d’altres agents biòtics post o perideposicionals; b) 

bona part de les restes presenten termoalteracions mot semblants entre elles; c) en bona part de la 

col·lecció s’han identificat marques antròpiques; i d) el color i l’aspecte general de la superfície òssia no 

afectada per termoalteracions és molt similar. Per contra, en altres set restes antròpiques recuperades 

en els nivells superiors, les característiques tafonòmiques són completament diferents: per una banda, la 

coloració i l’aspecte dels ossos és totalment diferent (totes les restes presenten una coloració entre 

taronja i marró, però no per termoalteracions), per altra estan molt afectats per diferents agents 

tafonòmics, tant químics –concrecions i dissolucions, com físics, incloent-hi carnívors en dos casos. Totes 

aquestes restes presenten un estat de conservació molt més deficient. Així, i ja abans de fer l’estudi 

tafonòmic microscòpic, les seues característiques macroscòpiques varen permetre la separació de les 

restes humanes en dos conjunts ben diferenciats sense que la identificació o no de marques antròpiques 

haja estat un criteri de discriminació. A banda de totes aquestes restes cal indicar la presència d’una 

escàpula infantil recuperada en la capa 3.6 del quadre AA2/1. Està situada en junt a la colada 

estalagmítica, i en contacte amb el nivell SM4. Encara que probablement forma part del nivell SM-3, i s’ha 

introduït al nivell 4 per percolació, les seues característiques la distingeixen del conjunt homogeni de 

restes d’SM-3. Aquest fet, junt a la impossibilitat d’aclarir la seua pertinença a un o altre nivell aconsella 

que no siga inclosa a l’estudi de restes antròpiques que ací es presenta.  

S’han recuperat restes cranials (NR=3), axials (NR=5), del membre anterior (NR=2) i posterior (NR=14), així 

com 5 fragments de diàfisi humans però no identificats anatòmicament. La major concentració de restes 

es localitza entre les subunitats 3.1 i 3.4, especialment en SM-3.3 (taula 4.64). La situació de les restes 

segueix el capbussament dels estrats cap a l’interior de la cova, de forma que sembla que la seua deposició 

no s’ha realitzat seguint cap tipus de ritual que implique la localització de les restes en un espai concret, 

com seria el fet d’un soterrament intencional, sinó que suggereix més que, al igual que les restes d’altres 

animals, han estat reballats dins la cova des del vestíbul d’entrada (figura 4.39)  

 

Figura 4.39. Localització de les restes d’Homo sapiens a la unitat SM-3 agrupades per individus. Disseny d’Aura Tortosa. 
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NMI 

El NMI s’ha establert a partir de l’estudi antropològic realitzat per Mª Paz de Miguel Ibáñez, on s’ha tingut 

en compte l’estimació de l’edat i els trets morfològics i paleopatològics dels ossos (vid. Metodologia). El 

NMI és de dos, un individu robust i altre gràcil. Les restes que mostren caràcters robustos són les més 

nombroses (NR=5), i són fragments de fèmur i costella; pel que fa a les restes gràcils únicament s’han 

identificat 3 restes, dos fragments d’húmer i altre de costella. Cal observar que la situació dels individus 

en l’estratigrafia sembla indicar que les restes d’individu gràcil el situen a un nivell lleugerament inferior 

que les de l’individu adult, si bé la gran quantitat de restes humanes que no han estat adscrites a cap dels 

dos possibles individus fa impossible afirmar aquest extrem. 

Fractura i fragmentació de les restes 

La major part de les restes d’ossos llargs recuperats són fragments de diàfisi, a excepció feta d’una 

articulació distal d’húmer i altra de fèmur. Pel que fa a l’origen dels trencaments, cal incidir en el fet que 

la major part de les restes presenten trencaments en fresc (NR=10) o mixtes (NR=3). En 3 casos no s’ha 

pogut establir amb claredat el tipus de trencament i únicament en 1 cas s’ha pogut determinar un 

trencament en sec produït després de l’esqueletització (taula 4.65). Aquest últim cas correspon amb un 

fragment cranial que tanmateix, i com serà comentat al punt següent presenta marques lítiques derivades 

d’un cop. 

Marques antròpiques 

S’han identificat marques d’activitat antròpica evident en 15 restes. Estes marques inclouen marques 

lítiques sobre la cortical, marques dentals i impactes directes. En 6 de les restes s’hi troben marques de 

diferents tipus. L’interés al estudiar les restes antròpiques i detectar les marques antròpiques era detallar 

el tipus de processat i la funció concreta de les marques per tal d’intentar entendre el procés que les ha 

originades. D’aquesta manera l’estudi s’ha organitzat seguint la lògica del procés carnisser. 

Marques lítiques en la cortical 

S’han identificat marques lítiques sobre la cortical dels ossos en un total de 9 restes. Les marques inclouen 

incisions (NR=7) raspats (NR=1) i colps (NR=1)  (taula 4.66). 

Marques de desarticulació 

Únicament s’han identificat marques clarament relacionades amb aquesta fase del processat carnisser en 

l’húmer distal SM-W-HS 20. Les marques apareixen en dos grups: el primer està localitzat entre la fosa de 

l’olècranon i l’epicòndil medial, i el segon entre la tròclea i l’epicòndil medial. Cada grup sembla haver 

estat causat pel mateix moviment de tall repetitiu, encara que les incisions que se solapen són més 

abundants i més marcades en el segon grup. Probablement estes marques estan relacionades amb el tall 

del lligament colateral del colze, els tendons de l’avantbraç i la càpsula articular. El procés és semblant als 

descrits en altres jaciment com Combre Grenal (Garralda et al., 2003) (figura 4.40). 
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Figura 4.40. Húmer distal SM-W-HS 20 amb marques lítiques de desarticulació. Vista caudal. 

Excarnació i neteja dels ossos 

Encara que són processos diferents, els dos grups de marques s’han estudiat conjuntament, ja que algunes 

d’elles, especialment els raspats, poden pertànyer a qualsevol des dos processos. Cal entendre 

l’excarnació com els procés d’extracció dels grans paquets musculats, i el procés de neteja com la 

eliminació i extracció de les quantitats menors de carn, tendons i lligaments que romanen adherides als 

ossos després de l’excarnació, així com l’eliminació del periosti. 

Estes marques s’han identificat en sis fragments de diàfisi (taula 4.66). En tres casos, aquestes marques 

apareixen com a grups d’incisions subparal·leles (figures 4.41, 4.42a i 4.43a); en altres dos casos, com a 

raspats fins creuats (figures 4.44a i 4.45a), i com una incisió simple en l’últim cas de diàfisi (figura 4.46). 

També s’ha identificat altra incisió sobre una costella (figura 4.47a). 

Junt aquests raspats i incisions s’han identificat en el cas dels fragments de crani SM-W-HS 17 dos rascats, 

curts però molt amples i intensos, lleugerament corbats i que s’originen de dalt cap avall, amb un 

desenvolupament primer més ample i potent i cada cop menys intens segons baixa en sentit a la base del 

crani (figura 4.48). Aquestes marques semblen produïdes per una percussió tangencial, que pot estar 

relacionada amb l’extracció del múscul temporal, ja que està ben situada sobre la línia temporal, i per 

tant, relacionada amb l’extracció d’aquest paquet muscular i la neteja del crani. 

 

Figura 4.41. Fragment de diàfisi SM-W-HS 10 amb incisions subparal·leles  
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Figura 4.42. Fragment de diàfisi humà SM-W-HS 12 
amb diferents marques antròpiques: marques lítiques 
subparal·leles (a), un raspat pla i intens probablement 
causat per l’acció dental associat a dos puncions 
d’origen indeterminat (b), raspats o arrossegaments 
lleus d’origen desconegut (c). 

 

Figura 4.43. Fragment de diàfisi de fèmur humà SM-W-
HS 26. En detall, les incisions lítiques (a), una ascla 
concoïdal encara adherida a la diàfisi (b), un punt 
d’impacte petit (c). 
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Figura 4.44. Fragment de diàfisi de fèmur humà SM-W-HS 19. En detall: a) dues marques lítiques fines creuades, b1) 
punció (amplària=0,87 mm) amb raspats/Arrossegaments plans, b2) puncisó en forma de mitja lluna aillada 

(ampl.=1,12 mm), b3) punció subrectangular situada sobre raspats anteriors, b4) raspats/arrossegaments ailalts 
amples i lleugers. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.45. Fragment de diàfisi 
d’húmer humà SM-W-HS 24 
amb incisions lítiques en la 
superfície cortical (esquerra, 
detall) i una mossa de fractura 
directa (dreta, detall). 



 L e s  C o v e s  d e  S a n t a  M a i r a | 111 

  

  

 

 

 
 
 

Figura 4.46. Fragment de diàfisi de fèmur SM-W-HS 24. En detall, incisió lítica. Les termoalteracions afecten únicament la cara 
externa cortical, i indiquen que s’han realitzat abans de la fractura de l’os. 

 

                                   Figura 4.47. Fragment de costella SM-W-HS 11 amb una incisió simple transversal (a), mosses 
 contraposades (b), i arrossegaments (c). 
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Figura 4.48. Fragment frontal-
parietal de crani humà SM-W-
HS 17 amb marques en forma 
de raspats intensos, curts i 
amples provocats per colps 
(chop-marks). 

Marques dentals 

Excarnació i neteja dels ossos 

S’han identificat marques dental produïdes durant la neteja dels ossos en 7 ossos (taula 4.67). En general 

se tracta de puncions i arrossegaments dentals, que poden aparèixer de forma aïllada (NR=3) o en grups 

(NR=4).  En cinc d’aquests restes s’han identificats puncions i arrossegaments, mentre que en dues 

únicament arrossegaments dentals.  

En el cas del fragment de fèmur SM-W-HS 18 s’han identificat dos puncions, una de forma triangular i 

altra de tendència rectangular en la zona de la inserció muscular del vatus medialis (figura 4.49). La punció 

triangular mesura 2,24 x 1,23 mm, mentre que la rectangular, 1,35 x 1,68 mm. 

 

Figura 4.49. Fragment de diàfisi de fèmur humà SM-W-HS 18 amb dos puncions associades a arrossegaments superficials 

 La disposició i morfologia de les puncions suggereix que poden haver estat produïdes per un premolar o 

molar (figura 4.50 i 4.51), i que a causa de la forma de l’os les dites dents pogueren haver esvarat i produir 
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arrossegaments en la superfície òssia que arranquen de les puncions. Aquests arrossegaments tenen una 

amplària mitjana de 0,93 mm. Aquestes marques no han estat produïdes ni per ferramentes lítiques ni 

s’assemblen a les empremtes d’atacs d’altres carnívors. La resta de la superfície òssia està molt ben 

preservada, sense mes marques pròpies dels carnívors, i la fractura en fresc correspon a activitats 

carnisseres humanes. Marques molt semblant a aquestes s’han identificat en un fragment de diàfisi de 

tíbia (figura 4.52), de fèmur (figura 4.44b1) i una de fèmur o tíbia (figura 4.53) (SM-W-HS 5 i SM-W-HS 29). 

En general, són puncions de tendència subrectangular o en mitja lluna, i estan associats a arrossegaments 

semblants als descrits per a SM-W-HS 18. 

  

Figura 4.50. Detall de una punció subtriangular del fèmur SM-W-
HS 18. 2,24 x 1,23 mm 

Figura 4.51. Detall de la punció subrectangular del fèmur SM-
W-HS 18. 1,35 x 1,68 mm. 

  

Figura 4.52. Fragment de diàfisi de tíbia SM-W-HS 29. En 
detall, punció associada a un arrossegament superficial i 

ample. 

Figura 4.53. Fragment de diàfisi de tíbia o fèmur SM-W-HS 5. En detall, 
una punció subrectangular associada a arrossegaments amples i 

superficials. En aquest cas, la termoalteració únicament afecta la cara 
externa de l’os i és prèvia a la fractura. 

El fragment de fèmur citat (figura 4.44) presenta altres marques probablement associades a l’acció dental 

humana, però diferents a les descrites anteriorment. Aquestes marques apareixen com una punció en 
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forma de mitja lluna aïllada (figura 4.44b2), com una punció subrectangular situada a sobre d’uns raspats 

amples i plans (figura 4.44b3) o com a marques amples, aïllades i associades a raspats lleus (figura 4.44b4). 

En el cas del fragment de tíbia SM-W-HS 12 (figura 4.42b) apareixen unes marques semblants a les 

descrites: sobre uns raspats poc intensos i amples es localitzen unes puncions, de manera que, al igual 

que en el cas del fèmur anterior, sembla que els raspats són anteriors a les puncions més que el resultat 

del desplaçament de les dents sobre la superfície òssia. En aquests casos les puncions tenen un origen 

indeterminat, ja que no semblen directament associades als raspats. En aquesta mateixa tíbia s’ha 

identificat un altre grup de marques llargues, irregulars i planes, que no semblen lítiques, d’origen 

indeterminat, que pogueren ser marques dentals de poca intensitat (figura 4.42c). 

Sobre el fragment de costella SM-W-HS 11 s’han identificat algunes marques semblants a puncions 

allargats i de poca intensitat en la cara intercostal caudal semblants als descrits per (Cáceres et al., 2007), 

i acompanyats de raspats petits al voltant de la vora (figura 4.54). L’amplària d’aquestes marques és 

variable: min=1,15 mm; max=3,96 mm; =2,13 mm; StDev=1,08. Per últim, el fragment coxal SM-W-HS 

23 mostra en la seua cara externa, junt a l’escotadura isquiàtica major, una sèrie de raspats plans i amples 

que poden haver estat causats durant la neteja del periosti o durant l’extracció del gluti (figura 4.55). 

Aquestes marques mesuren entre 0,85 i 1,37 mm. Són semblants a les obtingudes per Saladié et al. (2013, 

fig. 6d); planes, poc profundes, de forma rectangular i amb microestries associades. També se pareixen a 

les marques poc profundes i linears descrites per Fernández-Jalvo i Andrews (2011). Les mesures 

obtingudes pels últims autors encaixen perfectament amb les obtingudes en aquest treball (taula 4.68). 

 

 

Figura 4.54. Fragment de costella SM-W-HS 11 amb 
arrossegaments superficials o puncions allargades i 

subrectangulars en la zona caudal de la vora intercostal 
(�̅=2,13 mm; max=3,96; min=1,15; std=1,08). Les marques 

apareixen associades a arrossegaments més petits. 

 

Figura 4.55. Fragment d’ili SM-W-HS 23 amb raspats o 
arrossegaments amples i molt lleugers (amplària max=1,37 mm; 

min=0,85 mm) 

 

Fractura produïda per l’acció de les dents 

La fractura ocasionada per mossegades humanes s’ha detectat en dues restes, ambdues costelles. En la 

SM-W-HS 11 (figura 4.47) s’han identificat dues mosses contraposades que van acompanyades 

d’arrossegaments dentals. Les mosses són fractures concoïdals, més amples en la part interna de l’os. La 

seua posició encaixa amb la de les dents mandibulars i maxil·lars que pogueren haver exercit pressió sobre 

l’os fins col·lapsar-lo. Al voltant de les mosses i la vora de fractura s’hi poden observar diversos 

arrossegaments molt lleugers probablement causats per les cúspides dentals que toquen l’os en l’intent 

de fracturar-lo. Tant el fet que el punt d’impacte siga clar i puntual, en aquest cas dues mosses, com el fet 

que les marques associades siguen molt lleugeres indiquen que dites marques, clarament dentals per altra 

banda, semblen més fruit de l’acció humana que no d’altres carnívors que causen alteracions molt més 
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greus sobre els ossos. Aquest tipus de fractura s’ha identificat també en algunes restes de mamífers (figura 

4.17). 

El segon tipus de fractura s’ha observat en una primera costella dreta (SM-W-HS 3). En aquest cas, els 

extrems de la costella estan mossegats, i apareixen vores serrades, que són descrits com a vores 

matxucades i esfilagarsades en altres treballs (Botella et al., 2001) o com a crenulated edges (Fernández-

Jalvo i Andrews, 2011; Pickering i Wallis, 1997). Aquestes vores serrades són degudes a les característiques 

morfològiques i de densitat de la costella, on el còrtex és molt més prim i l’ós molt més esponjós, sent 

una de les costelles menys denses. Eixes vores esfilagarsades (en la terminologia anglosaxona podria 

equivaldre a píling) poden haver estat causades per les mossegades combinades amb un moviment de 

l’os en direcció contraria o tracció cap a l’exterior juntament amb altre moviment de rotació o on l’os es 

doblega fins a que col·lapsa i es trenca. Dits moviment provoquen resultats com els presenta, i han estat 

descrits tan per consum humà com de ximpanzés (Cáceres et al., 2007; Fernández-Jalvo i Andrews, 2011; 

Pickering i Wallis, 1997; Pobiner et al., 2007; White, 1992). Les crenulacions presenten mesures variades 

(entre 0,36 i 1,58 mm) i estan associades a puncions i perforacions petites (entre 0,1 i 0,42 mm) (figura 

4.56, taula 4.68).    

Percussió i fractura directa 

La percussió és una de les maneres més habituals d’accedir al contingut medul·lar de l’ós, especialment 

quan es tracta d’ossos de preses grans, com és el cas dels ossos humans. En aquesta col·lecció han estat 

identificats en quatre restes punts d’impacte o marques de fractura directa en forma d’extracció d’ascles 

concoïdals, que deixen el seu negatiu a l’os (taula 4.69). A banda d’aquests ossos que mostren evidències 

directes del punt d’impacte, s’han identificat fractures realitzades en fresc en altres 12 restes, cosa que 

situa en 16 la quantitat de restes fracturades en fresc entre la col·lecció de restes humanes estudiada. 

 

Figura 4.56. Fragment de primera costella humana SM-W-HS 3. Els extrems han estat rosegats. A: cara dorsal; B: cara 
caudal. A1, A2, B1 i B2: detall dels extrems matxucats. Detalls: a) mossa petita; b) punció sobre un extrem de fractura. 

Amplària de les mosses de les vores serrades: max= 1,58 mm; min=0,36 mm. Amplaria de les puncions: max=0,42 
mm; min=0,1 mm. 

 



116 | L e s  C o v e s  d e  S a n t a  M a i r a  

 
Figura 4.57. Fragment de diàfisi de tíbia humana SM-W-HS 13 amb 3 impactes directes. En detall, dos impactes amb 

raspats lleugers i amples. 

En el cas del fragment SM-W-HS 13, se poden observar fins a tres impactes directes resultants de diferents 

intents per obrir l’os. En dos d’aquests impactes s’han pogut observar rascats molt lleus i amples que 

probablement han esta causat per la fricció del percussor contra la cortical de l’os en al zona que envolta 

el punt d’impacte. Aquestes marques únicament s’han pogut observar amb un estudi molt intensiu amb 

la lupa binocular (figura 4.57). En el cas del fragment de fèmur SM-W-HS 24, la percussió directa ha 

resultat en l’extracció d’una ascla cortical, però de la cara externa de l’os. Cal interpretar que la intenció 

primigènia fóra obrir l’os, però es va errar i en canvi es va extraure una ascla exterior. No s’ha identificat 

altre punt d’impacte, que igual no ha quedat reflectit en aquest fragment de diàfisi, que tanmateix és 

evident que ha estat fracturat en fresc (figura 4.46). En el fragment de diàfisi SM-W-HS 26 s’han identificat 

dos punts d’impacte. El més gran està molt ben definit per l’extracció de varies ascles concoïdals, és a dir, 

realment és un punt de diversos impactes. Una d’aquestes ascles encara pot observar-se adherida a l’os 

(figura 4.43b); l’altre punt d’impacte és més menut i apareix rodejat de clevills concèntrics (figura 4.43c). 

Pot haver esta causat per un impacte directe, encara que té aspecte d’haver-se pogut produir pel 

contracop sobre l’enclusa. En aquest cas se poden observar també els rascats lleus observat adés. En el 

cas del fragment de diàfisi d’húmer SM-W-HS 34 s’ha identificat el negatiu d’una ascla concoïdal molt 

clara (figura 4.45). 

Termoalteracions 

Del total de restes que integren la mostra, 19 presenten clares termoalteracions en diferents graus i 

localitzacions. Hi ha altres quatre restes on la coloració marró no està causada per una termoalteració, 

sinó que pot deure’s als sediment o altres agents postdeposicionals. El conjunt de restes termoalterades 

inclou restes de l’esquelet cranials (NR=1), axial (NR=3) i apendicular (NR=15). En general, les marques de 

foc no són extremadament intenses, i en cap cas s’assoleix un estat de carbonització. La major part dels 

ossos mostren una coloració marró intensa, i l’ós apareix cobert total o parcialment (taula 4.70). 

La major part dels ossos amb termoalteracions han estat afectats en tota la seua superfície exposada, així 

com a les vores de fractura. Açò indica clarament que les termoalteracions s’han produït posteriorment 

al trencament dels ossos, cosa que suggereix que dites termoalteracions ja no són part del procés de 

preparació/consum i poden tindre un caràcter accidental.  
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En canvi, h ha un conjunt de 5 fragments de diàfisi que solament presenten termoalteracions al seu còrtex 

exterior, no a la cara interna de la diàfisi ni a les vores de trencament (figura 4.46 i 4.53). Dels fragments 

de diàfisi, tres són de fèmur i altres dos pertanyen a fèmur o tíbia. D’aquests, quatre han sigut considerats 

robusts. En aquest cas, i atenent a que totes les restes de diàfisi presenten fractures antròpiques 

intencionades, el fet que les termoalteracions no afecten les vores de trencament implica que 

primerament els ossos han estat sotmesos a l’acció del foc i posteriorment fracturats. 

4.2.1.3 Restes indeterminades 

El total de restes que no han sigut identificades taxonòmicament parlant és de 2445. D’aquestes, 117 han 

estat identificades anatòmicament, en 324 ha sigut possible mesurar l’espessor de la cortical. En altres 

2004 no ha sigut possible establir l’element anatòmic al que pertanyen, ni tampoc mesurar l’espessor de 

la paret de la diàfisi.  

Restes determinades anatòmicament (RDa) 

Les restes determinades anatòmicament són 117. D’aquestes, 98 són fragments de costella, 14 són 

fragments de neurocrani i 5 fragments vertebrals. Totes pertanyen a mesofauna. 

Restes determinades pel pes corporal (RDpc) 

El total de restes de diàfisi en les quals s’ha pogut mesurar l’espessor de la diàfisi en el nivell SM-3 és de 

324. La mitjana d’aquesta mesura és de 2,9 mm, amb un valor màxim de 5,1 i un mínim de 3,1 (taula 4.71).  

La comparació de l’espessor de les restes de diàfisi no identificades a nivell taxonòmic i el d’aquelles que 

han estat identificades com Caprinae dona com a resultat dues corbes que es solapen. Aquestes corbes 

s’han obtingut a partir de l’organització de les mesures en classes d’espessor d’1 mil·límetre. La classe 

més abundant és la d’entre 2 i 3 mm (NR=150), seguida de la de 3-4 mil·límetres (NR=85) (taula 4.72). Les 

mesures dibuixen una corba lleugerament leptocúrtica i asimètrica cap a la dreta (figura 4.58). 

 

Figura 4.58. Corba de 
freqüències de l’amplària 
de l’espessor de la diàfisi 
de Caprinae i de les restes 
determinades pel pes 
corporal (RDpc) del nivell 
SM-3. 

 

Restes no determinades (RnD) 

La major part de les restes que no ha estat possible identificar a nivell taxonòmic pertanyen a aquest 

darrer grup. Sumen en total 2004 restes, de les que 155 són fragments de diàfisi que no ha sigut possible 

mesurar, altres 342 són restes de teixit esponjós, i la resta, 1507, són fragments de morfologia atípica 

d’ossos plans, compactes o fragments d’epífisis no identificades. 
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4.2.2 UNITAT SM-4: SUBUNITAT SM-4.1A 

Dins el nivell epipaleolític SM-4, la subunitat més recent és la SM-4.1a. Se situa per davall del nivell 

mesolític, sense que entre ells hi haja cap solució de continuïtat. Correspon als últims moments de la 

fàcies sauveterroide. La seua definició fou realitzada a posteriori i a partir de l’estudi dels materials tant 

lítics com faunístics.  

En aquesta subunitat no s’ha realitzat l’estudi al detall de les marques lítiques dels ossos de lepòrid. La 

raó consisteix en que l’estudi detallat de les marques mitjançant la lupa binocular s’ha realitzat sobre la 

mostra òssia del quadre AB2 i en eixe quadre no s’ha pogut definir la SM-4.1a. Dissortadament la definició 

d’aquesta subunitat ha sigut recent, i per tant, malgrat que la quantitat de restes estudiada és molt 

considerable, no ha estat possible incloure en l’estudi aquesta subunitat. 

El total de restes estudiades és de 3194, de les que s’han identificat taxonòmicament un total de 1797 

(56,3%). Les famílies identificades en aquest nivell de trànsit són Bovidae, Cervidae, Suidae, Felidae, 

Canidae, Erinaceidae i Leporidae. Com a novetat, cal destacar la identificació d’una resta de l’espècie Cuon 

alpinus, inexistent a la resta de la seqüència estudiada i important per la seua presència en cronologies 

tan recents. El carnívor més abundat és la rabosa, de la que s’han identificat 10 restes. També està present 

el linx (NR=2) (taula 4.73). 

4.2.2.1 Estat del material 

Afectació per concrecions calcàries 

Les restes afectades per concrecions calcàries són molt escasses, En el cas de la mesofauna s’han observat 

concrecions sobre un total de 18 restes sobre 1762, de forma que únicament 1% de les restes presenten 

aquesta afectació. En el cas dels lepòrids el percentatge és d’un 0,5% (7 restes d’un total de 1432). A més 

a més, en les restes de lepòrid s’ha estimat la importància de la concreció, i en tots els casos es tracta de 

concrecions lleus que no afecten la visibilitat de la cortical de forma destacable. 

Termoalteracions 

Les restes termoalterades de mesofauna són un total de 753 sobre 1762, és a dir, el 42,7% La major part 

presenten termoalteracions de grau 2 (NR=552) i de grau 1 (NR=99), mentre que els graus de 

termoalteracions més intenses estan molt poc representats. 

Els lepòrids mostren una distribució de les termoalteracions molt semblant. En total, són 571 restes 

termoalterades, que suposen el 39,9% del total de restes de lepòrids. La major part d’elles, al igual que 

en el cas de la mesofauna presenten termoalteracions de grau 2 (29,7%). La resta de graus d’intensitat 

estan poc representats  (taula 4.74). 

Pel que fa a la superfície afectada, la major part de les restes termoalterades, tant en el cas de la 

mesofauna com dels lepòrids presenten afectacions en tota la seua superfície, el 95,9% i el 85,5% dels 

ossos respectivament. Cal apreciar, però, un fet: en aquells casos minoritaris on sols està afectada una 

part de la resta òssia, les termoalteracions predominants són les de grau 1, de forma que hi ha una relació 

entre la superfície afectada i la intensitat del foc o el temps d’exposició (taula 4.75). 
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4.2.2.2 Composició taxonòmica 

Caprinae 

El total de restes de la subfamília Caprinae és de 312. D’aquestes, 1 pertany a Ovis aries, i no s’ha inclòs 

en aquest punt. Així, el total de restes de caprins salvatges és de 311. L’espècie més abundant amb 

diferència és la Capra pyrenaica (NR=159), si bé també l’isard està present, encara que en quantitats 

anecdòtiques (NR=7). Altres 145 restes no han pogut ser clarament identificades com d’un o altre gènere 

i han estat identificats com Caprinae. 

Representació esquelètica 

Tots els segments esquelètics estan representats, encara que amb importants diferències entre ells. Pel 

que fa al NR, les costelles són l’os més abundant, seguides de les falanges primeres (taula 4.76). També 

estan molt ben representats els ossos del membre posterior i les restes del neurocrani. El gràfic (figura 

4.59) mostra un perfil molt irregular a partir del càlcul del %NR. L’estimació del %MAU permet observar 

més clarament com és l’esquelet axial el menys representat., mentre que destaca la elevada presència 

relativa d’ossos com el neurocrani i la mandíbula, l’escàpula, radi-ulna, els coxals i els metatarsos (figura 

4.60). 

 

Figura 4.59. %NR Caprinae. SM-4.1a 

 

Figura 4.60. %MAU Caprinae. SU-4.1a 
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NMI 

El NMIf s’ha estimat a partir de la lateralitat i el fragment ossi conservat. En aquest cas és de 5, estimat a 

partir de la lateralitat dels fragments proximals del metatars. S’ha estimat també el NMI per combinació 

a partir de les fases de desgast i creixement dental. En aquest cas NMIc=3, ja que es documenta la 

presència d’un animal jove (dues dents, fase II), un subadult o adult jove (fase IIIaK) i tot un seguit de 

dents d’animal adult (NMI=1). Així, considerant aquest fet, cal considerar que el NMI=5 (taula 4.77). 

Fractura i fragmentació de les restes 

La major part de les restes recuperades dels ossos llargs són fragments de diàfisi (NR=72), dels quals s’ha 

confirmat la fractura en fresc en 43 casos. D’aquests, en 25 s’han documentat trencaments mixtes, és a 

dir sembla que sobre fractures fresques s’ha produït una fragmentació postdeposicional. En 23 casos el 

trencament és d’origen indeterminat, i sols en 6 s’ha confirmat el trencament únicament en sec. Els 

fragments de diàfisi són el tipus de resta més abundant en húmer, radi, fèmur i tíbia. En el cas del 

metacarp, encara que també són els més abundants, destaca la elevada presència de fragments 

proximals, que són dominants en els metatarsos. En el cas de la ulna hi predominen els fragments 

proximals. En la falange primera predominen els distals i en la segona els sagitals. El tipus de trencament 

longitudinal o sagital únicament es documenta en les falanges (taula 4.78).  

La resta d’ossos presenten principalment fractures d’origen indeterminats (NR=97). En total s’han 

recuperat 24 ossos sencers, que inclouen carps (NR=13), astràgals (NR=2), calcanis (NR=1), un piramidal 

(NR=1), un centretarsal, falanges terceres (NR=5) i un sesamoide (taula 4.79). 

Marques antròpiques 

S’han identificat marques antròpiques sobre 96 ossos de Caprinae (taula 4.80). Les marques més 

abundants són les mosses produïdes en la fractura intencionada dels ossos. La major part de les restes es 

concentren en el membre anterior, on predominen les incisions lítiques (NR=18), seguides de prop de les 

mosses (NR=17), i en el membre posterior, on són predominants les mosses (NR=18), però amb una 

quantitat de restes amb incisions també important (NR=15). En el membre axial, entre les vèrtebres i les 

costelles, són un total de 19 restes amb marques antròpiques, tant incisions i raspats lítics com mosses. 

En el cas de l’esquelet cranial les marques identificades són menys abundants (NR=8). Les restes de 

falanges amb marques antròpiques són un total de 15, i destaquen aquelles amb mosses (NR=13) (taula 

4.81), figura 4.61). 

En els ossos llargs les marques es concentren en les restes més abundants, és a dir, en els fragments de 

diàfisi. Les incisions i raspats sobre aquests fragments estan relacionades amb l’extracció dels paquets 

musculars o bé amb la neteja de l’os. També s’hi troben la major part de les mosses sobre aquests 

fragments provocades per l’apertura de l’os mitjançant percussions. En el cas dels metàpodes les marques 

també són abundants en els extrems, especialment en el proximal, on predominen les mosses en el cas 

del metacarp i les mosses i incisions en el metatars, probablement produïdes durant la desarticulació. En 

les falanges primeres, tret d’una incisió sobre un extrem distal, la resta són mosses. Cas semblant és la 

falange segona, on apareixen dues restes amb mosses i una amb una incisió, en aquest cas sobre un 

fragment proximal (taula 4.82). 
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Figura 4.61. Ossos amb marques 
antròpiques de cada segment 
esquelètic. 

Marques de carnívor 

Únicament s’han documentat possibles dentades produïdes per un carnívor sobre un fragment de coxal. 

Edat 

L’estimació de l’edat mitjançant les dents no ha permés establir les fases de desgast més que en tres 

casos. Dos dents pertanyen a un mínim d’un exemplar jove (fases II D i IIa), mentre que altra pertany a un 

animal subadult o adult jove (IIIa). A banda d’establir l’edat dental, en altres sis restes s’ha pogut estimar 

l’edat de forma aproximada, de forma que l’edat per cohorts a partir de les dents s’ha calculat en 9 casos. 

D’aquests, dos restes són d’animals joves, dues de subadults o adult molt joves i cinc d’animals adults. 

L’estimació de l’edat de les preses a partir de l’estat de fusió de les epífisis s’ha pogut realitzar sobre 31 

restes (taula 4.83). Entre les restes de fusió primerenca, hi ha una majoria d’epífisis fusionades (NR=4) 

encara que també sense fusionar (NR=4) que evidencien la presència d’almenys un individu jove de menys 

de 3 anys de vida. Altres dues restes que fusionen en edats subadultes també estan sense fusionar, de 

forma que també formarien part del conjunt de restes d’animals joves. També hi ha una resta de fusió 

tardana sense fusionar, que pot pertanyen tant a animals joves com adults joves. Altres restes ja 

fusionades confirmen l’existència d’animals adult (taula 4.84). 

A banda, s’ha recuperat un conjunt de 8 restes que pertanyen com a mínim a un individu nounat. 

Restes termoalterades 

De les 311 restes de Caprinae s’han detectat termoalteracions en el 51%. La major part són 

termoalteracions de grau 2 (NR=115, 37% del total) i de grau 1 (NR=24, 7,7%). Els graus de termoalteració 

més intensos (graus 3-6) sols afecten a menys del 7% del total de restes de caprí. Els diferents ossos 

mostren graus de termoalteració diferents. En el cas dels ossos del cap, els percentatges de 

termoalteració oscil·len entre el 0% del maxil·lar i el hioides i el 66,7% de les banyes. En el cas de l’axial, 

entre el 30,8% de les vèrtebres toràciques i el 100% de les lumbars, si bé sols són dos restes. En el membra 

anterior l’ulna (NR=8) presenta un 100% de restes termoalterades, mentre que l’escàpula sols el 37,5%. 

Els ossos llargs húmer, radi i metacarp, entre el 60 i el 80%. També en el membre posterior és la cintura 

la que menor quantitat de restes termoalterades presenta (22,2%), a excepció del calcani, ja que l’única 

resta d’aquest os no està termoalterada. Per contra, tots els centretarsals (NR=3). El fèmur, la tíbia i el 
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metatars presenten al voltant del 60% de restes termoalterades. Les falanges termoalterades oscil·len 

entre el 30% de les primeres i el 50% de les terceres (taula 4.85). 

Capra pyrenaica 

El total de restes que ha pogut ser identificades amb seguretat com a Capra pyrenaica  és de 159 (9,4% 

dels identificats). 

Representació esquelètica 

S’han identificat restes de cabra salvatge de tots els segments esquelètics (taula 4.86). Pel NR destaca la 

elevada presència de falanges primeres (NR=22). Cal considerar que aquelles restes que no tenen 

elements diagnòstics per poder identificar de forma inequívoca l’espècie s’han mantingut identificats com 

Caprinae (figura 4.62). Per això els ossos llargs estan poc representats, ja que la major part d’aquests ossos 

són fragments de diàfisi que no conserven eixos elements diagnòstics. Les falanges, per exemple, sí que 

solen conservar les epífisis i permeten la identificació de l’espècie. El càlcul del MAU ha permés corregir 

lleugerament aquests biaix i juntament amb les falanges primeres, les ulnes, les mandíbules, escàpules, 

metacarps, coxals, i metatars superen el 60% de representació (figura 4.63). 

 

Fig. 4.62. %NR de Capra pyrenaica. Subunitat SM-4.1a. 
 

 

Figura 4.63. %MAU de Capra pyrenaica. Subunitat M-4.1a. 
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NMI 

En el cas de la cabra salvatge el NMIf=4. El NMIc estimat coincideix amb l’exposat en Caprinae, de forma 

que cal considerar que el NMI de cabra salvatge és igual a 4 (taula 4.87). 

Fractura i fragmentació de les restes 

Al igual que per a la globalitat de la subfamília Caprinae, en el cas concret de les restes identificades com 

a Capra pyrenaica es pot observar una diferència entre els ossos llargs, on predominen les fractures en 

fresc, i els ossos plans o més compactes, on la major part dels trencaments tenen un origen indeterminat. 

A més s’han recuperat un total de 20 ossos sencers, que en bona mesura són els ja citats en parlar de la 

subfamília Caprinae: carps, astràgals, calcani, centretarsal i falanges III (taula 4.88). 

Marques antròpiques 

Les marques antròpiques sobre ossos de Capra pyrenaica ja apareixen recollides en el punt dedicat a la 

subfamília Caprinae. 

Edat 

La major part de les restes considerades en el cas de la família Caprinae per estimar l’edat han estat 

identificades com Capra pyrenaica, de forma que els resultats són semblants. De totes les restes dentals 

en les que s’han pogut estimar les cohorts d’edat en el cas dels caprins, set són de cabra salvatge. Hi ha 

una d’un animal jove, dos de subadult i cinc d’animal adult. 

Restes termoalterades 

El total de restes identificades com Capra pyrenaica termoalterades és de 80 (50,3%). La major part són 

termoalteracions de grau 2 (NR=51) i grau 1 (NR=16). En el cas dels ossos del cap, els percentatges oscil·len 

entre el 0% del maxil·lar i el 71,4% de la mandíbula. No s’ha identificat cap resta vertebral termoalterada, 

però cal considerar que únicament s’han identificat com restes vertebrals de Capra pyrenaica dues restes, 

ja que la major part de les restes vertebrals s’han identificat a nivell de subfamília. Pel que fa a les costelles, 

el 54,5% estan termoalterades. En el cas del membre anterior, els percentatges oscil·len entre el 100% de 

les restes d’ulna termoalterades al 54,5% dels carps. La resta d’ossos se situen entre el 87,5% de l’húmer 

i el 64,3% dels metacarps. En el cas del membre posterior, els coxals no presenten termoalteracions, ni 

tampoc l’únic calcani. Per contra, els dos centretarsals identificats estan termoalterat. La resta dels ossos 

presenten entre el 40 i el 60% de les restes termoalterades. Pel que fa a les falanges, el percentatge 

d’ossos cremats oscil·la entre el 27% de les falanges primeres i el 50% de les terceres (taula 4.89). 

Rupicapra sp. 

Les restes de la subfamília Caprinae que s’han pogut identificar del gènere Rupicapra són 7. S’ha identificat 

un fragment de mandíbula, tres costelles proximals, dos fragments de diàfisi de radi i un piramidal. El 

NMI=1.  

S’han documentat marques antròpiques en 3 de les restes. En dos fragments de costella apareixen 

incisions i una mossa en un dels fragments radials. Dues de les restes presentar termoalteracions de grau 

2. 
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Ovis aries 

Únicament s’ha identificat una resta d’ovella en aquest nivell. És una falange segona completa i ossificada. 

Prové de la capa 19 del quadre AA5/4. Es tracta d’un element intrusiu dels nivells superiors. 

Cervus elaphus 

S’han identificat 31 restes de cérvol que es reparteixen entre les capes 19 i 30 de la seqüència de la SM

4.1a. Malgrat el baix NR, que sols representa el 1,9% del total de restes identificades en la subunitat, tots 

els segments esquelètics estan presents (taula 4.90). 

La baixa quantitat de restes no ha permés estimar l’edat per cohorts dentals, i tan sols estimar en NMI=1 

adult. Tanmateix, s’ha identificat un fragment distal de falange primera de gran tamany i amb exostosis 

òssies que suggereix la possibilitat de que hi haja un altre individu de més edat. 

S’han identificat marques antròpiques sobre una quantitat relativament elevada de restes (NR=17), que 

confirmen el processat i aportació antròpica d’aquest animal. S’han identificat incisions, mosses i la 

combinació d’ambdues marques sobre un fragment de diàfisi de radi i altre de tíbia. Dels ossos del cap 

apareix, curiosament, un incisiu amb una incisió lítica transversal sobre la zona de contacte entre l’arrel i 

la corona i provocada durant l’escorxat. En l’esquelet axial s’han identificat incisions sobre dues costelles, 

i una mossa en altra. Al membre anterior s’identifiquen marques sobre el radi, la ulna i el metacarp, i en 

el membre posterior sobre el fèmur, la tíbia i diferents ossos del basipodi. També s’han identificat 

marques en dues falanges primeres, per una banda incisions en un fragment distal i en altra, una mossa 

sobre un fragment de diàfisi i articulació distal (taula 4.91). 

En el cas de les restes de cérvol s’han observat termoalteracions en 19 restes. La major part d’elles 

presenten termoalteracions de grau 2 (NR=14).  

Capreolus capreolus 

Únicament s’ha identificat una resta de cabirol, un fragment de diàfisi d’húmer. S’ha identificat en la capa 

23. Presenta incisions i raspats de direcció obliqua. Està lleugerament termoalterada (grau 1). 

Sus scrofa / Sus sp. 

El senglar també està present en aquest nivell. S’han identificat 5 restes: dues restes dentals, un i3 inferior 

i un fragment de molariforme, un fragment proximal de metacarp III, un fragment de diàfisi i epífisi 

proximal de metatars IV i una falange tercera. Pel que fa a les marques antròpiques, únicament s’ha 

identificat una mossa sobre el metacarp. 

El fragment de molariforme i la falange tercera mostren termoalteracions de grau 2, mentre que el 

metatars, de grau 1. Les altres dues restes no presenten termoalteracions. 

El NMIc=2, un individu jove i altre adult. 

cf. Cuon alpinus 

L’aparició d’aquest carnívor en els nivells de trànsit entre el mesolític i l’epipaleolític de Santa Maira pot 

considerar-se la cita més recent d’aparició d’aquest carnívor en la península ibèrica (Pérez Ripoll et al. 

2010). Tanmateix cal tindre en compte que es tracta d’una única resta i particularment un caní. Eixa 

peculiaritat no descarta que haja pogut estar arreplegat. No sembla, però, ni per la seua localització i 

aspecte, una intrusió. És a dir, es pot mantindré la hipòtesi que la resta ha estat introduïda a la cova en 

aquest període. Sobre la seua procedència, i sense tindre evidències que suporten cap de les opcions, no 
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es pot descartar que haja estat arreplegat en altre lloc i que aquest gos salvatge asiàtic siga més antic. 

Aquest extrem serà explicar amb major detall a la síntesi. 

Els tubercles distal i mesial de la corona indiquen que es tracta d’un caní superior esquerre (Hillson 1986). 

No presenta superfícies de desgast ni fractures. Les crestes de la vora posterior de la corona estan ben 

definides i agudes. La corona és més baixa que les de Canis (figura 4.64 a), presenta un perfil aboral mes 

recte (figura 4.64.b) i una forma de l’arrel relativament més grossa (figura 4.64c). En general presenta una 

morfologia semblant als canins del Cuon alpinus recuperat en la cova de Parpalló (Martínez Valle, Sarrión 

Montañana 2001, Pérez Ripoll et al. 2010). Malgrat que pel que fa a la morfologia és indubtablement de 

gos salvatge, es va classificar en el seu moment com cf. Cuon pel fet que és una resta aïllada recuperada 

en un context molt recent per aquests animals a la façana mediterrània. Caldrà esperar doncs a futurs 

descobriments per confirmar la presència d’aquest gènere en cronologies postplistocenes. 

 

 

Figura 4.64. Caní de Canis familiaris (dalt esquerra, baix esquerra), Canis lupus  (dreta centre) i Cuon de Santa Maira (esquerra 
centre, dreta dalt) i Parpalló (baix dreta). 

Lynx pardinus 

Les restes identificades de linx són dues falanges primeres. S’han identificat marques antròpiques en les 

dues restes, on s’han identificat incisions i raspats produïts per l’extracció de la pell . Una de les falanges 

conserva total la seua longitud, mentre que a l’altra li falta l’articulació distal. Per les seues 

característiques, la fractura pot haver estat realitzat en fresc, malgrat no s’han identificat evidències de 

fractura directa. Ambdues restes estan termoalterades (grau 2). 

Vulpes vulpes 

S’han identificat 10 restes de rabosa. D’aquestes, 2 presenten marques antròpiques. Sobre una tíbia distal 

s’ha identificat una sèrie d’incisions lítiques en disposició longitudinal, on destaca una més llarga i intensa. 

Totes les incisions són paral·leles i responen al mateix moviment. La fractura de la tíbia és fresca, i es 

poden observar un mínim de dues mosses unilaterals. Aquesta fractura directa pot haver estat produïda 

per un mos, atenent a les petites puncions que es poden observar junt a la vora de fractura. Per altra 

banda, en un radi proximal, sota l’epífisi s’ha detectat una mossa d’origen antròpic. 
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Cinc de les restes presenten termoalteracions. La major part d’aquestes presenten alteracions de grau 2, 

mentre que un metatars III proximal està greument termoalterat (grau 5). 

Erinaceus sp. 

El total de restes identificades d’eriçó en aquest nivell és de 3. D’aquestes, se n’han identificat marques 

antròpiques en una mandíbula. Es tracta d’un conjunt d’incisions curtes i raspats sobre la cara labial, en 

disposició obliqua respecte a l’eix del cos mandibular. Probablement estan relacionades amb l’escorxat 

de la peça. 

Leporidae 

Els lepòrids són el taxó més abundant del nivell. El NR=1432, de les que 160 s’han identificat com conill i 

una com a llebre. Suposen el 79,7% del total de restes identificades. De totes les restes identificades, 

únicament hi ha dos casos de corrosió química probablement derivada de la digestió. Es tracta d’un 

fragment d’articulació proximal d’ulna (morf. 2.2) i un fragment menut de diàfisi de fèmur que presenta 

a més a més una mossa produïda en obrir l’os per accedir a la medul·la. En cap cas es pot descartar la 

intervenció antròpica. Així, el conjunt es pot considerar d’origen antròpic. 

El NME s’ha estimat a partir de la repetició dels morfotipus de fractura en el cas dels ossos axials, 

apendiculars i la mandíbula. En el cas dels ossos de viscerocrani i neurocrani s’ha estimat a partir de la 

repetició de les diferents part òssies. La més abundant (NMR=12) ha sigut el zigomàtic-temporal. L’ós del 

cap amb major NME és la mandíbula (NME=66). De tot l’esquelet, l’os amb un NME més elevat és la tíbia, 

on els cilindres han permés estimar un NME=75 (taula 4.92). 

Totes les restes de l’esquelet estan presents, si bé els ossos de l’esquelet axial i l’autopodi estan molt poc 

representats (figura 4.65). La correcció realitzada amb l’estimació del %MAU encara mostra més a les 

clares aquest fet, ja que el NR de determinats ossos com les costelles és relativament elevada, però el 

%MAU que representen és molt baix, de forma que encara s’observa millor la diferent representació dels 

segments esquelètics (figura 4.66). 

 

  

Figura 4.65. %NR Leporidae SM-4.1a 
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Figura 4.66. %MAU dels diferents ossos de Leporidae. Subunitat SM-4.1a. 
 

El NMI=34, estimat a partir de les restes de cilindre de la tíbia esquerra. 

Fractura i fragmentació de les restes. Morfotipus de fractura 

Els ossos de l’estilopodi i el zigopodi 

El total d’ossos de l’estilopodi i zigopodi és de 535. Únicament s’ha recuperat una resta sencera, una tíbia. 

La major part de les restes òssies són fragments de diàfisi (NR=203) i cilindres (NR=186). Les restes que 

inclouen les epífisis proximal o distal són menys abundants. En el cas de l’húmer destaca la presència de 

cilindres fractures en fresc (morf. FD II.1, NR=31), seguit de les epífisis distals fracturades també en fresc 

(morf. FE II.1.4, NR=29). En el radi, per contra, predominen les restes que inclouen l’epífisi proximal 

(NR=24), encara que els cilindres, bé fracturats en fresc, bé en sec, també estan molt presents (NR=13). 

En el cas del fèmur predominen els fragments de diàfisi, especialment els fracturats en fresc (morf. FD 

II.1.4, NR=84), així com els cilindres fracturats en fresc (morf. FD II.1, NR=47). Destaca en aquest os 

l’elevada freqüència de caps femorals fracturats en fresc (morf. FE II.1.1.1, NR=22). De tíbia destaca la 

elevada freqüència tant de cilindres fracturats en fresc (morf. FD II.1, NR=55) com, especialment, de 

fragments de diàfisi fracturats en fresc (morf. FD II.4, NR=64) (taula 4.93). 

En el cas de l’ulna, destaca la presència de restes proximals, de l’articulació i l’olècranon (morf. 2, 2.2, 2.3, 

3, 3.1, NR=22) (taula 4.94). 

Fractura i fragmentació dels ossos de morfologia atípica 

La major part de restes mandibulars recuperades són fragments del cos (morf. 5.1, NR=65) i de la zona 

oral i el ramus (morf. 6.1, NR=25). També estan molt presents les restes on el cos es conserva sencer o 

quasi sencer (morf. 1, 1.1 i 2, NR=36). De vèrtebra solament en conserven 10 restes, i el morfotipus de 

trencament són diversos, encara que destaca la presència de fragments del cos. En el cas de les costelles 

la major part de les restes són fragments del cos (morf. 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 i 4.3, NR=76). Les restes 

escapulars més abundants són els fragments de cos (morf. 4.1, NR=36), i els fragments que inclouen 

l’articulació glenoide i part dels marges (morf. 3.2, NR=24). En el cas de la pelvis els morfotipus estan prou 

repartits, si bé destaca la presència de fragments dels ossos isqui-pubis (morf. 5.2, NR=20) (taula 4.95). 
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Fractura i fragmentació: fresques, seques, ossos complets. 

La distribució del tipus de trencament i l’aparició d’ossos complets varia molt en funció del tipus d’os. La 

major part de restes completes són ossos petits i compactes de l’autopodi, mentre que la resta dels ossos 

apareixen trencats. En el cas dels ossos llargs de l’estilopodi i zigopodi les fractures fresques estan molt 

presents, destacant el cas de l’húmer, fèmur i tíbia. També en el cas del radi, l’ulna i alguns metàpodes es 

documenta una presència important d’ossos fracturats en fresc. A la resta d’ossos, la major part ossos 

plans axials, de les cintures o del cap, presenten trencaments d’origen indeterminat (taula 4.96, figura 

4.67). 

 

Figura 4.67. %NR d’ossos complets i dels diferents tipus de trencament segons els ossos. Lepòrid. Subunitat SM-4.1a. 

Entre els ossos llargs destaca la elevada presència de fragments de diàfisi sobretot en el cas de la tíbia i 

especialment el fèmur. En el cas del radi són molt escassos per la morfologia de la diàfisi d’aquest os, i en 

l’húmer, encara que més nombrosos, la seua quantitat se situa per davall els cilindres. Aquests són molt 

prou nombrosos en tots els ossos llargs de l’estilopodi i zigopodi, però mai se situen per damunt el 40%. 

Les epífisis apareixen representades de forma diferent segons l’os. En el cas de la tíbia domina la distal, 

mentre que en el fèmur és la proximal la més abundant. En el cas del radi és la proximal la més abundant, 

mentre que en l’húmer la distal és la dominant (figura 4.68).  

 

 
 

Figura 4.68. 
%NR dels 
diferents tipus 
de fragments 
dels ossos 
llargs  de 
Leporidae. 
Subunitat SM-
4.1a. 
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Marques antròpiques 

Fractures directes 

S’han identificat evidències de fractura directa sobre un total de 159 restes. El principal tipus de fractura 

són les mosses (NR=139), si bé també s’han identificat afonaments (NR=11) i flexions (NR=9). Les mosses 

apareixen repartides per bona part dels ossos, si bé es concentren als ossos de l’estilopodi i zigopodi. Els 

afonaments apareixen en zones de baixa densitat, i es concentren especialment en la tíbia. Les flexions 

apareixen principalment en el radi. 

En l’esquelet del cap s’ha identificat una mossa sobre un fragment d’os del neurocrani. En el cas de 

l’esquelet axial, les marques s’han identificat íntegrament sobre costelles. En 7 casos s’han documentat 

fractures per flexió (7,8% de les restes de costella), 1 afonament i 2 mosses. 

En el membre anterior la major part de les marques es troben a l’húmer. En l’escàpula únicament s’han 

documentat 5 mosses (4,7% de les restes escapulars totals), que apareixen en el coll (NR=4, 8,2% de les 

restes possibles) i el marge toràcic (NR=1). En l’húmer les mosses es documenten principalment en l’epífisi 

distal (NR=16, 43,2% de les epífisis distal amb trencaments) i als fragments longitudinals de diàfisi (NR=9, 

47,4%). També en el cas dels cilindres s’han documentat mosses, si bé són més escasses (NR=4, 10,3% 

dels cilindres). En el radi el tipus de fractura dominant és la flexió (NR=5), que s’ha identificat tant en el 

cilindre (NR=2) com als fragments on es conserva l’epífisi proximal (NR=3). En 3 restes també s’han 

identificat mosses, sobre el cilindre i en 2 restes que conserven l’epífisi distal. En el cas de l’ulna totes les 

fractures directes, una flexió, un afonament i 3 mosses es localitzen en la zona de l’olècranon. 

En el membre posterior les fractures directes es concentren en els ossos llargs, però també en la pelvis 

s’han identificat 3 mosses i un afonament. En el fèmur la major part de les mosses es localitzen sobre 

fragments de diàfisi (NR=26, 26,3% del total de fragments), als cilindres (NR=9, 16,7% del total de 

cilindres). S’ha documentat així mateix una flexió en un fragment de diàfisi. En les epífisis s’han identificats 

mosses (2 en distal i 4 en proximal) i afonaments (1 en proximal i 1 en distal). En el cas de la tíbia les 

marques es concentren clarament en l’epífisi distal, de les quals els 78,9% presenta algun tipus de 

evidència de fractura directa. Destaquen les mosses, que representen el 60,5%. En el cas del fragment de 

diàfisi, el 20,7% presenten mosses. 

En els metatarsos s’han identificat mosses sobre dos fragments de metatars II. Ambdues se situen en la 

zona central de la diàfisi, al igual que en l’únic cas que s’ha documentat en un metatars III. 

Morfotipus de trencament associats a les fractures antròpiques 

El primer dels morfotipus de trencament que s’associa a les activitats de consum antròpiques és la creació 

de cilindres. La comparació del tipus de trencament (fresc-sec-indeterminat) i la longitud conservada 

permet observar una relació clara entre els cilindres de major longitud (4-6) i les fractures fresques, 

mentre que els trencaments en el cas dels trencaments en sec la longitud dels cilindres oscil·la entre 1 i 4 

o 5. En el cas dels trencaments d’origen indeterminat la longitud conservada oscil·la entre el tipus 2 i, 

únicament en un cas de tíbia, tota la diàfisi conservada. Aquest repartiment de la longitud conservada 

segons el tipus de trencament es repeteix sense massa variacions en els ossos de l’estilopodi i també a la 

tíbia. En el cas del radi la quantitat de cilindres és molt menor, i per tant no és aplicable, ja que el consum 

antròpic no genera massivament cilindres en el cas d’aquest os (taula 4.97; figura 4.69). 

Evidentment al crear els cilindres es produeix la fractura de les epífisis proximals i distals, i per tant la seua 

aparició sistemàtica també es deriva d’aquest processament i consum antròpic.  En el cas de l’húmer 

destaca la presència de l’epífisi distal fracturada en fresc (morf. II.1.4); en el cas de la tíbia també és l’epífisi 

distal la que presenta major presència (morf. II.1.4). En el fèmur cal destacar la presència abundant de 
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restes de caput femoralis fracturada pel coll (morf. II.1.1.1; NR=22), trencament aquest també vinculat al 

processament antròpic. En el cas de la ulna els morfotipus on l’olècranon apareix sistemàticament 

fracturat (morf. 2 i derivats; NR=18) també és majoritari. 

 

Figura 4.69. Longitut dels cilindres (en graus de conservació) dels ossos llargs indicats de Leporidae segons el tipus de trencament. 
Subunitat SM-4.1a 

Ossos digerits 

Únicament s’han documentat 3 fragments amb evidències de corrosió química provocada per processos 

de digestió. Es tracta d’un fragment proximal d’ulna (morf. 2.2), una epífisi proximal de tíbia i un fragment 

longitudinal de diàfisi (longitud 1) de tíbia. No es coneix l’agent que ha digerit els ossos. 

Edat 

L’estimació de l’edat a partir de l’estat de fusió de les epífisis mostra per a aquesta subunitat una presència 

quasi absoluta d’animals adults. Sols s’ha identificat una epífisi proximal d’húmer sense fusionar sobre el 

total de 56 restes de fusió primerenca, intermèdia i tardana estudiades (taula 4.98, figura 4.70). 
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Figura 4.70. NR 
fusionades i no 
fusionades de 
Leporidae segons el 
moment de fusió. 
Subunitat SM-4.1a. 

Cal afegir a aquesta consideració la recuperació d’un conjunt de restes d’exemplars nounats prou 

considerable. Aquestes restes es concentren entre les capes 25 i 29, i el NMI=4. L’agent que ha aportat 

aquestes restes és desconegut, doncs no presenten marques ni de carnívor ni antròpiques. L’absència de 

marques de carnívor pot fer descartar aquests agents d’acumulació, ja que hagueren deixat marques 

observables. L’absència de marques antròpiques no implica necessàriament que no haja hagut una 

intervenció antròpica, doncs exemplars tan tendres poden consumir-se sense deixar marques evidents. 

En aquest sentit cal indicar que excepte una, les 5 restes de tíbia recuperades són cilindres, extrem aquest, 

però, que tampoc no és necessàriament indicatiu del tipus de consum ja que els extrems dels cilindres en 

ossos tan tendres poden desaparèixer fàcilment. 

4.2.2.3 Restes indeterminades 

El NR que no han sigut identificades taxonòmicament és de 1397, de les quals les RDa=35, les RDpc=392 i 

les RnD=970. 

Les 35 restes determinades anatòmicament són fragments de costella de mesofauna.  

La mesura de l’espessor de la paret de la diàfisi s’ha mesurat sobre un total de 392 restes de diàfisi que 

s’han identificat a nivell de pes corporal. La mitjana d’aquesta mesura és de 3,2 mm, amb un màxim de 

12 i un mínim d’1,1 mm (taula 4.99). La major part dels fragments mesuren entre 2 i 4 mm, amb un màxim 

entre els 2 i els 3 mm. Cal destacar la presència de 4 restes amb un espessor de la paret de la diàfisi d’entre 

11 i 12 mm que pertanyen a algun macromamífer. En aquest nivell no s’han recuperat restes de cap 

mamífer de talla gran. Tanmateix, el Bos primigenius està present a la seqüència estudiada del jaciment 

de Santa Maira (taula 4.100). En comparar el gràfic de distribució de les freqüències de mesures obtingut 

per a les restes no identificades i aquelles de Caprinae, s’observa un solapament quasi total, tret de les 

restes de macrofauna, que tanmateix a penes es poden apreciar la gràfica (figura 4.71). 

La major part de les restes no identificades a nivell taxonòmic s’integren dins el grup de fragments ossos 

per als quals no ha estat possible determinar ni la zona anatòmica ni el tamany de l’animal. Així, el 

NRnD=970. 
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Figura 4.71. 
Corba de 
freqüències de 
l’espessor de la 
pared de la 
diàfisi dels 
ossos de 
Caprinae i de 
les RDpc. 
Subunitat SM-
4.1a. 

 

4.2.3 UNITAT  SM-4: SUBUNITATS SM-4.1B/C 

En aquesta part de la unitat SM-4 s’engloben les subunitats b i c de la fàcies sauveterroide. Dites 

subunitats, al igual que en el cas de la subunitat SM-4.1a, es varen definir a posteriori, de manera que 

bona part de l’anàlisi s’engloba de forma general en el conjunt 4.1b/c. Tanmateix, quan ha estat possible, 

s’han separat la b i la c, sobretot de cara a estimar l’evolució dels taxons en la seqüència, que és allà on 

s’han detectat les diferències que han fet considerar la divisió de la subunitat en diferents trams.  D’aquest 

nivell s’han estudiat les restes corresponents als quadres AA2 (capes 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), quadre 

AA3 (capes 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 de tots els subquadres, més les capes 14, 15, 16, 17 dels subquadres 

3 i 4), quadre AB2 (capes 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11) i quadre AB3 (capes 4, 6, 7 i 15). 

El total de les restes estudiades en la subunitat SM-4.1b/c és de 11432, de les que s’han identificat el 

58,4% (NR=6682). Cal destacar la molt destacable presència de lepòrids, que representen el 84,1% de les 

restes identificades (NR=5616; 49,1% del total de restes). Del tram b s’han estudiat 9133 restes, de les 

quals s’han identificat 5377, de les que 4495 pertanyen a la família Leporidae. Del tram c la mostra 

estudiada és de 2299 restes, de les que s’han identificat 1305. D’aquestes, 1121 pertanyen a Leporidae. 

En aquesta subunitat s’han identificat 6 famílies taxonòmiques: de la família Bovidae s’han identificat 

restes de Caprinae (Capra pyrenaica i Rupicapra sp.) i de Bovinae (Bos primigenius/Bos sp.); de Cervidae 

s’ha identificat tant Cervus elaphus com Capreolus capreolus; en el cas del suids està present Sus scrofa. 

Els carnívors estan presents amb les famílies Canidae (Vulpes vulpes) i Felidae (Felis silvestris i Lynx 

pardinus). Per últim, la de la família Leporidae s’han identificat els gèneres Lepus i Oryctolagus (taules 

4.101 i 4.102). 

Evolució de la tendència 

Les capes del nivell 4.1 semblen indicar dos moments diferents pel que fa a la presència de restes dels 

taxons més abundants, els lepòrids i els caprins (figura 4.72), si bé amb una diferència molt subtil. Entre 

les capes 4 i 11 els percentatges que representen ambdós taxons sobre el total de restes identificades és 

molt estable, si bé a la capa 9 els caprins pateixen un descens sensible. En general, es manté poc per 

damunt del 80% en el cas dels lepòrids, i un poc per davall del 20% en el cas dels caprins. A partir de la 

capa 12 el perfil de l’evolució mostra un perfil serrat, marcant uns màxims de presència de lepòrids en la 

capa 12, i uns mínims en les capes 15 i 16, les úniques on baixa del 80%. Aquestes diferències són les que 

una vegada realitzat l’estudi del nivell han permés subdividir-lo en els trams 4.1b i la 4.1c. Dita divisió no 

s’ha aplicat a l’estudi general, prèvia l’establiment d’aquestes subunitats. En general, però, no hi ha grans 

diferències pel que fa a qüestions tafonòmiques, i les divergències en la distribució dels taxons sí que 

seran tractades de forma separada a la síntesi de les dades. 
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Figura 4.72. Evolució de la representació dels lepòrids i els caprins sobre el total d’identificats. SM-4.1b/c 

 

4.2.3.1 Estat del material 

Afectació per concrecions calcàries 

El total de restes afectades per concrecions en la subunitat 4.1 és molt baix, al igual que en nivells 

anteriors. Cal destacar, però, una certa concentració de les marques afectades entre les capes 5 i 11, 

encara que en el cas de la mesofauna també s’hi troben restes afectades en les capes inferiors. Del total 

de les restes de mesofauna, el 1,4% presenten afectacions calcàries, percentatge molt semblant al dels 

lepòrids, 1,3%. L’estudi de la intensitat de les concrecions realitzada en el cas dels lepòrids permet 

observar així mateix un domini de les restes amb graus d’afectació baixos (1-2) repartides per la seqüència 

de les capes 5 a 11, i una concreció de 19 restes amb un grau prou intens (grau 3) en la capa 6. Aquesta 

concentració pot ser una qüestió puntual, si bé l’origen concret roman inexplicat (taula 4.103). 

Termoalteracions 

En el nivell SM les restes termoalterades de mesofauna són un total de 2869, que representen un 49,3% 

del total de restes de mesofauna. En el cas dels lepòrids les termoalteracions afecten a un total de 1864, 

açò és, un 33,2% de les restes. Les restes termoalterades més comuns entre la mesofauna són els de grau 

2, coloració marró-negra, amb 1681 restes, seguides de les de grau 1 (NR=569). D’aquesta manera, les 

restes termoalterades en graus lleus són un total de 2250 (38,7%) (figura 4.73). També en el cas dels 

lepòrids les termoalteracions més abundants són les de grau 2 (NR=1125) que representen un 20% del 

total de restes, seguides també de les de grau 1 coloració marró (NR=481) (taula 4.104, figura 4.74). 

Malgrat que el perfil general que dibuixa el repartiment de les restes termoalterades segons graus és prou 

semblant, queda ben clar que hi ha una gran diferència entre els percentatges que representen les restes 

termoalterades de mesofauna (49,3%) i les de lepòrid (33,2%). Cal suposar que si les afectacions 

tèrmiques foren d’origen accidental vinculades a processos diagenètics els percentatges serien semblants. 

Aquesta diferència en la quantitat de restes termoalterades ha d’originar-se, doncs, en processos 

predeposicionals. 
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Figura 4.73. Restes de mesofauna del nivell SM4.1 segons els diferents graus de termoalteració. 

 

 
Figura 4.74. Restes de Leporidae del nivell SM4.1 segons els diferents graus de termoalteració. 

 

Si les cremacions accidentals normalment suposen, per lògica, la afectació total de la superfície exposada 

de l’os, i acceptant que els ossos una vegada consumits presenten tota o la major part de la seua superfície 

exposada a causa de l’extracció o consum directe dels paquets musculars i demés elements mengívols, 

aquelles cremacions que únicament afecten una part de la superfície de l’os poden haver estat causades 

mentre les zones no alterades de l’os encara conservaven matèria que impedia l’afectació o bé 

simplement no han estat exposades, és a dir, poden ser exposicions al foc controlades. En el cas de la 

mesofauna les restes que presenten alteracions parcials es concentren en les restes termoalterades de 

grau 1 (marró). Aquestes sumen un total de 244 que suposa el 42.9% del total de restes alterades de grau 

1. A la resta de graus, però, són molt més escasses: un 1,7% en les restes de grau 2 i un 2,1 en les de grau 

3. En el cas dels lepòrids les restes afectades de forma parcial sumen 191 en el cas del grau 1 (39,7%) i 124 

en el grau 2 (11%), mentre que únicament s’ha documentat una afectació puntual de major intensitat. 

Així, la quantitat de restes afectades parcialment en el cas dels lepòrids és de 316 sobre un total de 1864 

restes termoalterades (17%), i com en el cas de la mesofauna s’observa una quantitat relativament major 

de restes termoalterades entre aquelles que presenten graus de termoalteració lleus (taula 4.105). 

 

4.2.3.2 Composició taxonòmica 

Caprinae 

El total de restes estudiades identificades de la subfamília Caprinae és de 966. D’aquestes restes, 519 han 

estat identificades com Capra pyrenaica, 439 únicament han pogut ser identificades com a Caprinae; 3 

restes han estat identificades com aff. Rupicapra per la seua ressemblança amb restes d’aquest gènere i 

altres 4 s’han identificat amb seguretat com a restes d’isard. Per últim, s’ha identificat una resta d’un caprí 

domèstic, sense dubte una intrusió o caiguda del tall (figura 4.75). 
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Figura 4.75. Taxons que s’inclouen al dins la subfamília Caprinae. 

 

En aquest apartat, al igual que hem fet en els altres nivells, es van a estudiar totes les restes que pertanyen 

a aquesta subfamília en bloc, per després desglossar les diferents espècies o gèneres identificats. 

Representació esquelètica: NR, NME, MAU i %MAU 

El total de restes de Caprinae d’aquest nivell és de 967. La major presència la trobem entre les capes 8 i 

11, on en totes elles se superen les 100 restes (taula 4.106). 

En el càlcul del NME dels ossos llargs cal indicar que s’ha realitzat mitjançant la suma de volums dels 

fragments de diàfisi, i els resultats han estat interessants. Per al fèmur, mentre que el càlcul del NME a 

partir dels extrems articulars era de 5, a partir de la volumetria dels fragments de diàfisi aquest càlcul és 

de 9 fèmurs. En el cas de la tíbia, a partir dels extrems articulars el càlcul del NME també ofereix un resultat 

de 5, però la volumetria augmenta la quantitat mínima de tíbies presents a 6 restes (taula 4.107). 

En el gràfic de freqüències relatives del %NR (figura 4.76) es pot observar l’abundància de de falanges I i 

II, els ossos, junt amb les costelles, més abundants de la mostra. Al mateix temps, una escassedat de restes 

tarsals –astràgal, calcani, centretarsal i altres-, així com de restes escapulars i cranials. Tanmateix, la 

correcció realitzada amb el càlcul del %MAU ens dóna una visió més atenuada de les diferències entre 

segments esquelètics: tant el crani (excepte les banyes) com l’escàpula i els tarsos augmenten la seua 

presència relativa, i se situen, en general, entre el 40 i el 60%. En canvi, les costelles redueixen la seua 

presència relativa per davall del 20%. En aquest cas, l’os dominant és el metacarp seguit per les falanges 

III (figura 4.77). 

 
 
 
 

Figura 4.76. %NR de Caprinae del nivell 4.1b/c 
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Figura 4.77. %MAU de Caprinae del nivell 4.1b/c 

 

 

NMI 

El NMIf=6, calculat a partir del metacarp. Tanmateix, la considerable quantitat de restes dentals ha 

permés calcular el NMIc=10. S’ha estimat a partir de la aparició del P4 mandibular dret per als animals 

adult, i per la repetició de l’m1 mandibular esquerre en el cas del 3 animals joves. En total, el perfil del 

NMI és d’un animal nounat, 3 joves, 1 subadult, 4 adult i 1 senil (taula 4.108). 

Fractura i fragmentació de les restes 

El total d’ossos llargs és de 501. Únicament s’han recuperat senceres o quasi senceres algunes falanges, 

una falange primera i quatre falanges segones. També s’han recuperat fragments sagitals dels mateixos 

ossos. En els ossos llargs més grans els fragments dominants són els fragments de diàfisi, especialment en 

la ulna, fèmur o tíbia, on se situen per damunt o al voltant del 80%. En el cas del radi el percentatge 

augmenta a prop del 75% i en l’húmer quasi al 67%. En el cas dels metàpodes els percentatges que 
representa cada segment ossi estan molt més equilibrats, i en les falanges per contra, predominen els 

fragments articulars, amb un domini lleugerament més important dels fragments proximals (taules 4.109 

i 4.110, figura 4.78). 

 

 

 
 
 
 

Figura 4.78. Freqüència 
relativa dels diferents 
fragments ossis per als 
ossos llargs i falanges. 
No s’inclouen les 
falanges senceres. 
Caprinae. SM4.1b/c 
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La major part d’ossos que s’han recuperat sencers no són ossos llargs. D’aquests, únicament s’ha 

recuperat sencera una falange I. Els altres ossos recuperats sencers són ossos del carp (NR=21), mal·leolars 

(NR=2) astràgals (NR=2), centretarsal (NR=1) calcanis (NR=2), piramidal (NR=1), falanges III (NR=11) i 

sesamoides (NR=18).  Pel que fa al tipus de trencament, el dominant en el cas dels ossos llargs són les 

fractures en fresc, mentre que en el cas dels ossos plans o compactes són els trencaments indeterminats. 

Tant els trencaments en sec o mixtes estan poc representats (taula 4.111, figura 4.79). 

 

 

Figura 4.79. 
Freqüències 
comparades dels 
diferents tipus 
de trencament 
entre els ossos 
llargs i els plans o 
compactes. 
Caprinae. 
SM4.1b/c. 

 

Marques antròpiques 

S’han observat marques derivades de l’acció antròpica en un total de 292 restes de Caprinae, és a dir, en 

el 30,2% del total (taula 4.112). El repartiment de les marques no és equilibrat entre els diferents ossos. 

En el cas de la tíbia, fèmur i costelles, els percentatges se situen per damunt del 50% de les restes. Húmer, 

metatars i maxil·lar se situen entre el 40 i el 50%, i entre el 30 i el 40% el metacarp, hioides, radi, falanges 

primera i segona i les vèrtebres toràciques. La resta d’ossos se situen per dessota el 30% (figura 4.80). En 

el cas de l’esquelet cranial hi ha una considerable concentració de restes amb incisions en el hioides 

(NR=5), sobre el 35,7% de les restes de hioides (figura 4.81). 

 
Figura 4.80. Freqüència relativa d’aparició de marques antròpiques ordenada. Caprinae. SM-4.1b/c. 
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En el cas de les restes de l’esquelet axial el repartiment de restes amb marques antròpiques és molt 

irregular. En el cas de les vèrtebres, la quantitat de restes amb marques antròpiques varien entre el 10% 

en les cervicals i el 31% de les toràciques, on predominen les mosses i incisions. Tanmateix, en el cas de 

les costelles, el percentatge de restes afectades puja al 50,5%. Destaca la presència d’incisions i mosses, 

encara que es troben tots el tipus de marques, incloent-hi 4 restes amb marques dentals i mosses 

combinades, que sols s’han identificat clarament en costelles i vèrtebres lumbars i que confirma el consum 

de la carn i la fractura intencionada de l’os durant aquest procés de consum. En el membre anterior les 

marques estan més presents en l’húmer (44,4% de les restes) i el metacarp (37,5%). Destaquen les 

incisions i mosses, encara que els raspats també són importants. El membre anterior és el que en general 

presenta major quantitat de restes amb marques antròpiques, especialment als ossos llargs. En el cas del 

fèmur el percentatge amb marques és del 51,3%, i del 56,5% en el cas de la tíbia. Les més abundants són 

les incisions, mosses i raspats. També són prou abundants en el metatars (41,2%), mentre que en la pelvis 

són més escasses (11,5%). En el cas de les falanges, tant les primeres com les segones presenten marques 

antròpiques en més del 30% de les restes, i en el 15% en el cas de les falanges III. Destaca, amb molt, la 

incidència de les mosses provocades al fracturar els ossos per accedir al moll (figures 4.82 i 4.83). 

La incidència de les marques antròpiques és especialment important en els membres posteriors i anterior 

i en l’axial, mentre que en les falanges i sobretot en el cranial hi ha una incidència menor. Destaca 

especialment en el cas de les falanges la elevada presència de mosses front a la resta de marques (taula 

4.113, figura 4.84). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.81. Marques sobre hioides de 
Caprinae. Subunitat SM-4.1b/c 
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Figura 4.82. Marques lítiques (incisions i 
raspats) en la cortical dels ossos de 
Caprinae. SM-4.1b/c 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 4.83. Percussions directes sobre 
ossos de Caprinae. SM-4.1b/c. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.84. Freqüència relativa d’aparició 
de marques antròpiques sobre els 
diferents ossos agrupats per segments 
esquelètics. Caprinae. Subunitat SM-
4.1b/c. 

 

En el cas dels ossos llargs principals, les marques es concentren en els fragments de diàfisi, fragment ossi 

més abundant. En el cas del metacarp i del metatars també són lleugerament més abundants en aquests 
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fragments de diàfisi, si bé també hi trobem en les articulacions i la seua concentració no és tan exagerada 

com en els ossos llargs principals. Més enllà de les marques que apareixen en els fragments de diàfisi, 

també en l’articulació proximal s’ha identificat una certa concentració (morfotipus 550 i 500). El cas de les 

falanges és diferents per les pròpies característiques tant de les falanges primeres com de les segones. En 

el cas de les primeres la variabilitat dels morfotipus és mot cridanera, i en tota ells s’identifiquen marques, 

especialment de mosses. En el cas de les segones falanges també, i com ja s’ha comentat, destaca la 

presència de mosses, i sobretot, l’abundància del morfotipus de fractura sagital 555 (taula 4.114). 

Les marques que s’han classificat com a dentals no són massa nombroses, si bé cal incidir en que en la 

seua identificació s’ha optat per ser conservador. Els ossos en concret on més marques dentals s’han 

identificat són els de l’esquelet axial, vèrtebres i sobretot, en les costelles. En total s’han identificat sobre 

13 restes, en tots els casos associades a altres marques (taula 4.112). En l’os on s’han identificat en major 

quantitat és a les costelles (NR=7). En tots els casos s’han identificat a l’extrem vertebral. Apareixen en 

forma d’escasses marques dentals en la cortical (puncions – arrossegaments) i una mossa o dos mosses 

oposades ocasionades per les dents en fracturar l’extrem articular. En una d’elles apareix junt a la fractura 

una marca de píling probablement ocasionada al acabar de fracturar l’os mitjançant la flexió (figura 4.85). 

 

Figura 4.85. Marques dentals sobre costella de Caprinae. Subunitat SM-4.1b/c 
 

En el cas de les vèrtebres s’han considerat clares únicament en tres ocasions, si bé en molt altres 

fragments es pot intuir l’acció dental. Es tracta d’un fragment de vèrtebra toràcica, amb una fractura 

originada en una sèrie de mosses i acompanyades per píling, i dos fragments de vèrtebra lumbar, un 

fragment d’apòfisi amb una fractura clara que permet apreciar dues mosses oposades i un fragment 

articular amb punxades i una fractura per mos claríssima. 

Més enllà de les marques identificades en aquests ossos, s’han identificat altres marques sobre diàfisis de 

fèmur en 3 ocasions que semblen ser, i així s’han interpretat, marques dentals. En els tres casos són 

marques transversals o subtransversals, curtes, planes i poc intenses probablement ocasionades al 

extraure la carn o periosti adherit a l’os amb els incisius. Tanmateix únicament s’han identificat en major 

claredat sobre aquests ossos. 

Marques de carnívor 

Les marques de carnívor identificades sobre ossos de caprins són molt escasses. Únicament s’han 

identificat com a tals en 8 restes. En quatre d’aquestes restes són marques de corrosió digestiva sobre 

dues restes de costella, una de metacarp i una falange primera (figura 4.86). El tamany de les restes fa 

suposar que efectivament el consum ha sigut realitzat per carnívors i no per humans, cosa que també pot 



 L e s  C o v e s  d e  S a n t a  M a i r a  | 141 

  

 

succeir, però que se considera més plausible en restes de menor tamany. En aquest cas únicament la resta 

de metacarp distal no fusionada d’una animal molt jove planteja dubtes i obre la possibilitat que el 

consum haja pogut ser antròpic, ja que mesura menys de dos centímetres d’ample i per la seua forma 

arrodonida és fàcil de consumir. En el cas de les restes de costella, el seu major tamany i una forma més 

esmolada en el extrems ens ha fet considerar la impossibilitat que siga ingerida per humans. En el cas 

de la falange primera, la digestió va acompanyada de puncions molt característiques de l’acció de 

carnívors com la rabosa. Una de les restes de costella pertany a cabra salvatge, al igual que una resta 

de metacarp amb dentades, arrossegaments i fractura derivada de l’acció de carnívor i un cilindre 

femoral (vid. Infra). En el cas d’una resta de metacarp, un cilindre nounat, s’ha identificat una fractura 

amb vores crenulades que podria haver estat ocasionada per un carnívor com una rabosa, però de nou 

cal contemplar la possibilitat que haja estat produir durant el consum antròpic, cosa que no seria ni 

estranya ni difícil sobre ossos tan tendres. Similar és el cas del fragment de coxal que presenta també 

una fractura dental, si bé en aquest cas va acompanyada de puncions (taula 4.115). 

 

 

 

Edat 

L’edat de fusió: la major part de les restes de fusió primerenca ja apareixen fusionades, si bé algunes no 

ho estan i demostren la presència d’individus joves. També en el cas d’aquelles restes que fusionen entre 

el tercer i el cinquè any apareixen fusionades i sense fusionar, com també en el cas de les restes que 

fusionen en edats adultes. Encara que l’estimació amb aquest mètode es realitza ante quem i post quem, 

és molt indicatiu l’existència d’una quantitat de restes tant fusionades com no fusionades tant de fusió 

primerenca com de fusió tardana (taules 4.116 i 4.117, figura 4.87). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 4.87. Freqüència relativa de 
restes fusionades i no fusionades de 
cada un dels grups. SM-4.1b/c 
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Figura 4.86. Falange I de Caprinae amb corrosió 
digestiva. Subnivell SM-4.1b/c. 
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Les restes dental donen una informació més exacta. Tanmateix, les dents i sèries dentals en les quals s’ha 

pogut establir la fase concreta són molt poques. En qualsevol cas, aqueta estimació confirma la presència 

d’animals nounats i joves (Fase 0-IIb), subadults (fase IIIa) i adults (taula 4.118). L’estimació de les cohorts 

dentals a partir de restes de dents on no s’ha pogut calcular la fase de creixement/desgast concreta amplia 

la quantitat de restes disponibles per a l’estimació i dibuixa una estructura d’edats de mort dominada pels 

adults, però on també els joves tenen molta presència. Les altres cohorts si bé estan representades, són 

minoritàries (taula 4.119, figura 4.88). 

 
 

Figura 4.88. NR absolut de restes de nounats, joves, subadults i vells de Caprinae a partir de l’estat e fusió i les cohorts dentals. 
Com que dins les cohorts dentals existeixen els nounats, l’estimació de l’estat de fusió s’ha estimat també prenent en compte 

aquelles restes que, independentment de la fase de fusió, presenten característiques de nounat. SM-4.1b. 
 

 

També s’ha estimat l’edat de forma més global, a partir dels mètodes ja exposat i de l’aspecte general 

dels ossos. Cal indicar que, atés que és més fàcil reconèixer els ossos amb aspecte juvenil que no els que 

ja assoleixen el seu aspecte adult, probablement aquesta cohort està infrarrepresentada en aquesta 

estimació. En qualsevol cas, i com es veu a la figura 4.89, el que queda clar és que totes les cohorts d’edat 

estan presents a la mostra estudiada, com ja s’ha observat a les dents, i que la presència d’animals joves 

o nounats és prou important, tant en aquesta última estimació com en el cas de l’estudi de les dents, 

objectivament més fiable. 

Figura 4.89. NR absolut de restes on s’ha estimat l’edat, bé pels mètodes anteriors bé pel seu aspecte. Cal tindre present que

la quantitat de restes’d’adults poden estar infrarrepresentada front als joves. Caprinae. SM-4.1b/c. 
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Restes de Caprinae termoalterades 

En aquest nivell la major part de les restes no presenten termoalteracions (NR=550; 57%). Entre les que 

sí presenten evidències de termoalteració predominen les que han estat afectades de forma lleu pel foc i 

presenten coloracions marrons (NR=122) o marró-negre (NR=203). Les restes carbonitzades o calcinades 

són molt menys abundants (figura 4.90). 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 4.90. NR 
termoalterades segons els 
graus d’intensitat (0: no 
termoalterades; 6:totalment 
calcinades). SM-4.1b/c. 
Caprinae. 

Capra pyrenaica 

Representació esquelètica: NR, NME, MAU 

Dins la família Caprinae, les restes identificades com a Capra pyrenaica són un total de 519 (taula 4.120 

4.121). Segons el NR, destaca la elevada presència de falanges primeres i segones, seguides de restes 

tibials. Bona part de l’esquelet, estandarditzat al NR més alt, se situa entre el 20 i el 60% de representació, 

tant part de l’esquelet axial, com el membre anterior i part del posterior (figura 4.91). El perfil d’ossos 

present dibuixa una tendència ascendent des de les restes cranials, que són en general les menys 

representades, fins als acropodis, que són els més abundants. L’estandardització %MAU dibuixa un perfil 

més equilibrat encara que també amb marcades diferències (figura 4.92). En aquest cas el 100% l’assoleix 

el metacarp, seguit de molt a prop per les falanges terceres. L’esquelet cranial presenta unes freqüències 

entre el 12’5% de les banyes i el 75% del neurocrani, si bé maxil·lar, mandíbula, hioides i fins i tot les 

cervicals mostren un percentatge del 50%. Les vèrtebres toràciques i les costelles estan menys 

representats. En el membre anterior, l’húmer i el radi tenen percentatges del 50 i el 37,5% 

respectivament, però la ulna i el metacarp estan molt millor representat. En el cas del membre posterior, 

els coxals, fèmur i metatars són els ossos millor representats, mentre que el mal·leolar i el calcani tenen 

poca presència. 

 
Figura 4.91. %NR Capra pyrenaica. SM-4.1b/c 
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Figura 4.92. %MAU Capra pyrenaica. SU-4.1b/c 

NMI 

EL NMI per a Capra pyrenaica a partir de l’edat dental, com ja s’ha fet en el cas del total de la subfamília 

Caprinae. En aquest cas el NMIc queda reduït a 8 exemplar: 1 joves, 1 subadult, 4 adults i 1 vell. 

Fractura i fragmentació de les restes 

El total d’ossos llargs és de 311. Únicament s’han recuperat senceres o quasi senceres algunes falanges, 

una falange primera i quatre falanges segones. També s’han recuperat fragments axials dels mateixos 

ossos. En els ossos llargs de l’estilopodi i el zigopodi els fragments dominants són els fragments de diàfisi, 

destacant especialment el radi i ulna, fèmur i tíbia, on supera el 80%. En el cas de l’húmer el percentatge 

de fragments de diàfisi, encara que és el dominant, sols assoleix el 63%. En el cas dels metàpodes els 

percentatges que representa cada segment ossi estan molt més equilibrats, si bé en el metatars els 

fragments proximals estan més presents. En les falanges predominen els fragments articulars, amb un 

domini lleugerament més important dels fragments proximals (taula 4.122, figura 4.93). 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 4.93. Freqüència 
relativa dels diferents 
fragments ossis per als ossos 
llargs i falanges. No 
s’inclouen les falanges 
senceres. Capra pyrenaica. 
SM-4.1b/c. 

El tipus de trencament més abundant en el cas dels ossos llargs són les fractures produïdes en fresc. En el 

cas dels ossos plans o compactes el origen de la major part de trencaments són d’origen desconegut. Els 

trencament produïts en sec, així com els trencaments mixts estan poc representats (figura 4.94). 
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Figura 4.94. Freqüències 
comparades dels diferents 
tipus de trencament entre 
els ossos llargs i els plans o 
compactes. Capra pyrenaica. 
SM4.1. 

Marques antròpiques 

El total de restes de cabra salvatge amb marques antròpiques és de 217 (taula 4.123). Es concentren 

especialment en el membre posterior, i també en l’anterior i l’axial. Les falanges també presenten una 

quantitat relativament elevada de marques (figura 4.95). En el membre posterior i les falanges les 

marques més abundants són les mosses, especialment en les últimes.  En el cas del membre posterior, el 

89,2% de les restes identificades presenten marques antròpiques, mentre que en les falanges aquest 

percentatge baixa al 43%. En el membre anterior, si bé són més abundants les incisions, les mosses també 

són abundants. Les restes afectades són el 53,7% del total. En el membre axial destaques incisions i 

mosses, si bé cal destacar la identificació de 4 restes amb marques cranials i 5 amb evidències de fractura 

per flexió. Representen el 68,1% del total de restes axials. El segment esquelètic on les restes amb 

marques no són tan abundats és en el crani, i sols representen el 35,7% del total de restes cranials (taula 

4.124). 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 4.95. Percentatge de restes 
amb marques de cada segment 
esquelètic. Capra pyrenaica. Subunitat 
SM-4.1b/c. 

 

Pel que fa al tipus de marques identificades, en el membre posterior destaquen les mosses provocades al 

colpejar l’os per obrir-lo, mentre que en el membre anterior i l’axial són lleugerament més abundants les 

incisions lítiques. En el cas de les falanges també destaquen les mosses, en aquest cas a molta distància 

de les incisions i els raspats. 

En el cas de la cabra salvatge, les marques identificades com a dentals es redueixen a 7, doncs en 5 casos 

les restes no han sigut identificades amb seguretat més enllà de la família Caprinae. Així, les restes són 4 

fragments proximals de costella, 1 vèrtebra toràcica i 2 fragments de fèmur. 

En les restes d’ossos llargs, la major part de les marques afecten a fragments de diàfisi, que són les restes 

més nombroses (taula 4.125). Això és evident en els ossos de l’estilopodi i el zigopodi. En el cas del 

metàpodes i les falanges les marques estan més repartides. Cal destacar la elevada quantitat de fragments 

sagitals de la falange segona (NR=17). 
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Marques de carnívor 

En els ossos identificats coma cabra salvatge la quantitat de restes amb marques de carnívor és de 3. S’ha 

determinat un fragment de costella digerida.  

Sobre un fragment proximal i de diàfisi de metacarp s’han identificat dentades, arrossegaments i una 

fractura derivades de l’acció dental d’un carnívor terrestre, probablement una rabosa. Em el cas d’un 

cilindre de diàfisi de fèmur s’han determinat uns arrossegaments subtils que tenen aspecte d’haver estat 

realitzats per unes dents fines, potser una rabosa. Tanmateix, la fractura és clarament antròpica. 

Edat 

L’edat estimada segons els diferents mètodes per a la cabra salvatge no dista molt dels perfils establerts 

per a la globalitat de la subfamília Caprinae. 

L’estimació de l’edat a partir dels mètodes de fusió (taules 4.126 i 4.127, figura 4.96) i de les cohorts 

dentals (taules 4.128 i 4.129), així com a partir de l’aspecte i morfologia de la resta d’ossos (figura 4.97) 

dibuixa un perfil on dominen els adults, però també les joves estan molt presents. La resta de cohorts 

d’edat són minoritàries. Les diferències en la representació de nounats i joves entre la cabra salvatge i la 

totalitat de la família Caprinae està causada per la major dificultat d’identificar a nivell específic o genèric 

les restes dels animals més joves que, per tant, han quedat incloses en eixa categoria taxonòmica superior. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 4.96. Percentatge de restes 
fusionades i no fusionades de cada 
etapa de fusió. Capra pyrenaica. SM-
4.1b/c. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 4.97. NR de les diferents 
cohorts d’edat identificades. 
Capra pyrenaica. SM-4.1b/c. 

Restes termoalterades 

En el cas de les restes termoalterades de cabra salvatge, l’esquema és molt semblant al que ja s’ha 

comentat per al caprins: un domini de les restes no alterades, i dins les restes amb marques de foc, una 

major presència, de les restes amb termolateracions lleus. El total de les restes no alterares és de 312, 

mentre que les restes termoalterades entre els graus 1 i 2 sumen un total de 172 restes. Els graus més 

intensos (graus 3-6) sumen un total de 35 restes (taula 4.130; figura 4.98). 
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Figura 4.98. Restes afectades i no 
afectades per termoalteracions 
segons graus d’intensitat (0=no 
afectada; 6=totalment calcinada). 
Capra pyrenaica. SM-4.1b/c. 

Rupicapra sp. 

L’isard és un taxó molt minoritari. Únicament s’han identificat amb total seguretat 4 restes, i altres 3 que 

són semblants al gènere, però que s’han preferit identificar com aff. Rupicapra (taula 4.131). Tots els 

fragments són restes d’ossos llargs, i exceptuant un fragment proximal de radi, són restes de metàpodes 

i falanges. Tots els ossos identificats on s’ha pogut establir l’edat de forma aproximada, bé per la fusió de 

les epífisis bé per l’aspecte de la cortical, pertanyen a animals adults, de forma que el NMIc=1. 

Dues de les restes presenten marques antròpiques. Per una banda, sobre un fragment proximal de radi 

identificat com aff. Rupicapra, s’ha identificat una sèrie d’incisions transversals en la cara dorsal 

realitzades durant la desarticulació del membre. En segon lloc, sobre un fragment distal de falange 

primera s’ha observat una mossa realitzada per impacte directe per obrir l’os i accedir a la medul·la. 

Bos primigenius / Bos sp. 

El nombre de restes de grans bòvid identificades en el nivell 4.1 és molt baix, sols dues restes. La primera

és un fragment de diàfisi de radi de gran tamany amb marques antròpiques: una sèrie d’incisions

transversals intenses i probablement derivades del procés d’excarnament, i un punt d’impacte que forma

una mossa i que fractura l’os.  

La segona resta, un fragment de diàfisi de metatars, presenta major complexitat per la seua història 

tafonòmica. Apareix molt concrecionada, un fet excepcions en el nivell, i més encara tan greu com és el 

cas. Açò ha fet pensar que es puga tractar d’un element intrusiu. No ha estat possible identificar marques 

antròpiques, encara que la fractura sembra en fresc. 

Cervus elaphus 

El total de restes de Cervus elaphus identificades en el nivell 4.1 és de 62, i encara que a molta distància, 

és el segon taxó de cacera major en importància, per darrere la cabra salvatge. Les dents són les restes 

més abundats (NR=10) seguides dels fragments de banya (NR=9). Les costelles i els fragments de tíbia 

també estan ben representades (NR=7). Malgrat la poca presència d’altres ossos, totes les zones 

esquelètiques estan presents, malgrat la sobrerrepresentació de les banyes i els cranis. Cal considerar el 

aquest sentit l’estandardització %MAU que dona una visió més acurada del perfil esquelètic recuperat al 

corregir el biaix que provoquen els ossos extremadament fracturats com les banyes. Aquesta 

estandardització mostra que són els membres els segments esquelètics millor representats, mentre que 

falanges, esquelet axial i els ossos del cap presenten freqüències més baixes (taula 4.132). 
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NMI 

Malgrat la baixa quantitat de restes de cérvol que s’han recuperat al nivell comparat amb altres taxons, 

s’ha pogut determinar a partir de les restes dentals soltes i les de maxil·lar un NMIc=4: un nounat (a partir 

de la sèrie dental recuperada en el maxil·lar), un jove de pocs mesos, un animal subadult i altre adult. 

Fractura i fragmentació de les restes 

La major part de les restes apareixen trencades. Únicament s’han recuperat senceres tres dents d’un total 

de 10, un tars i una falange tercera d’un total de 3. A banda, un fragment de diàfisis tibial presenta un 

trencament recent i no ha estat afegida a l’estudi. De les altres restes (NR=56), 27 són fractures realitzades 

sobre l’os en fresc. En altres 22 casos no ha estat possible establir si és un trencament en fresc o en sec. 

En 4 restes sí que ha estat possible determinar la fragmentació en sec, i en 3 casos, trencaments mixtes 

(taula 4.133). La major de fragments dels ossos llargs són de diàfisi (NR=14), excepte en els casos dels 

metàpodes i falanges, on estan més presents les restes proximals, que són exclusives en el cas del 

metacarp i les falanges (taula 4.134). 

Pel que fa al tipus de trencament, el més abundant és la fractura en fresc, especialment en el ossos llargs. 

Els  trencaments indeterminats dominen en el ossos plans o compactes (taula 4.135; figura 4.99).  

 

 
 
 
 

 
 
 
Figura 4.99. NR d’ossos llargs i 
altres ossos (plans-compactes) 
segons tipus de trencament. 
Cervus elaphus. SM-4.1b/c. 

Marques antròpiques 

El total d’ossos amb marques antròpiques és prou elevat en relació al total d’ossos de cérvol identificats. 

Sobre les 62 restes, les marques antròpiques representen el 35,6% (taula 4.136). Tanmateix cal tindre 

present que bona part de les restes de cérvol són fragments dentals i de banya, i en cap dels dos casos 

s’han detectat marques antròpiques per les característiques particulars d’aquests ossos. Així, si eliminem 

banyes i dents del total, sobre les 43 restes que queden, les 22 restes amb marques suposen el 51,2% i es 

reparteixen entre l’esquelet axial i els membres (figura 4.100). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.100. Situació de les marques 
lítiques (incisions, raspats i mosses de 
percussió) sobre els ossos de cérvol. 
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Edat 

L’edat a partir de la fusió dels extrems articulars no s’ha pogut estimar més que en 3 casos, una falange

primera, una segona i una costella. En els tres casos les articulacions ja estan fusionades. Tanmateix, i a

partir de les taules presentades, únicament es pot estimar que en el cas de la falange primera l’edat ha

de situar-se com a mínim per damunt dels 20 mesos. 

Com ja s’ha comentat, per el NMI s’ha estimat a partir de l’estat de creixement i desgast dental, i ens ha

donat resultats més complets que el mètode anterior. S’ha pogut determinar l’existència de com a mínim

un animal nounat, altre jove, un subadult i altre adult. Açò ens mostra un perfil d’edat molt divers, sense

que hi haja una selecció de preses per edat. 

L’estimació de l’edat per cohorts de caràcter més general, on s’han combinat els dos mètodes i també

l’aspecte general d’altres ossos ens mostra una major importància dels ossos d’animals adults (NR=11),

seguit dels joves (NR=4). Els subadults i els nounats estan presents amb seguretat, però a nivell testimonial

(NR=1). Malgrat aquesta distribució de restes que pot parlar d’una major presència d’animals adults, cal

ser cautelós ja que el NMI per a cada cohort és d’1. 

Termoalteracions 

Les restes termoalterades de cérvol en aquesta subunitat són un total de 27 (taula 4.137). La major part

de les restes (NR=35, 56,5%) no presenten alteracions causades pel foc. Entre les termoalterades domina

el grau 2, seguit del 1 i el 3. El grau de termoalteració 5 està absent en la mostra i el 4 i el 6 molt poc

representat. Es dibuixa així un perfil molt semblant al dels caprins (figura 4.101). 

 

 
 
 

 
 
 
 
Figura 4.101. Restes afectades i
no afectades per termoalteracions
segons graus d’intensitat (0=no
afectada; 6=totalment calcinada).
Cervus elaphus. SM-4.1b/c. 

Capreolus capreolus / cf. Capreolus 

S’han identificat un total de 4 restes que molt probablement pertanyen a aquest gènere. Aquesta

identificació és segura en 4 casos, mentre que en els altres quatre s’ha estimat pel tamany de les restes. 

En el primer cas es tracta un fragment de maxil·lar d’un animal subadult que presenta una clara fractura

antròpica per percussió. Preserva la sèrie dental P2-M2 en una fase de desgast estimada IIIa. L’altra resta

identificada amb seguretat és una vèrtebra cervical. No presenta marques antròpiques, sols una coloració

marró parcial ocasionada probablement per una exposició lleu al foc. 

S’han identificat com cf. Capreolus un fragment d’ulna dreta, que conserva parcialment l’articulació

proximal i que per tamany i morfologia deu pertànyer a un cabirol. L’ultima resta és un fragment de diàfisi

de metatars, que ha estat identificat per la seua morfologia com a Cervidae, i pel reduït tamany que

presenta com a cf. Capreolus. Aquest fragment presenta una coloració marró-negra a tota la seua

superfície. 
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Cervidae 

S’ha recuperat un fragment dental de molariforme que únicament s’ha pogut identificar a nivell de la 

família  Cervidae. Pertany a un individu subadult o adult. 

Sus scrofa / Sus sp. 

El total de restes de suids en el nivell 4.1 és de 20. D’aquestes, 13 han estat identificades com a senglar 

(Sus scrofa) i altres 7  a nivell de gènere per cautela. La baixa quantitat de restes no permeten realitzat un 

càlcul del NME o MAU útil (taula 4.138). 

NMI i edat estimada 

Les restes dentals i mandibulars han permés confirmar l’existència de com a mínim un animal jove, atés 

que en una de les restes mandibulars està present un m1, i en altra no hi ha dents, però presenta els 

alvèols de dents decídues. L’altra resta dental pertany a una dent ja permanent, si bé pot pertanyen a una 

animal encara jove, segurament ja d’edat més avançada que l’anterior.  

L’estat de fusió s’ha pogut observar en un radi proximal i falanges primera i segona. En el cas del radi 

proximal fusiona entre els 9 i 13 mesos, la falange segona entre els 9 i 18 i la primera entre els 17 i 21. 

Una de les falanges primeres està fusionada; per contra, l’altra falange primer i la segona no estan 

fusionades. El radi proximal pertany a un animal molt jove o nounat. A partir d’ací es pot definir que hi ha 

un animal major dels 17-21 mesos, un altre jove i altre nounat o molt jove. Així en NMIc=3. 

Fractura i fragmentació 

Tots els ossos recuperats de suid en el nivell 4.1 estan trencats, excepte una falange tercera (taula 4.139). 

La major part dels trencaments són indeterminats (NR=9), però també les fractures fresques estan molt 

present (NR=7). Aquestes últimes es concentren sobre ossos llargs (húmer, radi, fèmur, metatars i falange 

primera) però també apareix fracturat en fresc un calcani (taula 4.140). 

La major part de les restes d’ossos llargs identificades són fragments de diàfisi (NR=6), mentre que les 

restes articulars proximals i distals estan representades per 2 restes cada una. 

Marques antròpiques 

Els ossos amb marques antròpiques són un total de 8. S’han identificat incisions sobre un fragment 

d’húmer, altre de radi, on de coxal i altre tibial. Les mosses produïdes per l’impacte directe s’han localitzar 

sobre el fèmur en dues ocasions, un metatars i una falange primera (taula 4.141). 

Termoalteracions 

Únicament s’han identificat 6 restes amb termoalteracions. Tots ells presenten graus 1-2. Apareixen 

termoalterat dos fragments de mandíbula, un de radi, altre de coxal un fragment de metatars i una falange 

tercera. 

Artiodactyla 

Dues restes recuperades s’han classificat com Artiodactyla. Per probabilitat podrien haver sigut incloses 

dins els caprins, però tanmateix presenten característiques que ens han fet dubtar en la seua identificació, 

i per cautela hem preferit deixar-los identificats com artiodàctils, bé siguen bòvids o cèrvids. 
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Un d’ells és un fragment sagital de tíbia, que conserva ben bé tota la seua longitud, però pertany a un 

animal molt jove, quasi nounat. Malgrat tot, no conserva elements diagnòstics clars. Presenta incisions i 

raspats antròpics, longitudinals, en la cara medial de la diàfisi, així com dos punts d’impacte en la mateixa 

zona. L’altra resta és un fragment gran d’espina d’un vèrtebra toràcica que pot ser tant de cabra gran com 

de cérvol. Presenta clares marques de fractura en fresc per mos, associades a punxades i afonaments, així 

com les vores crenulades. S’han interpretat com a resultat d’accions antròpiques. 

Canidae  

S’ha recuperat un fragment de vèrtebra lumbar, part de l’arc i l’espina, de a penes 3,5 cm d’ample. La 

dificultat d’identificació de la resta ens fa ser cautes i deixar-la com a Canidae, si bé si que es pot apuntar 

que pertany a un taxó de tamany superior al de la rabosa. 

Vulpes vulpes 

Únicament s’han identificat dues restes de rabosa. Per una banda, un fragment de cilindre de fèmur, quasi 

sencer. Presenta un trencament mixt, parcialment en sec i originàriament en fresc, si bé no ‘s’aprecia cap 

punt de fractura directa. Presenta així mateix una termoalteració lleu però que afecta tota la seua 

superfície i li confereix una tonalitat marró. Per altra, una falange primera que conserva l’articulació distal 

i part de la diàfisi, completament termoalterada (grau 3). Aquesta falange presenta raspats que afecten 

part de la diàfisi i la zona de l’articulació distal i que probablement estan relacionades amb l’extracció de 

la pell. 

Lynx pardinus 

El linx és el carnívor millor representat en la seqüència d’aquest nivell (NR=5) (taula 4.142). S’han 

identificat un fragment de costella fracturat per flexió que presenta marques de píling, així com una sèrie 

d’incisions transversals i altra sèrie de raspats oblics en la cortical lateral. També s’ha identificat un 

fragment proximal d’ulna amb incisions intenses en la part lateral-frontal de l’olècranon i una mossa de 

percussió que fractura la diàfisi junt a l’articulació. Altra de les restes, un metacarp distal (molt 

probablement metacarp III o IV) presenta un trencament d’origen indeterminat en la zona central de la 

diàfisi, i i està completament termoalterat (color marró-negre). Presenta incisions lítiques sobre la 

articulació distal. 

S’ha identificat també una falange tercera, parcialment termoalterada, però sense evidències de 

processat antròpic, així com un sesamoide carbonitzat, amb un trencament transversal molt net d’origen 

indeterminat, però que fa pensar en una possible acció antròpica, atés que el trencament d’un os tan 

menut i compacte de forma tan neta és complicat que siga accidental. 

Felis silvestris 

Únicament s’ha identificat una resta de gat salvatge en aquest nivell. Es tracta d’un fragment de cos de 

costella recuperat a la capa 6 del quadre AB3/4. Presenta una tonalitat marró que suposa una afectació 

lleu pel foc, així com un trencament mixt: en sec en la part distal i en frec en la proximal, probablement 

per flexió. 

Leporidae 

El total de restes de lepòrid identificades ei estudiades en el nivell sauveterroide 4.1 és de 5616 (taula 

4.143). Aquesta quantitat de restes representa un 49,1% sobre el total de les restes estudiades, i un 83,7% 

sobre el NRDt. Si fixem l’atenció a l’evolució per capes, es pot observat que mentre que el percentatge 
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que representen els lepòrids sobre el NRDt no presenta grans variacions durant la seqüència del nivell 

SM-4.1. representen un mínim del 76,8% en la capa 15, i un màxim del 91,6% en la capa 13C. En canvi, en 

el cas del percentatge que representen sobre el NRtotal, la desviació dels valors màxim i mínim sobre la 

mitjana és molt més gran. Així, trobem un màxim del 78,7% en la capa 13C i un mínim del 34,3% en la 

capa 15. Cal assenyalar que el màxim i mínim que representen sobre el NRtotal i sobre el NRDt es dóna a 

les mateixes capes, així com la peculiaritat de la capa 13C, on el NR no identificades és molt reduït, cosa 

per la qual el percentatge que representen els lepòrids està molt exagerat (figura 4.102). 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 4.102. %NR de lepòrids 
sobre el total de les restes i sobre 
el total de les restes identificades 
taxonòmicament. SM-4.1b/c. 

 

 

La gran quantitat de restes del nivell ha permés fer una sèrie de càlculs més robusts que no en el cas 

d’altres nivells presentat en aquest treball Per al càlcul del NME s’ha contemplat la representació de cada 

una de les diferents part òssies presents.  

En el cas del crani, el NME s’ha estimat en 43, que és la quantitat de restes completes o fragments repetits 

del zigomàtic temporal dret. En el cas de la mandíbula, el NME s’ha estimat, atenent als diferents 

morfotipus de trencament i als solapaments de superfícies, en 233 mandíbules. En el cas dels coxals, s’han 

estimat en 87 el MNE atenent a la presència d’acetàbuls. En els ossos llargs s’ha tingut en compte 

principalment la elevada presència de cilindres, que s’han pres, també tenint en compte la seua mida, 

com a base per a l’estimació del NME. En el cas de l’húmer el resultat ha sigut de 123, 102 en el cas del 

radi i 114 per a l’ulna. En el cas dels ossos llargs del membre posterior, el NME és més elevat, amb 153 en 

el cas del fèmur i 174 en el cas de la tíbia. 

Tots els segments esquelètics estan present, i en major o menor mesura han estat identificats. Cal 

destacar, però, l’escassa presència de determinats ossos, com les vèrtebres cervicals i toràciques o els 

podis, metàpodes i falanges. La correcció del %MAU permet matissar els resultats, però sense que els 

canvis siguen massa significatius. Els canvis més destacables ocorren en el crani, atés que els fragments 

del neurocrani són els més nombrosos per NR, però cauen per baix del 40% al estimar el %MAU. LA 

caiguda encara és més exagerada en el cas de les costelles. En general, el càlcul del %MAU suavitza els 

resultats obtinguts al fer el recompte de restes, equilibra la presència de restes del membre anterior i 

posterior, augmenta lleugerament la importància del metàpodes mentre que al reduir la importància 

relativa de les costelles, rebaixa molt considerablement la presència de tot l’esquelet axial.  

NMI 

El NMIf=122 i s’obté a la hemimandíbula esquerra (taula 4.144). Tanmateix, el NMIc redueix lleugerament 

aquests resultats al considerar la combinació de morfotipus, i el resultat és de 114 en el cas també de la 

mandíbula esquerra (morfotipus 1, 2, 3, 3.1 i 4). Cal indicar que 4 d’aquests individus són nounats. 
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Fractura i fragmentació de les restes. Morfotipus de fractura 

Els ossos de l’estilopodi i del zigopodi 

El total d’ossos recuperats de l’estilopodi i zigopodi de lepòrid és de 1654 (taula 4.145). D’aquests s’han 

recuperat 20 restes senceres o quasi senceres.  

En el cas de l’húmer s’han recuperat 296 restes, dos d’elles completes. El morfotipus més freqüent en 

aquest os és el cilindre fracturat en fresc (FD II.1), amb 105 restes. En segon lloc s’hi situa l’epífisi distal, 

fracturada i separada de la diàfisi (FE II.1.4) (NR=85). La resta de morfotipus estan menys representats, 

doncs el següent en representació són els fragments de diàfisi (FD II.4) amb 19 restes.  

En el cas del radi les diferents seccions de l’os presenten una presència relativa més equilibrada, si bé 

continuen sent els cilindres el fragment ossi més nombrós, també la presència de l’epífisi proximal és molt 

important. Cap morfotipus supera el 19% de l’epífisi proximal amb fragment de diàfisi curt i trencament 

d’origen indeterminat (FE 0.2.4).  

El fèmur sí que presenta majors desequilibris, ja que el 74,1% del total de fragments es reparteix entre 3 

morfotipus. El més representats són els fragments de diàfisis fracturats en fresc (FD II.4), amb 168 restes  

(30,8%) seguits dels cilindres. Únicament s’han recuperat 3 fèmurs quasi complets.  

Per últim la tíbia mostra una distribució semblants: tres morfotipus dominants, mentre que la resta estan 

molt menys presents. Al igual que en el cas del fèmur són dominants els fragments de diàfisi i els cilindres 

fracturats en fresc (27,6 i 24,9% respectivament). En tercer lloc, estan molt representades les epífisis 

distals fracturades en fresc (FE II.1.4), amb un 14,4%. 

En el cas de l’ulna, i atenent a les seues peculiaritats, la distribució de morfotipus és relativament 

equilibrada. Hi ha 5 restes que s’han recuperat senceres o quasi senceres, i entre les trencades hi 

predomina el morfotipus 2.2, és a dir, la zona central que inclou la articulació proximal, açò és, la part més 

densa i resistent de l’os, amb un NR=41, 26.5% del total de restes d’ulna. Els morfotipus 2.3, 3 i 4.1 se 

situen entre el 10 i el 20% de presència, i la resta tots per davall el 10%. Així les zones més representades 

són l’articulació i la zona diafisària distal (taula 4.146). 

Fractura i fragmentació dels ossos de morfologia atípica 

De les 1718 restes recuperades d’aquests ossos (NR=1718) s’han recuperat sencers únicament 3 escàpules 

i 5 coxals, 1 vèrtebra cervical i 7 lumbars, així com 10 mandíbules. En el cas de les mandíbules (NR=441) 

els morfotipus més abundant (NR=112, 25,4%) és el morfotipus 2, és a dir, la mandíbula conservada en 

diastema i cos mandibular, però sense rama mandibular. Amb un percentatge inferior, però semblant 

(NR=109; 24,7%) està el morfotipus 6.1, és a dir, fragments precisament de la rama mandibular. Al voltant 

del 15% se situen els morfotipus 5.1 (fragments de cos mandibular) i el morfotipus 1, es a dir, la mandíbula 

pràcticament sencera amb algun petit trencament en la zona del ramus mandibular (taula 4.147). 

En el cas de l’escàpula, el morfotipus predominant és el 4.1, els fragments de cos escapular (NR=78; 

23,9%). La zona de la epífisi humeral està ben representada amb diferents morfotipus de trencament: 

morfotipus 1 (NR=33; 10,1%), morfotipus 1.1 (NR=12; 3,7%), morfotipus 2 (NR=66; 20,2%), morfotipus 2.1 

(NR=3; 0,9%), morf. 3, 3.1 i 3.2 (NR=72; 22,1%).  Així, encara que segmentat en diferents morfotipus, 

aquells on l’articulació escapulo-humeral està present són dominants (NR=186; 57,1).  

Les vèrtebres cervicals i toràciques estan poc representades (NR=7 i 4 respectivament). En el cas de les 

cervicals el morfotipus dominant és el 11, la vèrtebra sense alguna d eles apòfisis (NR=4; 57,1%), i en el 

de les toràciques el morfotipus 6, apòfisis senceres separades de l’arc vertebral (NR=2; 50%). Les lumbars 
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ja presenten majors quantitat de restes. En aquest cas el morfotipus dominant és el 6, les apòfisis

separades del cos vertebral (NR=19; 28,4%). 

En el cas dels coxals cal destacar 3 morfotipus dominants amb més del 20% de representació. En primer

lloc, el morfotipus 5.1 (NR=48, 24%) i el 5.2 (NR=40, 20%). Ambdós són fragments de coxal, en el primer

cas, fragments de l’ili i de l’ala ilíaca; i en el segon, fragments del pubis i isqui. En tercer lloc, cal destacar

el morfotipus 1.1 (NR=42; 21%), que en aquest cas es tracta de coxals quasi sencers als que els manca

algun fragment de pubis o isqui. Altre morfotipus abundant, encara que a prou distància dels anteriors,

és el 6.1, és a dir, zona acetabular més fragments d’ili i/o isqui (NR=23, 11,5%). 

Fractura i fragmentació: fresques, seques, ossos complets i cilindres 

La identificació de les diferents formes de trencament, en fresc o sec, presenta grans diferències segons

el tipus d’os. Així, en el ossos llargs ha estat possible determinar una major presència de fractures en fresc,

mentre que en ossos de morfologia atípica la major de trencaments són d’origen indeterminat si bé, com

s’apuntarà al punt adient, la repetició dels diferents morfotipus poden ajudar a interpretar si eixos

trencaments tenen un origen intencional, i per tant en fresc, o s’han produït de forma accidental

postdeposicional (taula 4.148). En l’os on la fractura en fresc assoleix percentatges més elevats és en

l’húmer, on el 81,8% del total de trencaments sobre aquest os s’han produït abans de la deposició de l’os.

En el fèmur aquest percentatge és del 77,4%, i en la tíbia d’un 72,7%. En els ossos plans i de morfologia

atípica no s’ha pogut identificar l’origen del trencament. Així, els trencament considerats d’origen

indeterminat superen el 90% en el crani, cervicals i costelles, escàpules, fíbula, podis, tarsos, alguns

metàpodes i la falange I. En el cas de les toràciques, lumbars, ulnes, coxals, astràgals i alguns metatarsians

se situen per davall del 90%, però són clarament dominants. En el cas de les vertebres caudals, on si bé

cal tindre present que sols hi ha identificada una resta; els carps, metacarps 2, 4 i 5, un tars, falange 2 i

falange 3 no s’han documentat ossos trencats. A més, els ossos complets són dominants en el cas de les

vèrtebres cervicals, metacarps 3, astràgals i calcanis, centretarsal, metatars 5 i falange 1. En resum, els

ossos complets són majoritaris entre els ossos petits i de major densitat que ofereixen menor superfície

de trencament (figura 4.103). 

 

Figura 4.103. %NR segons el tipus de trencament. Leporidae. SM-4.1b/c. 

Pel que fa al segment ossi conservat dels diferents ossos llargs s’observen importants diferències entre

els ossos. Així, en el cas de l’húmer són dominants els cilindres (42,6%) seguits de prop de les articulacions

distals (37,8%). En canvi, en el radi són clarament predominats aquells segments que inclouen l’articulació

proximal (51,3%), seguits de nou dels cilindres. En el cas del membre posterior, els perfils són molt

semblants, amb un domini clar dels fragments de diàfisi i cilindres. S’observa, però, una diferència en la

quantitat d’epífisis recuperades, ja que en el  as del fèmur hi domina la proximal, mentre que en el cas de

la tíbia és la distal la més abundant (figura 4.104).  
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Figura 4.104. %NR dels 
principals ossos llargs 
de Leporidae segons el 
segment ossi conservat. 
SM-4.1b/c. 

Marques antròpiques 

Marques lítiques en la cortical 

Marques en l’escàpula 

Les restes escapulars amb marques lítiques són un total de 45, i és l’os que presenta major quantitat 

absoluta i relativa de restes afectades. Aquestes es reparteixen segons 6 models diferents. El més 

abundant és el model 1, incisions transversals en el coll, amb un total de 37 restes. Els altres models estan 

molt menys representats. El sumatori total de restes amb marques bé d’incisions bé de raspats en el coll 

és de 42, que suposa una afectació del 62,7% del total de morfotipus de trencament que conserven el 

coll. A banda d’aquesta afectació, els models 7 i 8, aquelles on únicament els marques presenten marques 

també estan representats però de forma molt minoritària (taula 4.149).  

Marques en l’húmer 

Les marques sobre l’húmer, descrites i classificades a la taula 4.150, es poden organitzar en 4 models 

diferents. El model 1, que inclou les incisions i raspats de disposició longitudinal o obliqua sobre la diàfisi 

és el més representat, amb un total de 14 restes, que suposen el 31,1% del total dels cilindres. El model 

2, que està integrat per les incisions transversals sobre la diàfisi sols suposa el 8,9% dels cilindres (NR=4). 

Els models 3 i 4 afecten l’epífisi distal, i afecten respectivament el 11,1 i el 4,4% del total d’epífisis distals. 

Marques sobre el radi 

En el radi, les marques lítiques són molt escasses. Sols s’han detectat 5 restes amb marques d’aquest 

tipus. Es reparteixen en 3 models. El NR del model 1, que inclou les incisions i rapats de disposició 

longitudinal i obliqua sobre la diàfisi, és de 2, al igual que en el cas del model 2, que inclou les restes amb 

incisions transversals en la zona proximal de la diàfisi. Finalment s’ha incorporat a l’estudi el model 3, 

format per les incisions de disposició plana i transversal (NR=1). Tanmateix, en aquest cas cal comentar 

que aquestes marques tenen un origen dubtós, i per la seua disposició i morfologia, no es pot descartar 

que siguen dentals (taula 4.150). 

Marques sobre l’ulna 

Al igual que en el radi, les marques en l’ulna són molt escasses. Únicament s’han identificat marques del 

model 2, marques transversals sobre la diàfisi (NR=5) i una transversal sobre l’articulació. Les marques del 

model 2 representen en total un 6% de les restes de diàfisi d’ulna afectades (taula 4.152). 
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Marques sobre el coxal 

Únicament s’han identificat en 2 casos. En ambdós apareixen com a incisions transversals en l’ala ilíaca. 

Sobre el total de morfotipus que conserven l’ala ilíaca (NR=64) representen el 3,1%.  

Marques sobre el fèmur 

Les restes de fèmur amb marques lítiques sobre la seua cortical no són massa abundants (taula 4.153). En 

total s’han identificat marques sobre 10 restes. D’aquestes, 9 responen al model 1 (incisions i raspats 

longitudinals i oblics sobre la diàfisi). Cal indicar que una de les marques s’ha identificat sobre un fragment 

de diàfisi, i no sobre un cilindre complet, de forma que per calcular la ràtio de cilindres afectats per models 

no s’ha comptabilitzat. Del model 2 únicament s’han identificat marques sobre un fragment de diàfisi. En 

el cas de les restes del model 1, suposen una afectació del 10% del total de cilindres, però del 11,6% del 

total de cilindres llargs (longitud conservada 4-6). En el cas del model 2, la única resta amb incisions suposa 

el 1,3% del total de cilindres i el 1,4% dels cilindres llargs. 

Marques sobre tíbia 

Les restes de tíbia amb marques lítiques sumen un total de 29, i presenten gran diversitat (taula 4.154). 

Tanmateix poden reduir-se a 4 models. El més abundant és el model 1 (NR=9), on s’inclouen les incisions 

i raspats de disposició longitudinals o oblics sobre la diàfisi. El model 2 és el segon més abundant (NR=6) 

i inclou les restes amb marques transversals sobre la diàfisi. El model 3 inclou els raspats transversals 

sobre la part proximal de la diàfisi, i s’ha detectat en dues restes. Finalment el model 4, les incisions 

transversals sobre l’epífisi distal, s’ha identificat en dos casos. El model 1, el més abundant, afecta al 10,6% 

del total dels cilindres, però al 13,4% dels cilindres que conserven més de la seua mitat (classes de longitud 

4-6). En el cas del model 2, estan afectats el 7,1% dels cilindres, i el 9% dels cilindres llargs. 

Marques sobre altres ossos 

S’han identificat amés marques lítiques sobre la cortical dels ossos en altres ossos. Sobre un nasal s’ha 

identificat una incisió transversal. En 4 fragments de mandíbula s’han identificat marques lítiques, en 3 

casos incisions més o menys transversals situades en el cos, i en altre incisions més raspats situades 

igualment al cos. Sobre el total de morfotipus que conserven total o parcialment el cos mandibular 

representen el 4%.  En l’esquelet axial únicament s’ha identificat una marca sobre una vèrtebra lumbar. 

En els metàpodes s’han identificat marques sobre un metatars VI (incisions transversal sobre la diàfisi 

proximal), i sobre un metatars II (talls transversals situats en la cara externa de la diàfisi). En les falanges 

únicament s’ha identificat sobre una falange I talls transversals. 

Fractures directes 

La quantitat total de restes amb marques directes de fractura és de 426 (taula 4.155). S’han identificat 

tres tipus diferents. El més abundant són les mosses (NR=333), seguit dels afonaments (NR=51) i les 

flexions (NR=42). LA morfologia de l’os i la seua densitat estan darrere del tipus de fractura detectada. 

Així, les mosses, provocades amb les dents són el més habitual atesa la mida i disposició general dels 

ossos. Els afonaments són habituals sobre zones de menor densitat, que faciliten la penetració de l’os 

sense crear una mossa pròpiament dita. Tanmateix, però, també apareixen a zones de major densitat on 

comparteixen importància amb les mosses. Eixe és el cas de la tíbia distal, on s’han identificat 16 

afonaments i 61 mosses. La flexió, per la seua banda, es concentra en zones que per la seua morfologia 

permeten aquest tipus de fractura.  

En el cas de les vèrtebres s’ha detectat una gran presència de les mosses, que fracturen bé alguna apòfisi, 

bé el cos. En el cas de les apòfisis, zones de menor densitat, hi ha una quantitat relativament important 

d’afonaments. En les costelles la fractura predominant és la flexió, a causa de la seua morfologia plana i 

llarga, encara que també s’ha detectat algun afonament i únicament una mossa. 
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En l’escàpula les marques de fractura no són massa abundants. Estan presents les mosses, sobretot en el 

coll, i també en el cos, i les flexions en el coll. Per tal d’aconseguir flexionar el coll amb suficient força per 

partir-lo, molt probablement s’està subjectant amb la boca, de forma que les mosses i la flexió en el coll 

probablement responen al mateix procés. En el cas de l’húmer així com també en el fèmur i en la tíbia les 

marques més abundants són les mosses, amb més d’un 93% tant en húmer com fèmur i amb un 74,7% en 

el cas de la tíbia. En l’húmer únicament s’han identificat dos afonaments sobre l’epífisi proximal i una 

flexió en la distal, que al igual que s’ha comentat en el cas de l’escàpula, respon al mateix procés de 

trencament del que deriven les mosses. En el fèmur les mosses es concentren en el cilindre i l’epífisi 

proximal, mentre que la major part dels afonaments identificats se situen sobre l’epífisi distal. En el cas 

de la tíbia a més de les mosses apareix una quantitat relativament considerable de fractures per flexió en 

la zona del cilindre distal, i afonaments en totes les zones òssies però principalment en l’epífisi distal. 

El els coxals per la seua banda hi predominen les mosses en els segments de l’acetàbul i l’isqui, encara 

que els afonaments també estan presents. En l’ili, per la seua banda, i en especial en l’ala ilíaca els 

afonaments són dominants. 

En qualsevol cas, les evidències de fractura antròpica estan presents en tots els segments esquelètics. 

Aquesta qüestió està reforçada encara més per la repetició de determinats morfotipus de trencament els 

quals, encara que no siga possible dir amb seguretat l’origen del trencament, estan originats en les accions 

de consum antròpic de les preses. 

Morfotipus de trencament relacionats amb fractures antròpiques 

Pel que fa al morfotipus .1 dels ossos llargs, és a dir, els cilindres, la seua abundància sembla sempre estar 

relacionada amb activitats de consum antròpic. En el cas de SM-4.1b/c aquesta relació és evident, atesa 

la elevada presència d’aquests en un context clarament antròpic. Cal indicar que per detallar el treball 

s’ha considerat quina era la longitud conservada de cada un d’aquests cilindres  per tal d’observar el 

repartiment del tipus de trencament segons longitud conservada. Com es pot observar a la taula 4.156 i 

la figura 4.105, la relació entre la longitud conservada i l’aparició de fractures realitzades en fresc és 

evident, atés la presència dominant d’aquests trencaments en les longituds 4-6, mentre que en el 3 

únicament continua sent la majoritària en el cas del fèmur, i en tíbia i húmer se situa en uns percentatges 

semblants als dels trencaments en sec i els d’origen indeterminats. En les longituds 1 i 2 els trencaments 

en fresc són minoritaris. El que s’observa doncs és una refragmentació derivada de diferents processos 

postdeposicionals que redueix la longitud dels ossos, de forma que són els ossos més llargs els que 

mostren l’activitat antròpica primària. D’aquesta manera, i més enllà de la detecció de fractures directes, 

cal relacionar l’aparició de cilindres amb el processat antròpic. 

Si l’aparició de cilindres és evidència d’activitats antròpiques, també ho serà l’aparició de les epífisis 

separades que mostren morfotipus de trencament reiteratius. Eixe és el cas de l’epífisi distal de l’húmer, 

distal de la tíbia i principalment el cap femoral en el cas del fèmur. En el cas de l’húmer les epífisis distal 

del morfotipus II.1.4 són molt abundats (NR=85), i del morfotipus 0.1.4, mateix morfotipus però amb 

trencament d’origen indeterminat, molt més escasses (NR=9). El total d’aquest morfotipus independent 

de l’origen del trencament representa un 31,8% del total de restes d’húmer de lepòrid identificades. En 

el cas del fèmur, després dels cilindres i els fragments de cilindre, el morfotipus de trencament més 

representat és el II.1.1.1, el caput femoral trencat pel coll. En total són 80 restes d’un total de 545, el 

14,7%. L’epífisi distal de la tíbia, trencada per la zona d’unió amb la diàfisi, bé en fresc (II.1.4) bé en sec 

(I.1.4) o d’origen indeterminat (0.1.4) sumen un total de 106, que sobre un total de restes de 655 

representen el 16,2%. 

En el cas de la ulna, els morfotipus derivats del trencament intencionat de l’olècranon  2, 2.1, 2.2 i 2.3 

sumen un total de 82 restes, que sobre un total de 155 restes d’ulna recuperades representen el 52,9%. 
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Ossos digerits 

La quantitat de restes amb marques de corrosió química derivada dels processos de digestió és molt 

reduïda. En total són 8 restes, totes elles de petit tamany i per tant fàcils de ser ingerides, de tal manera 

que no es pot descartar el consum antròpic (taula 4.157). 

 

Figura 4.105. Distribució dels tipus de trencament en els cilindres d’húmer, fèmur i tíbia segons la diàfisi conservada del cilindre 
(1:<10%; 6=100%). Esquerra: fragmentació en sec; centre: trencaments d’origen indeterminat; dreta: fractures fresques. 

Edat 

L’observació de l’estat de fusió de les epífisis dels ossos llargs ens deixa un perfil de mortalitat on dominen 

els animals adults ben clarament. Del total d’epífisis, únicament no estan fusionades 19 en el cas de les 

de fusió intermèdia sobre un total de 176, i de 34 sobre un total de 168 en el cas de les fusió tardana. Açò 

significa que sobre un total de 538 restes, sols 53 restes pertanyen a individus de menys de 9 o 10 mesos, 

i d’aquestes únicament 19 a animals menors de 5 mesos (taula 4.158; figura 4.106). 
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Figura 4.106. Epífisis de 
cada grup d’edat 
fusionades i no 
fusionades dels ossos 
de lepòrid agrupades 
per etapes de fusió. SM-
4.1b/c. 

L’estudi de l’aspecte general dels ossos i l’estimació d’edat realitzada sobre les característiques de la 

cortical i tamany de les restes confirma aquest perfil de domini dels adults, però ens informa a més a més 

de l’existència d’algunes restes d’individus nounats.  

En total són 30 restes d’animals nounats que es reparteixen entre diferents capes del quadres AA2, AB2 i 

AA3. Cal destacar però, la concentració de restes en la capa 6 del quadre AA3 (NR=13) que pertanyen a 

un sol individu, i que sospitem que pertany a un cau. En qualsevol cas són restes que no mostren 

evidències que clarifiquen si han estat introduïdes per algun depredador o han mort a possibles caus 

(taula 4.159). Altres 38 restes presenten característiques pròpies d’individus joves. 

4.2.3.3 Restes indeterminades 

El NR que han pogut ser identificades taxonòmicament en aquest nivell és de 4750. D’aquestes, les 

RDa=333, les RDpc=806 i les RnD=3611. 

Restes determinades anatòmicament 

S’han revisat un total d 320 restes de costella, 9 fragments cranials i 3 vertebrals de mesofauna sense 

atribució taxonòmica. Així mateix, també s’ha catalogat un fragment d’esmalt dental. 

Restes determinades pel pes corporal (RDpc) 

El total de restes on s’ha pogut estimar el pes corporal a partir de la mesura de l’espessor de la cortical és 

de 806.  La mitjana de l’amplària de la paret de les diàfisi no identificades és de 3 mm, amb un valor màxim 

de 7,24, i un mínim d’1,2 (taula 4.160). Al organitzar aquests valor per talles d’1 mm, s’observa una major 

quantitat de restes l’espessor de les quals mesura entre 2 i 3 mm, seguit de prop d’aquelles que mesuren 

entre 3 i 4. Al comparar en el gràfic aquests resultats amb els que es poden obtenir per a les restes de 

caprins, s’observa un solapament total, de forma que queda clar que aquestes restes entren dins el rang 

de variació de l’espessor de les epífisis dels caprins i per tant pertanyen a animals de talla semblant (taula 

4.161, figura 4.107). 

 

 
 

 
 
Figura 4.107. 
Corbes de 
l’espessor de la 
paret de la 
diàfisi (en mm.) 
de Caprinae i 
dels fragments 
de diàfisi Dpc. 
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Restes no determinades 

La major part de les restes no han pogut ser determinades ni a nivell anatòmic ni tampoc per pes corporal. 

Són un total de 3611, de les que 148 són fragments de diàfisi, 373 fragments de teixit esponjós i la resta, 

3090, fragments de morfologia atípica d’ossos plans, compactes o epífisis que no ha estat possible 

identificar. 

 

4.2.4 UNITAT SM-4: SUBUNITAT SM-4.2 

El total de restes estudiades d’aquesta subunitat és menor que el de la precedent precedent, però encara 

i tot, prou significatiu. El NR=3273, de les que s’han identificat un total de 2005, el 61,3% del total. El 

lepòrids representen en aquest cas el 84,6% del total dels identificats (taula 4.162). 

Les famílies identificades en SM-4.2 són Bovidae, Cervidae, Suidae, Erinaceridae, i Leporidae. En el cas de 

la família Bovidae l’única espècie identificada és la cabra salvatge, si bé una quantitat considerable de 

restes d’aquesta família únicament s’ha pogut determinar dins la família Caprinae. Els cèrvids també estan 

representats únicament per cérvol. En el cas dels suids, s’ha identificat l’espècie Sus scrofa. En el cas de la 

família Erinaceridae s’ha identificat el gènere Erinaceus, però l’espècie no ha estat possible d’identificar. 

Els lepòrids són els únics que sí presenten dos gèneres identificats, per una banda Oryctolagus (NR=66), i 

per l’altra, Lepus (NR=2). La major part de les restes de Leporidae s’han pogut identificar únicament a 

nivell de família. A més a més s’ha identificat un fragment menut de vèrtebra cervical d’un carnívor de 

petit tamany, probablement rabosa o linx, sense que les característiques morfològiques de la resta 

permeten una identificació més concreta. 

En aquesta subunitat el percentatge que representen els lepòrids es manté per damunt del 80% en totes 

les capes excepte la 19, i encara que sobre el total de restes del SM-4.2 el percentatge és del 84,6%, molt 

semblant al de SM-4.1, en algunes de les capes la quantitat de lepòrid supera clarament el 90% (capes 14, 

15 i 16). S’observa una tendència a la reducció de la freqüència relativa d’aparició de restes de conill des 

de la capa 16. Este espai és ocupat per les restes de caprins, que passen de representar un 5,6% sobre el 

total dels identificats en la capa 16 a un 20% en la 19 (figura 4.107). 

 

Figura 4.107. Evolució de la relació entre NR de Leporidae i el total d’identificats i el NR de Caprinae i el NR total d’identificats 
en les diferents capes de la seqüència de la subunitat SM-4.2 
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4.2.4.1 Estat del material 

Afectació per concrecions calcàries 

Les concrecions calcàries són, com en tota la seqüència d’aquest jaciment, molt escasses. La quantitat de 

restes total afectades és de 88. D’aquestes, 20 són de mesofauna (un 1,3% del total de restes 

mesofaunístiques) i 68 de Leporidae (4% del total de restes de lepòrid). Tant en el cas de la mesofauna 

com en el dels lepòrids la major part de les concrecions se concentren en les capes 12 i 13 del quadre 

AB2/1. L’estudi de la intensitat de les concrecions detectades sobre ossos de lepòrid confirma, a més a 

més un predomini de les concrecions de baixa intensitat, 32 en el cas del grau 1, 20 de grau 2 i 20 de grau 

3, mentre que en el cas dels graus 4 i 5, aquells que limiten la observabilitat de la cortical dels ossos, són 

escassos (taula 4.163).  

Termoalteracions 

Les restes termoalterades són escasses. En total les marques amb qualsevol grau de termoalteració 

representen un 35,1% en el cas de la mesofauna i un 22,4% en el cas dels lepòrids. Entre les restes 

termoalterades són majoritàries aquelles que presenten graus d’afectació lleus, marró (grau 1) i 

marró/negre (grau 2). Aquestes representen un 18,6% i 18,2% respectivament en el cas de les restes de 

mesofauna del la subunitat. En el cas dels lepòrids representen un 9,7% i un 10,2% respectivament. El 

següent grau en importància és el 3 (color negre), però que representa quantitats molt més baixes, un 

2,3% en el cas de la mesofauna i un 1,4% en el cas dels lepòrids. La resta de graus d’alteració, els més 

intensos, no arriben en cap cas al 1% (figures 4.108 i 4.109). 

 

 
Figura 4.108. Restes 
de mesofauna de la 
subunitat SM-4.2 
segons els graus de 
termoalteració 
(0=no 
termoalterades; 
6=completament 
calcinades). 

 

 
 
 

 
Figura 4.109. 
Restes de 
Leporidae de la 
subunitat SM-4.2 
segons els graus de 
termoalteració 
(0=no 
termoalterades; 
6=completament 
calcinades). 

Si bé de forma general, el perfil dels graus d’alteració és el mateix entre la mesofauna i els lepòrids, és 

també evident que en el cas de la mesofauna la quantitat de restes termoalterades és molt més important. 
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L’origen d’aquestes diferències pot estar bé en diferències pel que fa al sistema de processat, cosa per la 

qual caldria acceptar que aquestes marques de foc són intencionals, bé per qüestions tafonòmiques 

desconegudes relacionades amb la preservació de les restes. 

La quantitat de restes que poden evidenciar termoalteracions intencionades és relativament elevada en 

el cas d’aquelles termoalteracions de grau 1. En el cas de la mesofauna, del total de restes termoalterades 

de grau 1 (marrons), el 27,1% (NR=54) apareixen parcialment termoalterades bé afectant les diàfisis en el 

cas d’ossos llargs o qualsevol fragment en el cas de la resta d’ossos, bé afectant les articulacions dels ossos 

llargs (NR=2). En el cas de les restes e lepòrids són un total de 39,6% les restes termoalterades de grau 1 

que presenten termoalteracions parcials o localitzades en determinades zones de l’os. En aquest casos 

d’afectacions localitzades, tant en el cas de la mesofauna com del lepòrids, es pot considerar la possibilitat 

de termoalteracions intencionals. Sobre la totalitat de les restes termoalterades, aquelles que presenten 

cremacions localitzades representen un 10,5% en el cas de la mesofauna i d’un 23,7% en el cas dels 

lepòrids. La major afectació de restes de forma parcial, més el fet ja esmentat d’una menor incidència de 

les termoalteracions en el cas dels lepòrids pot indicar que efectivament hi ha diferències en el tractament 

dels distints tipus de preses bé en el processat culinari, bé –i més probablement al nostre parer- en la 

forma de dipositar els ossos després el processat i el consum. 

4.2.4.2 Composició taxonòmica 

Caprinae 

Representació esquelètica: NR, NME, MAU i %MAU  

El total de restes de Caprinae en SM-4.2 és de 297 (taula 4.166). Únicament s’ha identificat l’espècie Capra 

pyrenaica, encara que amb seguretat són 149 les restes identificades a nivell específic, mentre que altres 

148 únicament han ofert elements diagnòstics per considerar-les de caprí. 

Tots els segments esquelètics estan presents, si bé amb diferències per la quantitat de restes identificada. 

Aquestes diferències són especialment importants al considerar el NR o el %NR (figura 4.110). En aquest 

cas, el %NR que representa l’esquelet axial és especialment baix, al igual que els del tars i metatars. Dins 

l’esquelet cranial cal destacar l’absència de restes del maxil·lar i la baixa freqüència de la hioides. En el 

membre anterior tots els elements estan representants, i el %NR oscil·la entre el 15 i el 40%. Així, és en el 

membre posterior on es troba major desajust entre els diferents ossos. Els ossos de l’acropodi estan ben 

representats, i tant les falanges primeres com les segones superen el 60% del %NR, mentre que les 

terceres no apleguen al 30%. El NME és ≥10 en vèrtebres toràciques, costelles, falanges I i falanges II. En 

el cas dels ossos llargs principals s’ha estimat tant pel mètode de les zones articulars conservades com per 

volumetria dels fragments de diàfisi, i s’han obtingut resultats semblants i baixos. L’húmer és el que ha 

donat un resultat més elevat, NME=3 (taules 4.166 i 4.167).  

Tanmateix, molts d’aquests desequilibris es corregeixen en calcular el %MAU (figura 4.111). Tant el 

membre anterior com el posterior presenten percentatges més equilibrats, si bé l’absència del mal·leolars 

i astràgals marca molt el perfil de conservació del membre posterior.  En el cas de les falanges, ara les 

primeres no apleguen al 60%, les segones se situen poc per damunt del 40% i les terceres per davall, però 

a poca distància de les segones. 
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Figura 4.110. %NR de Caprinae. SM-4.2. 

 

 

Figura 4.111. %MAU de Caprinae. SM-4.2. 

NMI 

El NMI s’ha estudiat tant per freqüència com per combinació. Tant en el cas del crani com del metacarp i 

de la tíbia, el NMI=3 , un animal nounat, altre jove i altre subadult. Tanmateix, l’estudi de l’edat dental ha 

permés observar l’existència de peces dentals de diverses fases dins l’edat adulta, de forma que cal 

considerar que com a mínim hi ha 5 exemplars adults de diferents edats. Açò permet considerar doncs un 

NMI=7, 1 nou nat, un jove i 5 adults (taula 4.168). 

Fractura i fragmentació de les restes 

La quantitat d’ossos llargs sencers és escassa. Sols s’han recuperat 3 falanges primeres quasi senceres i 

una falange segona. En el cas dels ossos de l’estilopodi i zigopodi, hi predominen els fragments de diàfisi, 

excepte a la ulna, on són majoritàries les diàfisis completes (NR=2). En aquests mateix ossos les restes 

articulars són molt escasses. En el cas del metacarp, encara que també són predominants les restes de 

diàfisi, els fragments distals també estan prou presents. Molt més abundants i variat són els morfotipus 

de trencament de les falanges. Són predominants els fragments distals, tant en la falange primera com en 

al segona, seguit del proximal. El morfotipus de trencament axial també s’ha observat en 3 falanges 

primeres i altres 3 segones (taules 4.169 i 4.170; figura 4.112). 
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Figura 4.112. Freqüència relativa dels diferents fragments ossis per als ossos llargs i falanges. No s’inclouen les falanges 
senceres. Caprinae. SM-4.2. 

  

Pel que fa al tipus de trencament, hi ha una clara distinció entre l’origen del trencament en els ossos llargs 

i els ossos de morfologia atípica, plans i compactes. En el cas dels ossos llargs la major part de trencaments 

són fractures en fresc (53,9%), mentre que en els ossos plans i compactes predominen els trencaments 

d’origen indeterminat (49,7%), seguits dels trencaments en fresc (36,1%). Els altres tipus de trencaments 

són menys abundants (taula 4.171; figura 4.113). 

 

Figura 4.113. Frqüències comparades dels diferents tipus de trencament entre els ossos llargs i els plans o compactes. 
Caprinae. SM-4.2. 
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Marques antròpiques 

S’han identificat marques antròpiques sobre un total de 85 restes. Tots els segments anatòmics presenten 

en major o menor grau evidències de processat i consum antròpic (taula 4.172). 

Els osses que presenten una major quantitat de marques antròpiques en relació a la seua presència són 

els coxals, si bé cal tenir present que sols hi ha 3 restes amb marques d’un total de 5, dos de les quals 

presenten incisions i una a més de les incisions, una mossa (figura 4.114). La tercera sols presenta una 

mossa. Seguidament són les costelles les que més quantitat de marques antròpiques en relació a la seua 

quantitat presenten, en aquest cas, 21 d’un total de 37 restes de costelles presenten marques 

antròpiques. Les marques més abundant són les mosses petites acompanyades de marques dentals 

(NR=9), seguides de les restes amb incisions lítiques (NR=7). També estan presents els raspats, i els 

combinacions d’incisions i raspats, incisions i mosses, incisions i marques dental, i els raspats acompanyats 

de marques dentals i mosses. Entre les costelles es poden establir, doncs dues fases dins el processat i 

consum de les costelles: en primer lloc, en algunes de les restes s’ha realitzat l’extracció de la carn 

(marques lítiques en la cortical, NR=12), en altres s’evidencien les accions de les dents sobre les costelles, 

bé en forma de marques dentals en la cortical (arrossegaments lleugers i puncions), bé en forma de 

mosses que, en el cas de les costelles de caprins, atenen a la mida tant de les restes, i la seua densitat com 

la mida de les pròpies mosses (més petites que aquelles produïdes per percussió, i moltes vegades en 

forma de mosses oposades). Aquestes dues accions poden ser complementàries i formar part del mateix 

fet de processat i consum, tal i com ho evidencies aquelles restes on se combinen marques lítiques, 

dentals i mosses. 

Figura 4.114. Freqüència relativa d’aparició de marques antròpiques ordenada. Caprinae. SM-4.2. 

Els ossos de l’estilopodi també presenten una quantitat de marques relativament elevada, superant el 

50% tant en el cas de l’húmer com del fèmur. En el cas de l’húmer totes les marques antròpiques s’han 

identificat sobre fragments de diàfisi. Predominen les mosses, tant aïllades com acompanyades d’incisions 

(NR=6). En altra resta s’han identificat raspats aïllats. 

En el cas del calcani, s’han identificat marques sobre dues restes. En els dos casos s’ha identificat una 

mossa de fractura, associada en un dels dos casos a marques en la cortical que s’han considerat dentals. 

Sobre el total de 4 restes representen el 50%. 

La següent agrupació d’ossos mostren entre el 33% i el 20% de restes afectades per marques antròpiques. 

Inclouen el crani, vèrtebres toràciques i lumbars, sacre, ossos del zigopodi, metàpodes i falange primera. 

Cal destacar la importància que tenen les mosses en les falanges primeres, on bé apareixen aïllades 

(NR=8), bé acompanyades de raspats en un cas.  

Per davall del 15% d’afectació estan les vèrtebres cervicals, falanges segones i falanges terceres. 
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Les mosses són les marques antròpiques més comunes en tots els segments esquelètics (figura 4.115). 

Les incisions són també importants en el cas de l’esquelet axial, especialment en el cas de les costelles, i 

sobre el membre posterior. Els raspats encara que més escassos, són prou abundants en el membre 

posterior, i més comuns que les incisions en el cas del membre anterior. Les marques dentals són molt 

abundants en el cas de l’esquelet axials, probablement per la dificultat de la extracció dels paquets 

musculars de les insercions costals i les zones més irregulars d’aquests ossos, on el consum és més senzill 

si es realitza directament amb les dents (taula 4.173). 

En els ossos llargs la major part de les marques s’identifiquen en els fragments de diàfisi, cosa normal atés 

que són els fragments ossis més abundants, especialment en l’húmer, fèmur i tíbia (taula 174).  

 

 

Figura 4.115. Incidència relativa de les marques antròpiques més abundants sobre els diferents segments esquelètics. 
Caprinae. Subunitat SM-4.2. 

Marques de carnívor 

Les marques de carnívor sobre restes de Caprinae són molt escasses. Solament s’han identificat dues 

marques que suposadament han estat causades pel consum d’algun carnívor. Per una banda, s’ha 

recuperat una articulació distal sense fusionar de metacarp amb evidències de corrosió digestiva; per 

altra, sobre un sesamoide s’ha identificat una punció que sembla causada per una dent petita i apuntada, 

com podria ser una cúspide de molariforme de carnívor. Evidentment, l’escàs nombre de restes i en el cas 

concret del sesamoide, les marques puguen haver estat realitzades pel consum antròpic i no pel d’altres 

carnívors. En el cas del metacarp, el seu major volum sí que suggereix de forma més clara un consum no 

antròpic. El grau d’afectació és molt important. 

Edat 

L’estimació de l’edat dels caprins a partir de mètode de fusió de les epífisis s’ha pogut realitzar sobre un 

total de 33 restes, de les que 23 s’han recuperat fusionades i 10 sense fusionar (taula 4.175). 

L’estat de fusió de les epífisis mostra que la major part de les restes de fusió primerenca, entre el primer 

i el tercer any de vida, estan fusionades, si bé la presència de 6 restes no fusionades demostra la presencia 

d’algun individu jove. En el cas de les restes de fusió entre els 3 i 5 anys, hi ha dues d’un total de tres no 

fusionades, que corresponen a animals menors de 5 anys. Semblant és la distribució de restes que 

fusionen en edats ja avançades, on dos de tres restes no estan fusionades (taula 4.176; figura 4.116). 

Cranial Axial M. Anterior M. Posterior Falanges

Ossos amb mosses 14,3 23,1 23,9 24,0 21,7

Ossos amb incisions 2,9 15,4 4,3 22,0 0,0

Ossos amb raspats 8,6 3,8 10,9 14,0 1,7
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L’estimació de l’edat a partir del grau de creixement i desgast dental completa la visió que ens aportava 

l’estudi del grau de fusió de les epífisi. En aquest cas, la totalitat de restes on s’ha pogut establir la fase de 

creixement-desgast concreta pertanyen a exemplars ja adults de diferents edats (taula 4.177). A més a 

més, s’ha pogut establir l’edat de forma més aproximada en altres 11 restes, on s’han identificat 

espècimens nounats (NR=1), joves (NR=4), adults (NR=10) i un vell (taula 4.178; figura 4.117). 

Els resultats combinats de l’estimació d’edat pels diferents mètodes, dental, fusió epifisària i estimació a 

partir de l’estat de la cortical, dibuixa un perfil de mortaldat dominat pels adults, els quals cal considerar 

que poden estar infrarrepresentats front als joves i nounats, més fàcilment identificables per l’aspecte de 

les parets òssies, i els animals subadults o adults. Tanmateix, la presència de joves és important, així com 

la de nounats. També s’ha identificat la presència testimonial d’animals d’edat ja avançada (figura 4.118). 

Figura 4.116. Freqüència relativa de restes fusionades i no fusionades de cada un dels grups. SM-4.2. 

Figura 4.117. NR absolut de restes de nounats, joves, subadults i vells de Caprinae a partir de l’estat e fusió i les cohorts 
dentals. Com que dins les cohorts dentals existeixen els nounats, l’estimació de l’estat de fusió s’ha estimat també prenent en 

compte aquelles restes que, independentment de la fase de fusió, presenten característiques de nounat. SM-4.2 

Figura 4.118. NR absolut de restes on s’ha estimat l’edat, bé pels mètodes anteriors bé pel seu aspecte. Cal tindre present que 

la quantitat d’adult pot estar infrarrepresentada front als joves. Caprinae. SM-4.2. 
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Restes de Caprinae termoalterades 

La majoria de les restes de Caprinae no presenten evidències de termoalteracions (NR=183, 61,6%). Entre 

les que sí que presenten evidències d’afectació per foc, destaquen els graus d’alteració lleus (1 i 2), amb 

un total de 99 restes (33,3%). Cal destacar la relativament elevada quantitat de restes de banya amb 

alteracions de grau 3, que representen el 50% de les restes afectades d’aquest os, mentre que a la resta 

no superen el 15% en cap cas. La quantitat de restes afectades oscil·la en la major part dels ossos entre el 

25 i el 50% del total. En els casos que els percentatges són més elevats, com en el cas de l’escàpula on el 

100% de les restes apareixen termoalterades, no són representatiu, ja que corresponen a NR molt baixos, 

en el cas de l’escàpula únicament una resta (taula 4.179; figura 4.119). 

 

Figura 4.119. Afectació per termoalteracions en les restes de Caprinae segons graus d’intensitat (0=no afectat; 
6=completament calcinat). Subunitat SM-4.2. 

Capra pyrenaica 

Representació esquelètica: NR, NME, MAU 

Les restes identificades com a Capra pyrenaica són un total de 149. Destaca, pel NR, l’elevada quantitat 

de falanges primeres i segones identificades, així com de fragments de fèmur. La resta d’ossos se situen 

per baix del 50% respecte a les falanges primeres (figura 4.120). L’estandardització aplicada en calcular el 

%MAU varia sensiblement la representació dels diferents ossos (figura 4.121). En aquest cas, la zona 

esquelètica millor representada és el neurocrani, seguit de les mandíbules i els metacarps. Les falanges 

primeres i segones representen ara el 50% de les restes de neurocrani. La resta d’ossos se situen per davall 

el 50% de representativitat. Pel que fa al NME, són de nou les falanges primeres les que assoleixen un 

màxim, amb un mínim d’elements de 22 (taula 4.180). El NME estimat mitjançant la volumetria de la 

diàfisi dels ossos llargs húmer, radi, fèmur i tíbia és baix, però ha permés estimar aquest índex en valors 

superiors a 1 en el cas de fèmur (taula 4.181). 

Figura 4.120. %NR Capra pyrenaica. SM-4.2. 
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Figura 4.121. %MAU Capra pyrenaica. SM-4.2. 

NMI 

 En el cas de les restes identificades com a cabra salvatge, el NMI=6, 5 adults i 1 jove. La diferència respecte 

a la totalitat de les restes identificades com Caprinae està en la impossibilitat d’identificar de forma 

objectiva les restes de l’exemplar nounat com Capra pyrenaica, de forma que no apareix en el present 

recompte (taula 4.182). 

Fractura i fragmentació de les restes 

El total d’ossos llargs estudiats és de 84, que han aparegut trencats segons se recull en la taula 4.183. Les 

restes més abundants en el cas dels ossos llargs de l’estilopodi i zigopodi són els fragments de diàfisi, a 

excepció de l’ulna, que presenta major quantitat de cilindres (NR=2) a causa de la seua morfologia. En el 

cas del metacarp també són els més nombrosos (NR=6). El metatars únicament està present per un 

fragment de diàfisi i epífisi proximal. Les falanges són els únics d’aquests ossos que han estat recuperades 

senceres (1 falange segona) o quasi senceres (3 falanges primeres). En el cas de les falanges primeres els 

fragments més abundants són els distals (NR=12), com també en les segones (NR=7) (taula 4.184; figura 

4.122). 

 

Figura 4.122. Freqüència relativa dels diferents fragments ossis per als ossos llargs i falanges. No s’inclouen les falanges 
senceres. Capra pyrenaica. SM-4.2. 
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Pel que fa al tipus de trencament, i al igual que en el cas de la totalitat de restes de Caprinae, en els ossos 

llargs predominen les fractures en fresc (NR=57, 67,9%), mentre que en el cas de la resta dels ossos plans 

i compactes predominen les d’origen indeterminat (NR=23, 38,9%). Els trencaments en sec i els mixtes 

són minoritaris (figura 4.123). 

 

Figura 4.123. Frqüències comparades dels diferents tipus de trencament entre els ossos llargs 
i els plans o compactes. Capra pyrenaica. SM-4.2. 

 

Marques antròpiques 

La quantitat de restes de cabra salvatge amb marques antròpiques és de 53. Hi predominen les mosses, 

presents en 38 restes, bé de forma aïllada (NR=24) bé combinades amb altres tipus de marques (NR=14) 

(taula 4.185). 

En el membre posterior la concentració de marques és major que en cap altre segment esquelètic (figures 

4.124 i 4.125). Tant les mosses com les incisions i els raspats afecten a més del 20% de les restes. En el cas 

del crani les mosses i els raspats són les marques més abundants, concentrades principalment en la 

mandíbula, però en nombre absolut de restes afectades és molt baix (NR=7). En l’esquelet axial el NR 

afectades per marques antròpiques és de 12. Hi predominen les mosses, tant sobre les vèrtebres com 

sobre les costelles. S’han detectat dues restes amb marques dentals. En els dos casos apareixen puncions 

lleus i poc abundats associades a mosses que fracturen l’os i que molt probablement estan produïdes pel 

mos antròpic. En un dels dos casos la fractura de la costella pot haver-se completat amb la flexió de la 

mateixa (taula 4.186).  

En el cas dels ossos llargs les marques es concentren principalment en els fragments de diàfisi, que són 

les restes més abundants, en el cas dels ossos de l’estilopodi i el zigopodi, així com en el metacarp. En la 

única resta de metatars se localitza una mossa en la zona proximal de la diàfisi, que parteix l’os en el terç 

proximal. Junt l’epífisi proximal apareix una incisió transversals.  En el cas de les falanges, totes les 

marques identificades són mosses, a excepció d’un raspat localitzar en el terç distal de la diàfisi d’una 

falange primera (taula 4.187). 
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Figura 4.124. Capra pyrenaica. SM-4.2. 

 

 

Figura 4.125. Capra pyrenaica. SM-4.2. 

Edat 

L’estat de fusió de les epífisis dels ossos llargs indica, malgrat les limitacions d’aquest mètode, la presència 

d’animals adults, però també d’animals joves que encara no han fusionat les epífisis distals dels radi i el 

metacarp (taules 4.188 i 4.189; figura 4.126). Les restes dentals per a les que s’ha pogut estimar la fase 

de creixement i desgast dental exacta no són massa abundants, però indiquen la presència majoritària 

d’adults (taula 4.190). L’estimació de les cohorts dentals destaquen aquesta presència d’adults (NR=6), 

però també s’han recuperat restes d’exemplars joves (NR=1) i vells (NR=1) (taula 4.191; figura 4.127). 

La combinació de l’estimació de l’edat a partir de diferents mètodes dibuixa una estructura de mort 

dominada pels adults i aquells animals subadults/adults, amb una presència minoritària de joves, i 

testimonial de la resta de cohorts d’edat (figura 4.128). 
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Figura 4.126. Freqüència relativa de restes fusionades i no fusionades de cada un dels grups. 
 

Figura 4.127. NR absolut de restes de nounats, joves, subadults i vells de Carpinae a partir de l’estat e fusió i les cohorts dentals. Capra pyrenaica. 
SM-4.2. 

Figura 4.128. NR absolut de restes on s’ha estimat l’edat, bé pels mètodes anteriors bé pel seu aspecte. Cal tindre presente que la quantitat 
d’adult pot estar infrarrepresentada front als joves. Capra pyrenaica. SM-4.2
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Restes de Capra pyrenaica termoalterades 

La major part de les restes de Capra pyrenaica no presentes evidències de l’acció del foc (NR=95, 63,8%). 

Entre aquelles que presenten termoalteracions, les més nombroses són les dels grau 1 i 2 (NR=29 i 21 

respectivament), mentre que els graus de termoalteració més intenses estan presents de forma 

testimonial (taula 4.192). 

Cervus elaphus 

Únicament s’ha identificat 6 restes de cérvol en la subunitat SM-4.2. Un és un fragment de banya, dos 

fragments de vèrtebra lumbar, un trapezi, una tíbia i una falange I. 

El fragment de banya és de poc més de 3 cm de longitud, i presenta una termoalteració lleugera (grau 1) 

que ocupa tota la seua superfície. Les dues restes de vèrtebra lumbar són fragments d’articulació del cos, 

que presenten una fractura que pot estar causada per un mos. La resta tibial és un fragment de diàfisi de 

42,1 mm de longitud, que presenta una clara fractura fresca derivada d’un impacte directe, si bé aquest 

no es conserva al fragment estudiat. Apareix parcialment termoalterada (grau 1). La falange I es conserva 

pràcticament sencera. Està fusionada, i presenta una fractura intencional que afecta l’articulació proximal. 

Sus scrofa / Sus sp. 

S’han recuperat quatre restes de suid. Dues són restes cranials d’exemplars joves. Una és un fragment de 

zigomàtic, i l’altra, un còndil occipital i part de l'os occipital i procés jugular dret. En els dos casos les 

fractures semblen fresques. 

Altres dues, també d’animals joves, són ossos de l’autopodi. Un d’ell és un metàpode II o V d’un animal 

jove que presenta una fractura en bisell realitzada en fresc i amb marques tant antròpiques com de 

rosegador. Presenta dos raspats, un longitudinal i altre transversal, els dos en la cara lateral de la diàfisi. 

L’altre os és una falange primera marginal. Conserva únicament part de la diàfisi i l’articulació distal. Està 

completament termoalterat de forma intensa (grau 3). 

Carnivora 

S’ha recuperat un fragment menut de vèrtebra cervical que correspon a un petit carnívor. Per la part 

conservada és difícil confirmar l’espècie, però pel tamany poguera ser de Vulpes o Lynx. 

Erinaceus sp. 

Únicament s’ha recuperat un fragment mandibular esquerre d’un exemplar jove. Apareix totalment 

termoalterat de color marró (grau 1). 

Leporidae 

El total de restes de lepòrid estudiades en aquesta unitat és de 1696, que es distribueixen segons queda 

indicat a la taula 4.193. S’han identificat dos taxons diferents, si bé el conill és considerablement més 

abundant que no la llebre. En el primer cas s’han identificat 66 restes que suposen el 3,8% del total; en el 

cas de la llebre únicament 2, el 0,1%. Aquestes dues restes són dos mandíbules, una dreta i una esquerra 

quasi senceres. En qualsevol cas, la major part del material na ha sigut possible d’identificat a nivell genèric 

de forma objectiva.  

En nombre de restes absolut, hi predominen les restes de crani, seguides de les de costella. En tercer i 

quart lloc, apareixen el fèmur i tíbia, mentre que els ossos llargs del membre anterior estan menys 
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representats. Cal indicar la presència minoritària tant de les vèrtebres com dels ossos de l’autopodi tant 

anterior com posterior (figura 4.129). 

 

 

Figura 4.129. %NR de restes de lepòrid. SM-4.2. 

 

Figura 4.130. %MAU de restes de lepòrid. SM-4.2. 

L’estimació del %MAU corregeix aquestes grans diferències en la representativitat dels diferents ossos. 

Ara és el fèmur el que presenta una major freqüència, a molt poca distància de la tíbia i també de 

l’escàpula i l’húmer, així com de la mandíbula i el crani. De nou, però, les vèrtebres estan poc 

representades, així com els metàpodes i les falanges (figura 4.130). 

NMI 

El NMI s’ha estimat a partir dels morfotipus mandibulars en 26. S’ha utilitzat per a aconseguir aquesta 

xifra el solapament de la zona anterior i el diastema  mandibular en la mandíbula esquerra. Cal considerar 

que un d’aquest individus correspon a la llebre. Atés a l’edat indicada pels diferents elements esquelètics, 

bona part dels individus són adults. El NMI subadults/juvenils és de 7, i els juvenils, 1. 

Fractura i fragmentació de les restes. Morfotipus de fractura 

Els ossos de l’estilopodi i del zigopodi 

El total de restes dels ossos de l’estilopodi-zigopodi és de 538 (taula 4.194). Únicament s’han recuperat 

sencers 13 ossos: dos húmers, 8 radis i 3 tíbies. En el cas de l’húmer, el morfotipus més abundant és el 

cilindre amb fractures en fresc (FD II.1), NR=30, que representa un 28,8% de les restes d’húmer. El total 

de cilindres, però, és de 34 restes (32,7%). També està molt ben representada l’epífisi distal, amb un total 
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de 25 restes dividides en diferents morfotipus, el més abundants dels quals és el FE II.1.4 (NR=14). Les 

restes de radi són molt menys abundants (NR=35), i també més repartides entre els morfotipus. El 

segment més abundant és l’epífisi proximal, concretament els morfotipus que inclouen l’epífisi i part de 

la diàfisi, ja que el trencament de l’os sòl ocórrer, per la seua morfologia, en la zona central de la diàfisi. 

Aquests morfotipus (FE II.2.4, II.3.4 i II.4.4) sumen 17 restes, el 48,6%. 

En el cas del fèmur el NR=209, sent aquest l’os que major quantitat presenta en aquesta subunitat. El 

morfotipus més abundant és el FD II.4, els fragments de diàfisi derivats de la fracturació en fresc. Aquest 

fragments ´son les restes de fèmur més abundants, doncs sumen un total de 104 restes sumant aquells 

fracturats en fresc, els trencament en sec i els d’origen indeterminat. Aquestes 104 restes representen el 

50% del total de fèmur. Els cilindres també són abundants (NR=48, 23%), i dins d’ells destaquen els que 

presenten fractures en fresc (morf. FD II.1), NR=38 (18,2%). Molt abundant és també el cap femoral 

seccionat (FE II.1.1.1), que suma 41 restes, el 19,6%. 

La tíbia és el segon os llarg més nombrós (NR=190). Destaca la elevada presència de fragments de diàfisi 

(NR=77), especialment les de morfotipus FD II.4, aquelles que presenten trencaments amb 

característiques de fractura en fresc. També els cilindres són prou abundants, especialment de nou aquells 

amb clares fractures en fresc (NR=44). Per que fa als morfotipus present en les epífisis, destaca el FE II.1.4 

distal, és a dir, l’epífisi sencera, trencada en la seua unió amb la diàfisi i amb clares fractures fresques 

(NR=28). 

La ulna presenta unes quantitat que, amb lògica, l’aproximen al radi (NR=41). Els diferents morfotipus 

estan representats de forma prou semblant, encara que destaca la presència del 2.3 i 2.2, NR=8 i 6 

respectivament (taula 4.195). Aquests, junt al 2 i 2.1 impliquen el trencament de l’olècranon per damunt 

l’articulació humeral. Aquest tipus de trencament suposa, doncs, un total de 21 restes, el 51% del total. 

S’han identificat també trencament a l’altura de l’articulació (morf. 3 i 3.1, NR=6) i aquells trencaments 

que separen la diàfisi ulnar per davall de l’articulació humeral (morf. 1.1, 4, 4.1, NR=12). 

Fractura i fragmentació dels ossos de morfologia atípica 

En el cas de la mandíbula (NR=116) destaca la elevada presència de dos morfotipus complementaris: el 2 

(NR=29), que és el cos mandibular fracturat a l’altura del ramus aproximadament, i el 6.1 (NR=39), que 

són els diferents fragments de ramus. Normalment el morfotipus 3 sòl vincular-se al trencament de la 

zona basal del ramus probablement durant el consum del múscul masseter. També és important la 

presència del morfotipus 5.1, derivat de la fragmentació normalment postdeposicional del cos mandibular 

pels diferents alvèols, que és la zona de menor densitat.  

En el cas de les vèrtebres cal destacar la major presència de les lumbars (NR=45). Entre elles, destaca el 

morfotipus 1.1 (NR=22), el cos vertebral juntament amb l’arc. L’elevada aparició d’aquest morfotipus 

implica una relativa poca freqüència de fragmentació, ja que encara es conserva l’arc amb el cos.Com a 

morfotipus complementari, està molt present el morfotipus 6, les apòfisis fracturades per la seua unió 

amb la vèrtebra, però senceres. De nou implica poca fragmentació. Al seua separació del cos pot estar 

causat tant pel consum antròpic de la carn del llom com per processos postdeposicionals. 

L’escàpula (NR=86) està principalment representada pels fragments de marges (morf. 4.2, NR=22), 

l’articulació trencada pel coll (morf. 1; NR=14), seguits dels fragments de cos (morf. 4.1, NR=13) i 

fragments que inclouen l’articulació glenoide i una part inferior a la mitat del cos (morf. 2, NR=12). Els 

morfotipus que impliques el trencament a l’altura del coll són un total de 21, que suposen el 24,4% del 

total. 

Els coxals presenten diferents morfotipus de fractura, sense que destaque un d’ells en concret. Són 

abundants, però els fragments d’ili i isqui (NR=7 i 5 respectivament), així com també els coxals complets i 
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quasi complet (NR=12). Els acetàbuls fractures bé junt a la mateixa articulació bé en la zona mitja de l’isqui, 

ili i pubis són un total de 8. 

 

Fractura i fragmentació: fresques, seques, ossos complets i cilindres 

Un total de 238 restes s’han recuperat senceres, el que representa un 14% del total de restes de 

Leporidae. Es tracta principalment d’ossos de l’autopodi. Cal destacar en aquest que la gran majoria dels 

metàpodes s’han recuperat sencers. En nombres generals, la major part de les restes presenten 

trencament d’origen indeterminat, si bé cal destacar que es concentren en el ossos de morfologia atípica, 

especialment en els cranials. Les restes fracturades en fresc (NR=473), per la seua banda, són clarament 

dominants sobre aquelles en les quals s’ha pogut determinar un trencament en sec de forma clara (NR=32) 

(taula 4.197; figura 4.131).  

 

 

Figura 4.131. Restes completes i trencades per tipus de trencament. Leporidae. SM-4.2. 

 

Els segments ossis més representats en el cas del ossos llargs de l’estilopodi i zigopodi són diferents segons 

el membre (figura 4.132). En el cas del membre anterior, i com ja s’ha esmentat, cal destacar la menor 

presència de restes, especialment en el cas del radi. En l’húmer destaca la presència de restes de cilindre 

en primer lloc, seguides de prop dels fragments de diàfisi i de les epífisi distals. Les proximals i els ossos 

complets estan poc representats. En el radi destaquen les restes que conserven l’articulació proximal, i 

relativament, els ossos complets estan prou representats (NR=7; 20%). El fèmur i la tíbia estan molt més 

presents en el registre, i destaca en els dos casos la elevada presència de fragments de diàfisi, això com 

de cilindres, especialment en el cas de la tíbia. Pel que fa a les epífisis, en el cas del fèmur estan molt més 

representades les proximals, mentre que en la tíbia les dominants són les distals. En els cas dels 

metàpodes, com ja s’ha indicat, cal destacar la gran quantitat d’ossos sencers (taula 4.198). 
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Figura 4.132. Freqüència d’aparició en NR absolut dels diferents segments dels ossos llargs. Leporidae. SM-4.2. 

 

Marques antròpiques 

Marques lítiques en la cortical 

Al igual que en SM-4.1, s’han estudiat al detall les marques de l’escàpula, húmer, radi, ulna, fèmur i tíbia 

per tal de poder establir comparacions entre les mostres a partir dels ossos amb taxes més altes 

d’incidència d’aquestes marques. Aquest estudi al detall s’ha realitzat sobre les restes recuperades en el 

quadre AB2. 

Marques en l’escàpula 

En el cas de l’escàpula, el total de restes recuperades al quadre AB2 és de 57, de les que 29 conserven el 

coll. El total de restes amb marques lítiques és de 21, que representen un 36,8% sobre el total. Tanmateix, 

i com ja s’ha apuntat al capítol dedicat a la metodologia, no és adequat un càlcul tan simple. Així, les 

diferents marques s’han agrupat a partir de la seua localització i disposició en diversos models. En aquest 

cas apareixen marques que responen a les característiques del model 1 –incisions transversals en el coll-, 

model 2 –raspats transversals en el coll-, i model 4 –incisions transversals en el coll i raspats longitudinals 

en el marge-, i model 5 –raspats longitudinals/oblics en coll i marges.Com que tots els models apareixen 

en exclusiva o no, sobre el coll, el percentatge que representen sobre aquestes restes (NR=29) és 

substancialment diferents: així, el model 1, que és el més abundant, representa un 41,4% del total 

d’aquestes restes. La resta de models estan menys representat. El model 2, 4 i 5 representen el 6,9% de 

les restes amb coll. El model 6, aquell que inclou les restes amb marques lítiques exclusivament en els 

marges sols representa el 3,5% sobre el total de les restes en aquest cas, ja que no és el coll el divisor 

adequat. Queda clar, doncs, el domini de les marques sobre coll (taula 4.199). 
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Marques en l’húmer 

En el cas de l’húmer, les marques lítiques sobre la cortical poden aparèixer de diferents formes (taula 

4.200), però totes elles, per tal de facilitar la comprensió i la comparació, poden reduir-se a dos

grans morfotipus: per una banda, aquelles incisions i raspats de desenvolupament longitudinal o oblic 

sobre la diàfisi (model 1) i incisions transversals o obliqües però de desenvolupament més o menys 

transversal a l’eix longitudinal de l’os i que afecten l’epífisi distal (model 3). El total de restes del 

model 1 són 14 al quadre AB2 de la subunitat SM-4.2, mentre que del model 3 únicament se n’han 

identificat 3. Sobre el total de cilindres les marques del model 1 representen un 63,6%, i les del model 

3, un 23,1% de les restes d’epífisi distal. També s’han identificat el model 2 i 4, però únicament per una 

resta cada un. En el cas de la capa 13 algunes de les marques lítiques localitzades en la cortical de la 

diàfisi han aparegut sobre fragments de diàfisi (NR=2), cosa per la qual si s’incorporen al càlcul, el 

resultat, tal i com a apareix a la taula supera el 100% de les restes de cilindre. Si únicament es 

comptabilitzen les marques identificades sobre cilindres (NR=6) i es calcula la seua importància relativa 

sobre aquest segment, el percentatge és encara molt alta, del 85%. 

Marques sobre el radi 

En el cas del radi no s’han identificat marques lítiques sobre la cortical dels ossos. 

Marques sobre l’ulna 

Únicament s’han identificat marques lítiques sobre dues restes d’ulna, d’un total de 29 restes. 

Corresponen a dos models diferents, encara que ambdues se situen en la cara plantar de la diàfisi de 

l’ulna: per una banda, el model 1, que suposa marques en posició transversal, i el model 2, que suposa 

marques en posició obliqua. Sobre les restes d’ulna representen cada una d’elles un 3,4%, un percentatge 

molt baix. 

Marques sobre els coxals 

S’ha identificat una incisió transversal en l’ili. Sobre el total de restes que conserven aquest segment 

(NR=21), representen el 4,7%. 

Marques sobre el fèmur 

En el cas del fèmur s’ha revisat al detall 128 restes, de les que únicament 5 han mostrat marques lítiques 

en la cortical. De les 128 restes, 29 són cilindres, dels quals 21 són cilindres llargs (grups 4-6). Els fragments 

de diàfisi són un total 62, més abundants en la capa 13. Les 5 marques identificades se situen sobre la 

diàfisi, i totes responen al model 1 (incisions i raspats longitudinals i obliqües en la diàfisi). Aquestes 5 

restes, encara que poques, representen un 8,1% sobre el total dels cilindres, i un 16,4% sobre el total de 

cilindres grans. Cal apuntar, però, que hi ha diferències significatives entre les dues capes estudiades, ja 

que les marques són tant en nombres absoluts com en nombres relatius, molt més abundats en la capa 

12 que no en la 13 (taula 4.201). 

Marques sobre tíbia 

La tíbia és l’os llargs que, a excepció de l’húmer, més quantitat de marques lítiques sobre la cortical 

presenta. En total, les restes amb marques lítiques són 9, que corresponen a dos models diferents. En el 

primer cas es tracta d’incisions i raspats de desenvolupament longitudinal o oblic sobre la diàfisi; en el 

segon cas, incisions transversals sobre la diàfisi. Evidentment, la seua freqüència calculada sobre el total 

de restes és baixa, però si s’estima sobre els cilindres presenta un percentatges relativament alts. Sobre 

el total dels cilindres, el model 1 representa un 20%, i un 5,7% el model 2; estimada únicament sobre els 

cilindres que conserven la major part de la seua longitud (longitud 4-6), encara augmenten a un 25,9% en 

el cas de les marques del model 1 i a un 7,4 en el cas del model 2. En el cas de la capa 13 hi ha una menor 

incidències de les marques del model 1, i el model 2 està absent (taula 4.202) 
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Marques sobre els metàpodes 

S’han identificat marques sobre dos metatarsos, un  metatars 4 i un metatars 2. 

Marques sobre altres ossos 

A banda de les marques ja exposades s’han identificat altres 7 restes amb marques d’altres segments 

esquelètics. En el crani s’han identificat incisions transversals en l’os nasal en dos ocasions. En la 

mandíbula,  sobre dos fragments de mandíbula esquerra. En un cas, una incisió curta i transversal a l’eix 

longitudinal del cos mandibular, en la cara labial sota la sèrie molar; en l’altra, i situat més o menys en la 

mateixa posició, un raspat lleu. També s’ha identificat una incisió transversal sobre una falange 1. 

Fractures directes 

El total de fractures directes identificades en la subunitat SM-4.2 és de 172. Es reparteixen pels diferents 

segments esquelètics, i encara que són amb diferència molt més abundants en els ossos llargs, també 

s’han identificat a la mandíbula (NR=1), vèrtebres toràciques (NR=3) i lumbars (NR=11), l’escàpula (NR=10) 

i els coxals (NR=3). Els tipus de marques presents són, per ordre d’importància, les mosses (NR=137), els 

afonaments (NR=23) i les fractures per flexió (NR=12) (taula 4.203). 

La fractura per flexió s’ha localitzat a les costelles (NR=3), les quals per al seua forma, i durant el propi 

procés de consum poden fàcilment fracturar-se al ser flexionades, a les apòfisi de les vèrtebres lumbars 

(NR=2), sobre el coll de les escàpules (NR=2), en la zona medial-distal de la diàfisi radial (NR=1) i a l’ulna, 

tant per separar el cilindre per davall de l’articulació com al propi olècranon (NR=3). També s’ha identificat 

en la epífisi distal de la tíbia (NR=1). 

Els afonaments estan localitzats en costella (NR=1), sobre el cos d’una vèrtebra lumbar i altre d’escàpula, 

en la diàfisi i epífisi distal d’húmer (NR=3) i a l’olècranon de l’ulna (NR=3) per que fa al membre anterior. 

En el posterior s’ha localitzat tant a la zona acetabular com ilíaca del coxal (NR=2), a la diàfisi i l’epífisi 

proximal femoral (NR=6) i a l’epífisi distal de la tíbia (NR=6). 

Les mosses són la forma de fractura directa més habitual, a excepció de les costelles i els coxals. Són 

especialment nombroses en els ossos llargs, on es concentren en les diàfisis. 

Morfotipus de trencament relacionats amb fractures antròpiques 

L’abundància de cilindres dels principals ossos llargs està relacionada amb les activitats antròpiques. Al 

observar la longitud conservada dels cilindres i el tipus de trencament que presenten, s’observa en genera 

una concentració d’aquells on s’ha estimat que el trencament és en sec entre els segments 1-3 de tamany, 

mentre que aquells en els quals la fractura és fresca presenten major diversitat. Estan presents les 

mesures entre 1 i 3, però també entre 3 i 6. En el cas d’aquelles restes on l’origen del trencament roman 

indeterminat, les mesures dels fragments són variables, segons l’os (figura, 4.133) 

Cal destacar també en l’húmer la elevada presència d’epífisis distals, l’aparició sistemàtica de les quals 

també es vincula al consum antròpic. En el cas dels fèmur un dels morfotipus guia per valorar l’activitat 

humana és l’aparició del caput femoral seccionat, atés que és un trencament que difícilment es pot 

produir de forma diagenètica. En aquest cas la quantitat és de 41 restes, el 19,6% del total de restes de 

fèmur, i és pot considerar molt abundant. En la tíbia la resta guia pot considerar-se l’epífisi distal 

seccionada de la diàfisi, i en aquest cas la quantitat de restes és de 28, el 14,7% del total de restes tibials. 
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Figura 4.133. Distribució dels tipus de trencament en els cilindres de l’húmer, fémur i tíbia segons la mesura del cilindre. 
Esquerra: fragmentació en sec; centre: trencaments d’origen indeterminat; dreta: fractures fresques. 

Ossos digerits 

Les restes que presenten corrosions químiques derivades probablement de processos digestius són molt 

escasses. Únicament s’han identificat dues restes amb evidències d’alteració química. En primer lloc, un 

fragment de cos d’una vèrtebra lumbar, amb alteracions greus (grau 5); en segon lloc, un fragment 

d’epífisi distal de fèmur amb un grau mitjà (grau 3). 
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Edat 

L’edat a partir de l’estat de fusió de les epífisi s’ha estimat en 176 casos (taules 4.204). D’aquesta 

quantitat, 81 restes pertanyen al grup dels ossos de fusió primerenca, 52 al de fusió intermèdia i 43 als de 

fusió tardana. La major part dels ossos dels tres grups apareixen fusionats, fet que reforça la idea d’una 

majoria d’animals adults. Cal destacar, però, que en si bé en el grup de fusió primerenca sí que tots estan 

fusionats, en el de fusió intermèdia alguns no han fusionat (NR=4), i en el de fusió tardana el nombre 

encara és més elevat (NR=25). Aquesta distribució implica l’existència d’animals de menys de 5 mesos, i 

animals menors de 10 mesos. És a dir, una majoria d’adults i altres subadults i juvenils (figura 4.134). 

 

 Figura 4.134. Epífisi de cada grup d’edat fusionades i no fusionades. SM-4.2. 
 

A banda, s’han identificat 4 restes d’individus nounats. Una mandíbula, dos cilindres tibials i un femoral. 

Tots apareixen concrentats en les capes 12 i 13 d’AB2, fet que potser implique bé algun moment de 

deposició concret, bé l’existència d’algun cau antic no documentat. 

4.2.4.3 Restes indeterminades 

El Nr que no ha estat possible identificar a nivell taxonòmic és de 1268. D’aqeustes, 68 han estat 

identificades a nivell anatòmic (RDa), 116 integren el grup de RDpc,  1084 no han estat possibles 

d’identificar. 

Restes determinades anatòmicament 

El NRDa=68, de les que 64 són costelles, 3 són restesde neurocrani i 1 és un fragment vertebral. Totes 

elles pertanyen a mesofauna. 

Restes determinades pel pes corporal (RDpc) 

El total de restes on s’ha mesurat l’espessor de la pared cortical de les diàfisi és de 116. La mitjana de 

l’espesor és de 3,1 mm, amb un valor màxim de 5,6 i un mínim d’1,4 (taul 4.205).  

Les restes s’han organitzat en classes segons la mida de l’espessor. La classe més abundant és la de entre 

3 i 4 mm (NR=44) seguida de la de 2-3 mm(NR=40). 

La figura 4.135 mostra la superposició de les classes establides per a les restes Dpc i les de Caprinae. A 

grans trets mostres un solapament quasi total, si bé sembla que les restes de Caprinae dibuixen una 

campana més ampla i menys alta que la de les restes Dpc. 
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Figura 4.135. Corba de distribució de les classes d’espessor de la paret de la diàfisi de les restes de Caprinae i de les restes Dpc 
de la subunitat SM-4.2. 

 

Restes no determinades 

Al igual que en SM-4.1, són les més abundants. En total sumen 1084 restes. D’aquestes, 62 són fragments 

de diàfisi en els quals ha estat impossible mesurar l’espessor cortical. 104 restes són fragments 

esponjosos, i la resta, 918 són fragments de restes de morfologia atípica, plans, compactes o bé fragments 

d’epífisi no identificades. 

 

4.2.5 UNITAT SM-5 

Aquesta unitat correspon a la fàcies magdaleniana, per ara la més antiga de la seqüència de la boca W de 

les Coves de Santa Maira. És un nivell d’excavació relativament recent, i el seu estudi encara està en 

marxa. Els resultats que se presenten cal entendre’ls com preliminar, i per tant considerar-los com a 

elements de comparació però amb les necessàries cauteles. S’han estudiat els materials de les capes 20, 

21, 22 i 23 del quadre AB2 i la capa 28 del quadre AA3. 

El NR total estudiat és de 1214, de les que s’han identificat 701. D’aquestes la major part són de lepòrid 

(NR=588), taxó que representa el 83,9% del total de les restes identificades. 

Els taxons identificats són, pel que fa a la fauna gran, la cabra salvatge i el cérvol, si bé aquest apareix de 

fora testimonial i únicament a la capa 28 del quadre AA3. Bona part de les restes de fauna gran s’han 

identificat com Caprinae, i 2 restes recuperades en la capa 20 més una resta recuperada en la capa 21, 

únicament com Artiodactyla. Més enllà d’aquests taxons, sols s’han identificat restes de lepòrid (taula 

4.207). 

4.2.5.1 Estat del material 

Afectació per concrecions calcàries 

Les restes afectades per concrecions calcàries són molt escasses en totes les capes, i tant en les restes de 

mesofauna com a les de lepòrid. Sobre el total de restes, en el cas de la mesofauna les concrecions afecten 

el 1,3% de les restes (NR=8); en el cas del lepòrid la quantitat relativa és del 2% (NR=12) (taula 4.208). A 

més, cal indicar que en el cas dels lepòrids, on s’ha valorat la gravetat de les incrustacions, la major part 

de les concrecions són lleus i afecten a poca superfície (grau 1 NR=8; grau 2 NR=3) . 
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Termoalteracions 

El perfil de termoalteracions en els ossos de mesofauna del magdalenià és molt semblant a l’observat en 

les unitats superiors (figura 4.136). La major part de les restes no presenta termoarteracions (NR=294, 

64,3%), i entre les termoarteracions, destaquen les de grau 2 (NR=114; 24,9%). Cal indicar així mateix que 

en el cas de les 23 restes amb termoalteracions de grau 3, la major part (NR=22) han estat observades 

sobre ossos no identificats a nivells taxonòmic. En el cas dels lepòrids la situació és molt semblant. La 

major part de les restes no presenten termoalteracions (NR=299). Les més abundants són les de grau 2 

(NR=67), seguides de les de grau 1 (NR=29) (figura 4.137; taula 4.209). 

 

Figura 4.136. Restes de mesofauna segons el grau de termoalteració de la unitat SM-5. 

 

 

Figura 4.137. Restes de Leporidae segons el grau de termoalteració de la unitat SM-5. 

 

La major part de les restes de mesofauna mostren tota la seua superfície termoalterada, el que suggereix 

cremacions de caràcter accidental, si bé cal tindre present que, com ja s’ha comentat, són cremacions en 

general de graus lleus. Els lepòrids mostren una afectació de la superfície dels ossos semblant (taula 

4.210). 

4.2.5.2 Composició taxonòmica 

Caprinae/Capra pyrenaica 

En aquesta unitat l’estudi de les restes de Caprinae i les de Capra pyrenaica es va a realitzar conjuntament 

al igual que s’ha fet en els nivells precedent, però a diferència d’aquests i atenent a la baixa quantitat de 

restes relativa, i el fet que la cabra salvatge és l’únic representant identificat d’aquesta subfamília, no se 

va a realitzar l’estudi d’aquesta espècie per separat. 
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Representació esquelètica i NMI 

El total de restes identificades de la subfamília Caprinae és de 106. L’escassa quantitat de restes no 

permeten observar cap patró en les freqüències d’aparició dels diferents segments esquelètics. Malgrat 

açò, si que cal indicar que tot l’esquelet està present. El NME indica una major presència de les falanges, 

però molt matisada en calcular el MAU. En aquest cas el màxim l’assoleixen els metacarps (taula 4.211).  

El NMI calcular per freqüència és d’1. Per combinació d’edat, es pot establir un NMI=2, un jove i un adult. 

Fractura i fragmentació de les restes 

No s’ha classificat cap os llarg sencer. De les 51 restes d’ossos llargs, la major part són fragments de diàfisi 

(NR=26, 52,8%). En el cas de l’húmer, radi i tíbia és l’únic morfotipus identificat. En el cas del fèmur s’ha 

classificat també un cilindre amb la circumferència completa, un fragment distal i altre proximal. En el cas 

dels metàpodes s’han identificat fragments proximals i distals, tan abundants com els fragments de diàfisi. 

Les falanges, de les quals no se n’ha identificat cap sencera, presenten trencament sagitals, majoritaris en 

el cas de la falange segona, així com fragments distals i proximals (taules 4.212 i 4.213). 

El tipus de trencament dominant en el cas dels ossos llargs són les fractures en fresc (NR=32), mentre que 

en el cas dels ossos plans i compactes la major part dels trencaments tenen un origen indeterminat. 

Únicament s’han recuperat sencers 12 ossos, que inclouen una ròtula, un piramidal, dos escafoides, una 

falange tercera i 7 sesamoides (taula 4.214).  

Marques antròpiques 

La quantitat total d’ossos de Caprinae amb marques és relativament baixa. Se n’han identificat sobre un 

total 23 restes de les 106 de caprí (21,7%). Les marques més comunes són les incisions, tant aïllades com 

combinades amb altres marques, i les mosses. Les marques antròpiques semblen concentrar-se en el 

membre posterior, i en l’esquelet axial. A l’esquelet cranial no se n’han identificat. En el cas del membre 

anterior s’han identificat incisions sobre un carp, i juntament amb un raspat en un radi. En el metacarp 

s’ha identificat una resta amb una incisió i dues mosses. També s’ha identificat una falange primera amb 

incisions si raspats, i una segona amb una mossa (figura 4.138). 

Per ossos, són els metacarps els que presenten una major quantitat de restes amb marques (NR=3). Les 

marques més abundants són les lítiques sobre la cortical. Les mosses, al contrari del que havia estat 

habitual en altres unitats, no són massa abundants, i sols se n’han detectat sobre 6 restes (taula 4.215). 

Figura 4.138. Marques antròpiques en els diferents segments esquelètics de Caprinae. SM-5. 
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Edat 

L’estimació de l’edat pel mètode de l’estat de fusió de les epífisis sols ha pogut realitzar-se sobre 9 restes. 

Totes les restes de falange primera i segona presenten l’articulació proximal fusionada, així com un fèmur, 

fet que indicaria que aquestes 7 restes pertanyen a animals subadults o adults. S’han identificat així mateix 

un fragment de metacarp i altre de metatars distal no fusionats  que pertanyen a animals joves. 

L’estudi del creixement i desgast dental ha proporcionat poca informació sobre l’edat. En cap dent s’ha 

pogut establir la fase concreta de creixement-desgast. Sí que ha estat possible estimar, de forma més 

general l’existència de 3 dents d’animal adult i altres 2 de jove. 

Encara que les restes són escasses, els dos mètodes indiquen la presència d’animals joves i adults, fet que 

ja s’observava de forma més exacta a la unitat epipaleolítica. 

Restes termoalterades 

La major part de les restes no presenten marques evidents d’haver estat termoalterades (NR=76, 71,7%). 

Entre les restes que mostren marques de cremació o calfament les més abundants són les lleus, els graus 

1 i 2 de termoalteració que suposen poc més del 24% del total de restes de caprí. Els altres graus de 

termoalteració estan molt poc representats (taula 4.216). 

Cervus elaphus 

El cérvol únicament està representat per 4 restes, totes concentrades a la mateixa capa. S’ha identificat 

un fragment de mandíbula, dues vèrtebres lumbars i un fragment de fèmur. El fragment de mandíbula és 

un còndil articular amb una interessant fractura en fresc, probablement produïda per un mos i la flexió 

del cos mandibular. Un dels fragments  de vèrtebra lumbar també presenta una fractura que sembla 

provocada per un mos antròpic. La resta de fèmur és un fragment de diàfisi fracturat en fresc, si bé no 

conserva el punt de fractura directa. 

Leporidae 

El total de restes de Leporidae és de 588 de les que s’han identificat 25 de conill (taula 4.217). Destaca la 

elevada presència de restes de neurocrani, com també de mandíbula i costella, i entre els ossos dels 

membres cal destacar la tíbia i els fèmur. El perfil que dibuixa el NR destaca la presència dels ossos citats, 

mentre que el membre anterior, i especialment els ossos dels autopodis estan molt poc representats 

(figura 4.139). El l’estandardització del %MAU corregeix aquestes diferències i mostra un perfil on el 

membre anterior està molt ben representat, això com els ossos llargs del posterior, i ara és l’esquelet axial 

i els autopodis els que queden menys representats (figura 4.140).  

Figura 4.139. %NR de Leporidae. SM-5. 
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Figura 4.140. %MAU de Leporidae. SM-5. 

NMI 

El NMI=11 estimat a partir de la repetició de la freqüència de morfotipus reiteratius de mandíbula dreta. 

Fractura i fragmentació de les restes. Morfotipus de fractura 

Els ossos de l’estilopodi i del zigopodi 

El total d’ossos llargs d’aquests segments és de 162. Únicament s’han recuperat sencers 3 radis. La resta 

presenten diferents morfotipus de fractura. El més habitual són els fragments de diàfisi i els cilindres, amb 

46 restes cada un. La presència de cilindres és més notable en el cas de l’húmer, fèmur i tíbia, especialment 

en aquesta última, on representen el 36,7% del total de restes identificades (figura 4.141). En el cas de 

l’húmer el cilindre és el segment ossi millor representat, però cal destacar la elevada presència de l’epífisi 

distal separada de la diàfisi en la seua base (morf. FE II.1.4). En el fèmur, per la seua banda, són molt 

abundants les restes d’epífisi proximal, especialment el cap del fèmur (morf. FE II.1.1.1). Aquest 

morfotipus són propis dels conjunts processats i consumits pels humans (taula 4.218).  

Pel que fa a la ulna el morfotipus de trencament més abundant és el 2.2 (NR=4), seguit del 2.3 (NR=3), 

morfotipus derivats de la fractura de l’olècranon (taula 4.219). 

 

Figura 4.141. %NR dels fragments dels ossos llargs de Leporidae. SM-5. 
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Fractura i fragmentació dels ossos de morfologia atípica 

De les 143 restes de morfologia atípica identificats, sols s’han recuperat complets 1 mandíbula, 3 

vèrtebres cervicals, 2 toràciques i 2 escàpules. En el cas de les mandíbules, els fragments més abundants 

són els de ramus (morf. 6.1), de cos mandibular (morf. 5.1), i del cos mandibular sencer fracturat a l’altura 

del ramus (morf. 2). La resta representen menys del 10% de la mostra. En el cas de les costelles són 

relativament més abundants els fragments de cos (morfotipus 4.2), així com fragments de l’extrem 

esternal (morf. 3.2 i 3.3). De l’escàpula destaca la presència de fragments articulars i part del cos (morf. 

2), així com fragments del cos i marges (morf. 4.1 i 4.2) (taula 4.220). 

Trencaments en fresc i en sec 

La major part dels trencaments són d’origen indeterminat, especialment en el cas dels ossos de 

morfologia atípica. Sobre els ossos llargs les fractures fresques són molt abundats (taula 4.221), 

especialment en l’húmer, ulna, fèmur i tíbia. En el cas dels ossos del crani, els trencament són d’origen 

indeterminat, a excepció de 3 mandíbules que representen prop del 10%. Els ossos amb major quantitat 

de restes fracturades en fresc són els ossos llargs de l’estilopodi i zigopodi, excepte el radi, que presenta 

uns percentatges de restes amb trencaments d’origen indeterminat molt important (figura 4.142). 

Figura 4.142. Ossos de Leporidae segons el tipus de trencament identificat. SM-5. 

 

Marques antròpiques 

Marques sobre els ossos llargs i les cintures 

S’han estudiat amb detall l’escàpula, húmer, radi, ulna, fèmur i tíbia del quadre AB2, capes 20, 21, 22 i 23. 

En el cas de l’escàpula s’han identificat un total de 15 restes amb marques, que representen el 53,6% del 

total de restes d’escàpula de la unitat i el 83,3% de les restes que conserven el coll, lloc aquests on se 

concentren els diferents morfotipus detectats (models 1-6) (taula 4.222).  

En el cas de l’húmer s’han identificat 11 restes amb marques antròpiques. D’aquestes, 7 corresponen al 

model 1, incisions i raspats de disposició longitudinal o obliqua sobre la diàfisi. Altra correspon al model 2 

(incisió transversal-obliqua sobre diàfisi), i tres afecten a l’epífisi distal (models 3-4). El model 1, el més 

abundant, s’ha identificat sobre el 87,5% del total de restes de cilindre, mentre que la resta de models 
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afecten una quantitat relativa de restes possibles molt inferior. En el cas dels models 3 i 4, que afecten 

l’epífisi distal, suposen entre el 25% (model 4) i el 12,5% (model 3), si bé cal considerar que tant les restes 

com les marques són escasses per valorar adequadament la seua incidència (taula 4.223). 

Solament s’ha identificat una resta de radi amb marques lítiques sobre la cortical, una incisió en la cara 

dorsal de l’epífisi proximal en la capa 22. En el cas de l’ulna no s’han identificat marques lítiques. 

En el fèmur s’han identificat marques sobre 10 restes. Totes elles s’han observat sobre la diàfisi, i responen 

a dos models: per una banda, les de disposició longitudinal o obliqua (model 1), i per altra, una incisió 

transversal (model 2). El model 1 representa el 50% sobre les restes de cilindre a les capes 21 i 22, mentre 

que com que a la 23 està absent. Sobre els cilindres que conserver més de la meitat de la seua longitud, 

aquestes representen un 50% a les capes 20 i 21, i el 75% en el cas de la 22. Sobre el total de restes de 

cilindres llargs de la unitat, el model 1 suposa el 54,5%. El model 2, que suposa el 50% a les capes 21 i 21, 

i el 100% a la 23, suposa, sobre la totalitat de cilindres llargs sols el 36,4% ja que està absent en la capa 22 

(taula 4.224). 

Per últim, de tíbia se n’han identificat 5 restes amb marques lítiques en la cortical. Totes s’han identificat 

sobre la diàfisi, si bé en el quadre s’han inclòs dues identificades sobre fragments longitudinals de diàfisi 

i per tant no han estat utilitzades per als càlculs. Les 3 marques detectades sobre cilindres responen al 

model 1 (incisions i raspats longitudinals i oblics sobre la diàfisi). Sobre el total de cilindres representen 

un 17,6%, però augmenta l 23,1% si la seua presència relativa s’estima sobre els cilindres que conserven 

més de la meitat de la seua longitud (taula 4.225). 

Marques sobre altres ossos 

En la capa 20 s’han detectat incisions sobre la zona proximal de la diàfisi d’un metatars III en disposició 

transversal. 

S’ha identificat únicament una incisió sobre una vèrtebra lumbar de la capa 22. Esta quasi sencera, i 

presenta una incisió transversa en la cara superior, junt a la espina dorsal. 

Fractures directes 

Les fractures directes s’han estudiat sobre la totalitat de les restes estudiades de Leporidae, sobre les que 

representen un 5,3% de restes afectades. S’han identificat fractures directes sobre 31 restes. La major 

part són mosses (NR=25), encara que també estan presents la flexió (NR=4) i l’afonament (NR=2). 

Principalment les fractures directes afecten els ossos llargs. Se n’han detectat 1 en l’húmer, 1 sbre la úlna, 

9 sobre el fèmur, i 10 sobre la tíbia. També s’ha detectat una mossa sobre un fragment d’os llarg 

indeterminat. En el fèmur predominen les mosses, que apareixen sobre la diàfisi i l’articulació proximal. 

En el cas de la distal, s’ha identificat un afonament. En la tíbia també són predominants les mosses, 

localitzades en la diàfisi i l’articulació distal, mentre que l’únic afonament detectat està situat en l’epífisi 

proximal, afectant la zona de menor densitat de l’os, al igual que en el cas del fèmur. En l’escàpula s’han 

detectat una fractura per flexió en un fragment de cos i coll, i una mossa sobre un fragment de cos. 

A banda s’han detectat marques de fractura directa en l’esquelet axil·la, sobre 3 fragments de vèrtebra 

lumbar (dos mosses situades en el cos i 1 fractura per flexió en una apòfisi), i una fractura per flexió sobre 

una costella (taula 4.226).  

Edat 

L’estimació de l’edat a partir de l’esta de fusió dels ossos llargs de l’estilopodi i el zigopodi s’ha realitzat 

en 36 restes (taula 4.227). Totes les epífisis de fusió primerenca (NR=11) apareixen fusionades, al igual 

que les de fusió intermèdia (NR=5). En el cas de les de fusió tardana, les més representades (NR=20), 
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apareixen tant fusionades (NR=15) com sense fusionar (NR=5), de manera que en aquesta unitat es 

confirma el patró d’una majoria d’animals adults, però amb una sèrie d’individus que poden pertanyen al 

grup dels subadults o joves, sense que la presència d’aquests s’ha pogut confirmar (figura 4.143). 

 

Figura 4.143. Estadis de fusió dels ossos de Leporidae per fases. SM-5. 

 

De forma més general i a partir tant de l’estat de fusió dels ossos indicats com d’altres ossos, s’ha pogut 

realitzar una estimació de l’edat per cohorts, que mostra una elevada presència d’animals adults i 

subadults/adults (NR=14 + 22) (figura 4.144). En altres 5 casos l’edat se pot estimar entre les cohorts 

subadult /jove, i sols s’ha recuperat una resta d’un animal fetal o nounat. Més enllà d’aquesta resta que 

pel seu tamany i desenvolupament  planteja dubtes sobre la possible pertinença a un animal no nat, no 

s’ha pogut confirmar clarament la presència d’animals joves en la mostra (taula 4.228).  

 

Figura 4.144. Restes de Leporidae per cohorts d’edat estimades. SM-5. 

4.2.5.3 Restes indeterminades 

El total de restes no identificades taxonòmicament és de 513. D’aquestes, 29 han estat identificades 

anatòmicament, en 77 restes s’ha mesurat l’espessor de la diàfisi i s’ha estimat el grup de talla al que 

pertanyen. En altres 407 no ha estat possible estimar ni el grup de talla ni tampoc s’ha pogut realitzar una 

identificació anatòmica. 

Restes determinades anatòmicament 

El NRDa=29. S’han identificat 23 fragments de costella, 1 fragment distal, 1 fragment de mandíbula, 1 

fragment de tíbia de mesofauna i 3 fragments vertebrals. 
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Restes determinades pel pes corporal (RDpc) 

El total de restes on s’ha mesurat l’espessor de la paret de la diàfisi és de 77. La mitjana de l’espessor és 

de 3,1 mm, amb un valor màxim de 5,33 i un mínim de 1,61 mm (taula 4.229). La organització de les 

mesures per rangs mostra una major abundància de les restes entre 2 i 4 mm (taula 4.230). La superposició 

d’aquestes mesures i les obtingudes en el cas de les diàfisi dels caprins mostra evidents coincidències 

(figura 4.145). 

 

Figura 4.145. Corba de freqüències de l’espessor en mm de la pared de la diàfisi dels ossos de Caprinae i de les RDpc. SM-5. 

Restes no determinades 

El total de restes que integren aquest grup és de 316. D’aquestes, 26 són fragments de diàfisi on no ha 

estat mesurat l’espessor de la cortical. Altre 84 són fragments de teixit esponjós i 206 restes pertanyen a 

ossos plans o compactes, o bé són fragments d’epífisi no identificades. 

 

4.2.6 ESTUDI DEL SONDEIG DEL CENTRE D’ESTUDIS CONTESTANS 

El total de restes estudiades del sondeig del CEC ha sigut de 2547. Cal puntualitzar algunes qüestions: no 

s’ha incorporat l’estudi dels lepòrids perquè no s’han localitzat les restes. Aquestes col·leccions van 

començar a ser estudiades en els anys 90, i després els primers anys de la dècada dels 2000. Es coneix 

l’existència de restes de lepòrid en abundància, i més a més, amb un repartiment diferencial entre els 

capes del nivell IV i III, fet que coincidiria amb el repartiment que s’ha observat als diferents nivell 

(Doménech Faus, 1991). A l’hora de realitzar aquest estudi no s’han localitzat les restes de lepòrid. Així, 

el treball es va a limitar als taxons de mesofauna, i a veure les relacions entre ells, així com analitzar els 

taxons minoritaris. 

4.2.6.1 Estat del material: afectació per concrecions i termoalteracions 

Afectació per concrecions calcàries 

Les incidències de les concrecions en la mesofauna recuperada en el sondeig del CEC es extremadament 

baixa. En el nivell III, sols 12 restes de les 1176 restes estudiades presenten evidències de 

termoalteracions, que representen l’1% del total de restes d’aquest nivell. En el cas del nivells quatre, sols 

el 0,3% en presenten, un total de 3 restes de les 1172 estudiades. Al igual que en els nivells de l’excavació 

en extensió estudiats, en aquestes sondeig les concrecions són, doncs extremadament poc significatives 

(taula 4.231). 
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Termoalteracions 

La quantitat de restes termoalterades és prou elevada (86,1%), encara que la major part presenten 

afectacions lleus (grau 1: 10,4; grau 2: 57,3).  Es pot observar així mateix com al nivell III la quantitat 

relativa de restes termoalterades és considerablement major que als nivells III-IV i IV, on el 

percentatge de restes termoalterades se situa per dessota el 80%. En qualsevol cas, la quantitat de restes 

afectades és molt alta. A més a més cal indicar que en el cas del nivell IV es marca una certa 

tendència a augmentar la quantitat de restes termoalterades segons s’aprofundeix en la seqüència 

(figura 4.146). Atenen a les diferents gradacions, ja s’ha dit que en tots els nivells la major 

quantitat de restes presenten graus de termoalteració lleus, sobretot restes de color marró-negre 

(grau 2); tanmateix en el cas del nivell III i les capes de trànsit entre el III i el IV cal mencionar 

també la relativament elevada presència de restes ja de color negre (grau 3): 9,4% i 12,1% 

respectivament (taula 4.232). 

4.2.6.2 Nivell III. Composició taxonòmica. 

El total de restes estudiades del nivell III del sondeig del CEC és de 1174 (taula 4.233). Se n’han identificat 

a nivell taxonòmic un total de 296, que suposen el 25,2% del total. El taxó millor representat és la 

subfamília Caprinae (NR=264). Dins aquesta subfamília s’han identificat l’espècies Capra pyrenaica 

(NR=153) i el gènere Rupicapra (NR=1). Altres 108 restes únicament s’han identificat a nivell de subfamília. 

Així mateix, s’han identificat dues restes de caprins domèstics. També s’han identificat restes de la família 

Cervidae (Cervus elaphus (NR=21) i Capreolus capreolus (NR=1)), Suidae (Sus scrofa/Sus sp.), Felidae (Lynx 

sp.) i Canidae (Vulpes vulpes). 

 

Figura 4.146. Gràfica del percentatge de restes termoalterades a les diferents capes del sondeig del CEC 

 

Caprinae/Capra pyrenaica 

El total de restes estudiades identificades dins la família Caprinae és de 264. D’aquestes restes, 153 han 

estat identificades com Capra pyrenaica, 108 únicament han pogut ser identificades com a Caprinae. A 

més, s’ha identificat una resta d’isard i així mateix, dues restes de caprins domèstics, una d’ovella i altres 

dues del grup cabra/ovella. En l’estudi del suprataxó “Caprinae” no s’han comptabilitzat les restes 

domèstiques (figura 4.147). 

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0

100,0

Fi
n

s 
a 

0
,6

8

Fi
n

s 
a 

0
,8

0

Fi
n

s 
a 

0
,9

5

0
,6

8
-0

,8
5

0
,8

0
-0

,9
5

0
,8

5
-1

,0
4

0
,9

5
-1

,1
0

0
,9

5
-1

,1
2

1
,0

4
-1

,1
2

1
,1

0
-1

,3
2

1
,1

2
-1

,2
8

1
,3

2
-1

,5
0

1
,5

0
-1

,8
3

1
,6

5
-1

,7
7

1
,8

3
-2

,1
0

2
,1

0
-n

iv
el

l I
V

1
,7

7
-1

,8
5

1
,8

5
-1

,9
5

1
,9

5
-2

,0
3

2
,0

3
-2

,1
0

2
,1

0
-2

,2
5

 A
 2

,3
5

 C

2
,3

5
-2

,6
0

2
,6

0
-2

,7
0

2
,7

0
-2

,8
5

2
,8

5
-3

,0
2

Grau 1

Grau 2

Grau 3

Grau 5

Grau 4

Grau 6



192 | C o v e s  d e  S a n t a  M a i r a  

 

Figura 4.147. Relació entre Capra pyrenaica i la resta de caprins. No s’han inclòs a la gràfica dues restes de caprins domèstics. 

Representació esquelètica: NR, NME, MAU i %MAU 

En total de restes de Caprins exceptuant aquelles identificades com domèstiques és de 262 (taula 4.234). 

En major o menor mesura, estan representats tots els segments esquelètics. Es fa notar, però, l’absència 

de restes de menor entitat, com son en general els podis i les falanges 2 i 3, així com les ròtules. Les dents 

i fragments dentals son les restes més abundants (NR=35), seguits de les restes tibials (NR=25) i de radi 

(NR=24). Les restes de banya també són prou abundants, però majoritàriament es tracta de restes 

menudes (figura 4.148). 

Figura 4.148. %NR de Caprinae del nivell III del sondeig del CEC. 

 

La correcció del % del MAU per a cada un dels ossos mostra un perfil semblant on tanmateix, són els cranis 

i les escàpules els ossos dominants. Els membres tenen poca representació, així com les falanges (figura 

4.149). 
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Figura 4.149. %MAU de Caprinae del nivell III del sondeig del CEC. 

 

Per a l’estimació del NME s’ha aplicat en el cas dels ossos llargs el càlcul de volums dels cilindres, cosa que 

ha permet establir un mínim de 3 fèmurs i tíbies (taula 4.235). 

Dins les restes de la subfamília Caprinae, la gran majoria són restes de Capra pyrenaica (taula 4.236). LA 

representació tant del %NR com del %MAU de la cabra salvatge és prou semblant a la de la totalitat de 

les restes de la subfamília (figures 4.150 i 4.151). 

Figura 4.150. %NR de Capra pyrenaica del nivell III del sondeig del CEC 

Figura 4.151. %MAU de Capra pyrenaica del nivell III del sondeig del CEC 
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NMI 

El NMI s’ha estimat tant per freqüència com per combinació, encara que ha estat aquest últim mètode el 

que finalment ha proporcionat el NMI (taula 4.237). En aquest cas, però, no ha estat l’estimació realitzada 

a partir de l’edat dental, sinó una estimació realitzada a partir de les restes de cavitat glenoide d’escàpula 

esquerra, on s’ha obtingut un NMI=6. Tanmateix, però totes aquestes restes escapulars pertanyen a Capra 

pyrenaica. Com que a més a més s’ha identificat una resta –un maxil·lar- d’isard, el NMI per a la subfamília 

Caprinae sense comptar les restes d’animals domèstics és de 7. 

Fractura i fragmentació de les restes 

Pel que fa a la fractura i fragmentació dels ossos en el nivell III del sondeig del CEC cal destacar l’absència 

d’ossos llargs sencers, ni tan sols de falanges, sí hi ha que insistir en l’escassa presència d’aquestes. Hi 

predominen clarament els fragments de diàfisi en els ossos de l’estilopodi i el zigopodi, mentre que en els 

metàpodes també estan molt presents els f ragments d’epífisi, especialment la proximal del metatars. 

També s’ha recuperat un fragments sagital de metacarp (taules 4.238 i 4.239, figura 4.152). 

Figura 4.152. %NR dels diferents fragments ossis per als ossos llargs i falanges. No s’inclouen les falanges senceres. Caprinae. Nivell 
III del sondeig del CEC. 

De la totalitat dels ossos de la subfamília Caprinae, s’han recuperat 35 sencers, cap d’ells un os llargs. Es 

tracta d’ossos menuts i compactes. La resta d’ossos apareixen trencats. El tipus de trencament que s’ha 

pogut establir de forma més habitual és la fractura en fresc (NR=46), seguit dels trencaments mixtes 

(NR=38). Únicament en 7 casos s’han determinat clarament trencaments en sec. Tanmateix, la major part 

dels trencaments no han pogut ser classificats en les anteriors categories i romanen com indeterminats 

(NR=129) (taula 4.240, figura 4.153). 

Figura 4.153. Freqüències comparades (NR) dels diferents tipus de trencament entre els ossos llargs i els plans o compactes. 
Nivell III del sondeig del CEC. 
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Marques antròpiques 

EL NR amb marques d’acció antròpica és de 48 en el nivell III del sondeig del CEC, és a dir, el 18,3% del 

total (taula 4.241). Atenent a la quantitat de restes segons els ossos, els més afectats en relació a la 

quantitat de restes d’eixe os són la hioides i la falange primera, atés que la única resta de cada os que hi 

ha presenta marques antròpiques, en els dos casos, incisions lítiques. Ja per dessota el 50% es troben la 

resta dels ossos. Tíbia i costella entre el 40 i el 50%, radi i metacarp entre el 30 i el 40%, húmer amb un 

25% i l’escàpula i ulna amb un 20%. La resta d’ossos presenten una incidència de marques antròpiques 

per dessota el 20% (figura 4.154). 

 

Figura 4.154. Freqüència relativa d’aparició de marques antròpiques ordenada. Caprinae. Nivell III del sondeig del CEC. 

 

Pel que fa al tipus de marques, destaquen les marques lítiques sobre la cortical aïllades, tant incisions 

(NR=16) com raspats (NR=14). També s’han identificat combinades (NR=6) tant sobre restes de l’esquelet 

axial com del membre anterior. En aquest nivell no apareixen restes amb mosses d’impacte aïllades, però 

sí combinades amb incisions (NR=7) sobre l’esquelet axial, metacarp, fèmur i tíbia. En qualsevol cas, les 

mosses tenen poca incidència (taula 4.242, figura 4.155). 

 

Figura 4.155. Repartiment de les marques més abundants sobre els diferents segments esquelètics. Nivell III del sondeig del 
CEC. 
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Dins els ossos llargs els fragments que major quantitat de marques antròpiques concentren són els 

fragments de diàfisi, atés que són també molt més nombrosos que no els epifisaris. Tanmateix també se 

n’han identificat sobre els extrems articulats o metafisaris. Això en el cas del radi s’han identificat, per una 

banda, incisions sobre un fragment d’epífisi proximal i per altra, una combinació d’incisions raspats i 

mossa sobre un altre fragment proximal. En el cas del metacarp s’han identificat sobre dos fragments 

distals per una banda una sèrie d’incisions, i per altra la combinació d’incisions i mossa de fractura. 

Aquesta mateixa combinació s’ha identificat sobre una tíbia distal. En el cas d’un metatars proximals s’han 

detectat incisions probablement produïdes per la desarticulació d’aquest segment. Per últim, les úniques 

marques identificades en una falange primera són incisions situades en la meitat proximal de la diàfisi-

metàfisi, i probablement relacionades també amb la desarticulació, encara que no se pot descartar que 

hagen estat originades en l’escorxament d’aquesta zona (taula 4.243, figures 4.156 i 4.157). 

 

Figura 4.156. Situació de les marques lítiques sobre la cortical dels ossos de Caprinae del nivell III del sondeig del CEC. 

 

 

Figura 4.157. Situació de les mosses de fractura dels ossos de Caprinae del nivell III del sondeig del CEC. 
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Marques de carnívor 

Únicament s’han detectat marques de carnívor sobre un cilindre de radi en els capes basals dels nivell III. 

Es tracta d’una fractura en fresc amb les característiques pròpies de l’acció de cànids: vores irregulars 

i puncions associades. 

Edat 

L’estimació de l’edat a partir de l’edat de fusió de les epífisis s’ha estimat a partir de 14 restes (taula 

4.244). 

La taula 4.245 resumeix l’estimació de les edat a partir de l’estat de fusió dels ossos i del moment de fusió. 

La major part dels ossos de fusió primerenca apareixen fusionats, encara que el fet que apareguin 3 sense 

fusionat és prou interesant. Es tracta de les restes que a la estimació global d’edat han estat considerades 

de nounat. Cal destacar també altres dues restes que fusionen entre els 3 i 5 anys i que tampoc no estan 

fusionades. En l’altre extrem, trobem dues restes ja fusionades en edats adultes avançades (entre 7 i 9 

anys o més de 9 anys). 

En el cas de l’edat a partir de les dents, s’ha pot estimar en 6 casos de forma molt exacta, establint fins 

i tot les fases de desgast, i en altres 19 casos s’ha pogut f er una estimació més genèrica a partir de 

la morfologia i desgast dental, que finalment ha permés establir de forma prou acurada l’edat en 25 

casos. Les fases d’edat s’han estimat amb major exactitud en aquells casos en el que s’ha pogut no sols 

estimar el desgast dental, sinó també l’altura de la corona. Eixe és el cas de quatre de les restes: la 

fase IIIi s’ha identificat en un M2  (h corona=36,3), la fase IV s’ha establit de manera genèrica sobre un 

M3, malgrat que s’ha pogut mesurar l’altura de la corona (h=33,2); la fase IVL sobre un M2 

(hcor=24,3 mm). Sense poder mesurar l’altura de la corona, la fase de creixement desgast s’ha estimat en 

IIIF sobre un P4 . També s’han estudiat dues sèries dentals més completes que han permet una 

aproximació més exacta a la fase de creixement desgast. En el cas d’un maxil·lar identificat com a 

Rupicapra s’ha recuperat la sèrie d1 d2 d3 M1 M2, en una fase II C-D; i en una mandíbula identificada 

com Capra pyrenaica, la sèrie P3 P4 M1 M2 M3 amb una fase de desgast IIIa J (taula 4.225). Sobre 

aquestes restes s’han afegit aquelles on l’edat s’ha pogut estimar solament en f orma de cohorts, i el 

resultat és de 21 restes dentals d’animals adult i 4 d’animals joves (figura 4.158). 

Figura 4.158. Comparació de les cohorts dentals i els ossos fusionats i no fusionats per a cada grup d’edat. Nivel III del sondeig 
del CEC. 

 

L’edat estimada a partir de la conjunció dels diferents mètodes i també de l’aspecte general dels ossos 

mostra una presència considerable de joves i d’adults, que dibuixen una distribució bimodal, i d’una sèrie 
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de restes més complicades de situar bé en el segment jove, bé en l’adult. A més a més, s’han identificat 3 

restes d’animal nounat (figura 4.159). Cal indicar, però, que la identificació d’aquestes restes de nounats 

sempre suposa, per evidents qüestions ontogèniques, certes dificultats. En aquestes cas, dues d’aquestes 

tres restes són fragments de diàfisi que per textura i desenvolupament de les parts òssies pertanyen a 

nounats, i per la seua robustesa s’han considerat com a possibles caprins salvatges. La tercera de les restes 

és una diàfisi de metatars quasi sencera, que per morfologia està més propera a la cabra que no a l’ovella, 

i és molt més gran i robusta que la de les cabres domèstiques nounades, de forma que sembla que, amb 

major seguretat, pertany al grup dels salvatge, i segurament es tracta d’una cabra. 

Rupicapra sp. 

Únicament s’ha identificat una resta d’isard. Es tracta d’un fragment de maxil·lar dret jove, que conserva 

la seqüència m1-M2 en fase de creixement-desgast IIC-D. Està totalment termoalterat (grau 2) i no 

presenta marques antròpiques. 

Caprins domèstics 

S’han identificat dues restes. Per una banda, una resta d’ovella i per altra, altra de caprí domèstic. D’ovella 

s’ha identificat un axis quasi sencer amb marques antròpiques –incisions lítiques. La resta considerada 

caprí domèstic és un fragment proximal de fèmur d’un animal molt jove i petit, que tanmateix no es pot 

descartar amb absoluta seguretat que no pertanya a un individu salvatge petit i extremadament jove, 

doncs com ja s’ha indicat, s’han identificat tres restes d’animals nounats que per tamany i després de 

comparar-les amb restes d’animals domèstics nounats de la col·lecció de referències s’han preferit 

considerar dins el grup dels animals salvatges.  

Cervus elaphus 

La quantitat de restes de cérvol és de 21, que representen un 7% sobre el total de restes identificades, i 

que per darrere de Caprinae-Capra pyrenaica, és el taxó més representat. Les parts anatòmiques més 

representades pel que fa al NR són les banyes (NR=3) i el radi (NR=3) (taula 4.247). El NMI estimat per 

freqüència és de 2 atenent als solapaments dels fragments de radi i ulna, i també de 2 per combinació, ja 

que malgrat la dificultat per estimar l’edat de forma concreta per la carència de restes, s’ha identificat 

una resta d’un animal jove (fragment de costella). 

S’han identificat marques antròpiques sobre 5 restes (taula 4.248). En dos casos s’han identificat incisions 

aïllades en un carp, transversal i probablement produïda en la desarticulació del membre anterior, i una 

de disposició longitudinal i situada en la cara dorsal-lateral d’un fragment de metacarp. Sobre un fragment 

de diàfisi de metatars se n’ha identificat altra incisió que apareix junt a una mossa produïda en la fractura 

 

Figura 4.159. NR per a les que s’ha estiamt l’edat de forma general. Nivell III del sondeig del CEC. 
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directa. Únicament s’ha identificat una mossa aïllada sobre un fragment de diàfisi de tíbia, i altres tres, 

incloent-hi la citada sobre el fragment de metatars, combinades amb altres marques. Especialment 

interesant és la combinació de raspats, colps i una mossa sobre un fragment escapular de la zona del coll 

i marge toràcic. 

Capreolus capreolus 

Únicament s’ha identificat una resta de cabirol, un fragment de coxal d’un individu adult. 

Sus scrofa /sp. 

El total de restes de suid identificades en este nivell és de tres. Dues s’han identificat a nivell específic com 

senglars, i altra, per cautela, s’ha identificat únicament a nivell genèric. Les restes identificades són un 

fragment de molariforme, un escafoides i un cilindre de metatars, probablement del metatars III. 

Carnivora 

S’ha identificat un fragment menut de maxil·lar que per la posició dels alvèols ha de correspondre a 

aquesta família. Tanmateix ha estat impossible una identificació més acurada. Pot correspondre bé a 

rabosa, bé a linx. 

Lynx pardinus 

De linx s’han identificat un total de 3 restes en aquest nivell del sondeig. Es tracta d’un fragment escapular 

(articulació i coll)  termoalterada (grau 2), un fragment de diàfisi de radi esquerre, i un fragment proximal 

de metacarp IV termoalterat (grau 3). 

Tant l’escàpula com el radi presenten marques antròpiques lítiques en la cortical. En el cas de l’escàpula 

s’han identificat incisions i raspats que afecten principalment al coll. En el radi, una sèrie de raspats lleus 

i curts, transversals i probablement produïts durant la neteja de l’os o bé, i tenint en compte la proximitat 

entre la pell i l’os en eixa zona, durant l’extracció de la pell. A més a més, aquest radi presenta una mossa 

també en la zona dorsal de la diàfisi. 

Vulpes vulpes 

S’han identificat 3 restes de rabosa: un fragment de maxil·lar esquerre termoalterat (grau 2), un fragment 

proximal de radi també termoalterat (grau 3) i que presenta un trencament mixt, i un fragment de diàfisi 

femoral també termoalterat (grau 2). No s’han observat marques antròpiques. 

4.2.6.3 Transició III-IV. Composició taxonòmica. 

El nivell de transició III-IV se situa en el contacte entre el nivell mesolític (III) i epipaleolític (IV) del sondeig 

del CEC, però no ha estat possible realitzar la seua adscripció concreta. El total de restes estudiades 

d’aquest estrat és de 199 de les que 75 s’han identificat a nivell taxonòmic (taula 4.249). Únicament s’han 

identificat restes de Caprinae i Cervidae. 

Caprinae/Capra pyrenaica 

El total de restes de la subfamília Caprinae identificats en la transició entre els nivells III i IV del sondeig 

del CEC és de 69. Únicament s’ha identificat l’espècie Capra pyrenaica (NR=49) (taula 4.250). 
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Representació esquelètica 

Destaca la elevada presència de restes dels ossos llargs del membre posterior, fèmur i tíbia, molt per 

damunt de la resta d’elements esquelètics (NR=12 en el cas de la tíbia, i NR=11 en fèmur). El NME és baix 

en tots els ossos (taules 4.250 i 4.251). Tal i com es pot apreciar a la gràfica del %NR, sols el radi i la falange 

primera representen al voltant del 50% de restes de la tíbia (NR=7 i 6 respectivament), mentre que la resta 

d’ossos ja se situen molt per davall d’aquestes quantitats. En aquest cas tan absents els coxals, els tarsos 

tret del calcani, les falanges II i els sesamoides (figura 4.160).  

 

Figura 4.160. %NR de Caprinae de trànsit III-IV del sondeig del CEC 

 

Figura 4.161. %MAU de Caprinae del trànsit III-IV del sondeig del CEC 

 

La correcció realitzada amb el càlcul del %MAU rebaixa un tant les diferències entre els membres, doncs 

encara que continua dominant el membre posterior, el anterior, sobretot per radi, també està ben 

representat. També el crani presenta una major freqüència del %MAU. Per contra, l’esquelet axial ara 

apareix infrarrepresentat (figura 4.161).  

NMI 

El NMI s’ha calculat per freqüència d’aparició d’ossos del mateix lateral. En aquest cas s’ha estimat a partir 

del càlcul del NME del fèmur. Atés que el NME=3, el NMI=2. El NMI=2 queda confirmat per l’aparició de 

dues restes esquerres de l’articulació proximal del radi (taula 4.252). 

Fractura i fragmentació de les restes 

En el nivell de transició entre els nivells III i IV del sondeig del CEC la quantitat d’ossos llargs de Caprinae 

és de 45 (taula 4.253). Únicament s’ha recuperat quasi sencera una falange primera. La resta apareixen 

0

20

40

60

80

100

B
an

ya

C
ra

n
i

M
ax

ili
ar

M
an

d
íb

u
la

H
io

id
es

D
en

t

V
èr

te
b

ra
 c

er
vi

ca
l

V
èr

te
b

ra
 t

o
rà

ci
ca

C
o

st
e

lla

V
èr

te
b

ra
 lu

m
b

ar

V
èr

te
b

ra

Es
cà

p
o

la

H
ú

m
er

R
ad

i

U
ln

a

M
tc

ar
p

P
el

vi
s

Fè
m

u
r

Tí
b

ia

C
al

ca
n

i

A
lt

re
s 

ta
rs

o
s

M
tt

ar
s

Fa
l I

Fa
l I

I

Fa
l I

II

Se
sa

m
o

id
e

0

20

40

60

80

100

B
an

ya

C
ra

n
i

M
ax

ili
ar

M
an

d
íb

u
la

H
io

id
es

V
èr

te
b

ra
 c

er
vi

ca
l

V
èr

te
b

ra
 t

o
rà

ci
ca

C
o

st
e

lla

V
èr

te
b

ra
 lu

m
b

ar

Es
cà

p
o

la

H
ú

m
er

R
ad

i

U
ln

a

M
tc

ar
p

P
el

vi
s

Fè
m

u
r

Tí
b

ia

C
al

ca
n

i

M
tt

ar
s

Fa
l I

Fa
l I

I

Fa
l I

II



C o v e s  d e  S a n t a  M a i r a | 201 

  

trencats. Dominen, amb molt, els fragments de diàfisi (NR=33) sobre els proximals (NR=5) i els distals 

(NR=6). L’únic os on no s’han identificat fragments de diàfisi és en la falange I, on predominen els 

fragments distals (taula 4.254, figura 4.162). 

 

 

Figura 4.162. Freqüència relativa dels diferents fragments ossis per als ossos llargs i falanges. No s’inclouen les falanges 
senceres. Caprinae. Transició III-IV del sondeig del CEC. 

 

El tipus de trencament dominant és diferent segons la morfologia dels ossos. En el cas dels ossos llargs, hi 

predominen els trencaments mixtes, on s’han identificat facetes de trencament tant en sec com en fresc. 

La seua quantitat és especialment elevada en el cas de la tíbia, la falange primera i el fèmur. Les restes 

amb trencament en fresc purs són 16, 14 dels quals estan realitzats sobre ossos llargs. Si a aquestes es 

sumen les que presenten trencaments mixtes, i per tant són fractures en fresc refragmentades, el total 

de restes d’ossos llargs amb fractures en fresc és de 32. Els trencaments d’origen indeterminat són 32, de 

les que 21 s’han identificat sobre ossos plans o de morfologia atípica, on són clarament dominants (taula 

4.255, figura 4.163). 

 

 

Figura 4.163. Frqüències comparades dels diferents tipus de trencament entre els ossos llargs i els plans o compactes. 
Caprinae. Transició III-IV del sondeig del CEC. 
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Marques antròpiques 

En el paquet de transició III-IV del sondeig del CEC s’han observat marques antròpiques sobre 30 restes 

de caprins (taula 4.256). El repartiment de les marques no és equilibrat. Encara que en nombres absoluts 

és el f èmur amb 6 restes i el radi i f alange primera amb 5 els ossos que més restes amb 

marques antròpiques han generat, si calculem el percentatge de restes amb marques per a cada un 

dels ossos s’observa que és del 100% en el cas de l’húmer, si bé cal indicar que com que sols hi ha una 

resta no és significatiu. Seguidament les falanges primeres presenten marques antròpiques sobre el 83% 

de les restes (NRm=5) i els radis amb un 71,4% (NRm=5). Els metatarsos, les costelles i els fèmurs 

també superen el 50% de les restes amb marques, mentre que les restes de hioides, vèrtebra toràcica i 

metacarp presenten el 50% de les restes amb marques antròpiques. Cal indicar, pe`ro que al igual que 

en l’húmer, en cada un d’aquests ossos el NR=2, és a dir, 1 de les restes presenta marques, cosa que 

no és estadísticament significativa. En el cas del metacarp el NR=4, és a dir, dues restes presenten 

marques antròpiques. En últim lloc trobem la tíbia, amb sols una de cada 3 restes amb marques 

antròpiques (figura 4.164).  

 

Figura 4.164. Freqüència relativa d’aparició de marques antròpiques ordenada. Caprinae. Transició III-IV del sondeig del CEC. 
Les marques antròpiques se concentren, en nombres absoluts, sobre el membre posterior, on destaquen 

les incisions. En el membre anterior també hi ha una considerable quantitat de marques, encara que ara 

destaquen els raspats i les mosses. A les falanges destaca la presència de mosses de fractura (figura 4.165). 

Sobre els ossos llargs en concret, les marques més abundant són les incisions, seguides de la combinació 

d’incisions més mosses. La major part d’elles se situen sobre fragments de diàfisis, atés que són les restes 

més nombroses, excepte en el cas de les falanges primeres, on s’identifiquen marques tant en la 

zona proximal com distal. En aquest cas destaquen les mosses (taula 4.257, figures 4.166 i 4.167). 

 

Figura 4.165. Repartiment de les principals marques antròpiques sobre els diferents segments esquelètics. Transició III-IV del 
sondeig del CEC. 
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Figura 4.166. Marques lítiques sobre la cortical dels ossos de Caprinae del nivell de trànsit III-IV del sondeig del CEC. 

 

Figura 4.167. Situació de les mosses de percussió sobre els ossos de Caprinae del trànsit III-IV del sondeig del CEC. 

Marques de carnívor 

No s’han detectat marques de carnívor. 

Cervus elaphus 

Únicament s’han identificat 6 restes de cérvol: 1 fragment de banya, 1 fragment de diàfisi de radi, 1 

fragment de diàfisi de metacarp, 1 fragment de diàfisi de fèmur, 1 fragment de diàfisi de tíbia, 1 fragment 

de diàfisi de metatars. A excepció del fragment de fèmur, totes les restes estan termoalterades lleument 

(grau 1). Tres de les restes presenten marques antròpiques. En el cas del metacarp, s’han identificat 

incisions i una mossa produïda per un impacte. En el fragment de fèmur s’han identificat raspats i una 

mossa. En el cas del metatars, sols incisions. 
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4.2.6.4 Nivell IV. Composició taxonòmica. 

El total de restes estudiades del nivell IV del sondeig és de 1172. D’aquestes, se n’han identificat 328, que 

representen el 28% del total. La gran majoria (NR=306) pertanyen a la subfamília Caprinae. La major part 

de les restes s’han pogut identificar com Capra pyrenaica (NR=201), mentre que altra part s’ha preferit 

identificar com Caprinae per l’absència d’elements objectius de diagnòstic (NR=105). La resta de taxons 

identificats són el cérvol (NR=16), el senglar (NR=3) i el linx (NR=3) (taula 4.258). 

Caprinae/Capra pyrenaica 

Representació esquelètica 

En aquest cas l’os més abundant és la tíbia (NR=50), seguida a molta distància del fèmur (NR=27). La resta 

dels ossos es situen tot ja per davall del 50% del que representen les restes tibials. En aquest nivell 

manquen alguns tarsos, la hioides i sesamoides, però la resta d’elements esquelètics estan presents en 

major o menor quantitat (taula 4.259, figura 4.168). En aquest cas, tant el NME més alt per al fèmur i la 

tíbia s’ha obtingut des de la volumetria (taula 4.260). 

 

Figura 4.168. %NR de Caprinae del nivell IV del sondeig del CEC 

L’estimació del %MAU de cada un dels ossos corregeix la sobrerrepresentació de la tíbia en NR absolut. 

Així, encara que %MAU tibial =100, també ho és el de l’escàpula, i el metatars també presenta una 

freqüència molt elevada. L’esquelet cranial està prou representat, per damunt del 50% en el cas del crani 

i les mandíbules. Al igual que succeïa en el trànsit III-IV, l’esquelet axial és el menys representat, encara 

que està més present que en el cas anterior (figura 4.169). 

 

Figura 4.169. %MAU de Caprinae del nivell IV del sondeig del CEC 
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Fractura i fragmentació de les restes 

El total d’ossos llargs sobre els que s’ha realitzat l’estudi dels modes de trencament en el nivell IV del 

sondeig del CEC és de 178. A la taula 4.261 es recullen els diferents morfotipus i els tipus de trencament. 

La major aprt de les restes d’ossos llargs són fragments de diàfisi, bé cilindres complets (NR=5), bé 

fragments de cilindre (NR=121). A molta distància apareixen els fragments proximals, especialment 

importants en el metatars (NR=10), falange primera (NR=6) i metacarp (NR=4) (figura 4.170). Els únics 

ossos llargs recuperats sencers una falange primera i una falange segona. En el cas de la falange segona 

s’han recuperat així mateix tres fragments axials (taula 4.262).  

El tipus de trencament identificat en les restes fragmentades de Caprinae del nivell presenta una majoria 

de restes amb trencaments d’origen indeterminat, especialment en els ossos plans i compactes, mentre 

que en els ossos llargs són més abundants les fractures en fresc si es sumen les restes que presenten 

únicament aquestes fractures (NR=49) i aquelles que presenten trencaments mixtes frescs-secs (NR=56). 

Les fractures en sec documentades són escasses (NR=19) (taula 4.263, figura 4.171).  

 

 

 

Figura 4.170. Freqüència relativa dels diferents fragments ossis per als ossos llargs i falanges. No s’inclouen les falanges 
senceres. Caprinae. Nivell IV del sondeig del CEC. 

 

 

Figura 4.171. Frqüències comparades dels diferents tipus de trencament entre els ossos llargs i els plans o compactes. 
Caprinae. Nivell IV del sondeig del CEC. 
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NMI 

El NMI estimat és de 4 tant per combinació com per freqüències. En el cas de la combinació d’edat, les 

restes mandibulars i dentals han permés estimar-lo en 4 a partir de les diferents fases de creixement-

desgast. En total són 4 animals, 2 joves i 2 adults. El mateix NMI s’ha calculat per freqüències en el cas de 

l’escàpula esquerra i el radi esquerre (taula 4.264). 

Marques antròpiques 

En general és al membre posterior on major quantitat en nombres absoluts de marques antròpiques s’han 

detectat, seguit del membre anterior. En el membre posterior hi predominen les incisions, seguides dels 

raspats, mentre que en l’anterior són més abundants les mosses. En el cas de les falanges únicament s’han 

detectat mosses derivades de la fractura intencionada dels ossos (taula 4.265, figura 4.172 i 4.173). 

 

Figura 4.172. Freqüència relativa d’aparició de marques antròpiques ordenada. Caprinae. Nivell IV del sondeig del CEC. 

 

 

Figura 4.173. Repartiment de les principals marques antròpiques sobre els diferents segments esquelètics. Nivell IV del sondeig 
del CEC. 
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En el cas concret dels ossos llargs s’observa una major quantitat d’ossos amb una mossa derivada de la 

fractura intencionada més elevat que als nivells precedents (taula 4.266). En el cas de l’húmer totes les 

restes són f ragments de diàfisi, i predominen les incisions (NRi=4), encara que les mosses estan prou 

presents (NRm=2). El radi presenta major varietat de fragments. La major part de marques, però, se 

concentren en els fragments de diàfisi (NR=9). En tots els casos apareix una mossa, en 3 casos aïllada, en 

altres 2 junt a incisions i ne 4 juant a raspats i colps. A la resta de fragments, proximals i distals, solament 

se documenten incisions relacionades amb la desarticulació. Altre os important per la quantitat de restes 

amb marques és el f èmur. El cas és semblant al de l’húmer: concentració en f ragments de diàfisi 

i presència massiva d’incisions i raspats més que de mosses, encara que aquestes també estan present, 

en un cas de forma aïllada i en altres dos juntament amb incisions i raspats. La tíbia és l’os que major 

quantitat de restes amb marques ha oferit, un total de 22. D’aquestes, 21 se situen sobre fragments 

de diàfisi, i encara que destaca la presència d’incisions, també se n’han identificat mosses i raspats. El 

total de restes amb incisions és de 12, mentre que el de mosses és de 7. En el cas del metatars el 

repartiment és semblant, encara que únicament hi ha 5 restes amb marques. Més destacable és el cas 

de les falanges primeres, on les 4 restes amb marques presenten en tots els casos únicament una 

mossa de fractura, igual que en el cas de la falange segona (figures 4.174 i 4.175). 

 

Figura 4.174. Marques lítiques sobre la cortical dels ossos de Caprinae. Nivell IV del sondeig del CEC. 

 

 

Figura 4.175. Situació de les mosses de percussió sobre els ossos de Caprinae del nivell IV del sondeig del CEC. 
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Marques de carnívor 

Únicament una falange primera presenta marques de carnívor. És un fragment proximal i part de diàfisis 

amb evidències de corrosió digestiva. 

Edat 

La quantitat de restes on s’ha estimat l’edat pel mètode de l’edat de fusió és de 23. D’aquestes, 14 estan 

fusionades. Les restes no fusionades indiquen, però, la presència d’animals joves, ja que algunes de les 

epífisis no fusionades són de fusió primerenca (taula 4.267). 

En el cas del nivell IV del sondeig del CEC, les fases de creixement-desgast dental s’ha pogut estimar amb 

exactitud en 4 casos. La resta més jove és un fragment mandibular, en el que s’ha estimat l’edat a partir 

de les perforacions alveolars en una fase de creixement I; sobre una sèrie mandibular P3 P4 M1 M2, s’ha 

estimat una edat II G, atés que M3 encara no ha perforat la mandíbula. Ja en fases d’edat adultes, s’ha 

estimar una fase IV K a partir d’un M3 (hcor=34 mm), i una fase de desgast més avançada, que malgrat 

haver-se estimat sobre una sèrie completa P2-M3, s’ha deixat com a IV-V, doncs una vegada totes les 

dents han començat a estar descastades resulta molt complicat establir amb exactitud la fase. 

L’estudi de les cohorts d’edat dentals aporten més informació quantitativa, i sumen 18 restes a les quatre 

ja esmentades. Així, sobre un total de 22 restes, 3 pertanyen a animals joves i 19 són d’adult, el que ofereix 

un perfil molt semblant al del nivell III del sondeig (taula 4.268, figura 4.176). 

 

Figura 4.176. Comparació de les cohorts dentals i els ossos fusionats i no fusionats per a cada grup d’edat. Nivel IV del sondeig 
del CEC. 

 

Més enllà de les restes dentals sobre les que s’ha pogut establir una fase exacta, en altres 16 casos s’ha 

realitzat una aproximació per cohorts. Sumant els dos mètodes, l’estimació de l’edat dental permet 

observat una elevada presència de restes joves (NR=19) i adultes (NR=15), i una presència esporàdica de 

restes d’animals subadults, molt probablement per la dificultat de reconèixer aquesta fase intermèdia 

(figura 4.177). 
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Capra pyrenaica 

De les restes de Caprinae, un total de 201 s’han pogut identificat com Capra pyrenaica (taula 4.269). Les 

restes més abundants són les de tíbia, seguides per les de radi. El membre millor representat és el membre 

posterior. Tanmateix, també l’anterior i les falanges estan ben representades. Tal i com es pot veure en 

els gràfics, i al igual que succeïa en el conjunt global de les restes de Caprinae, el MAU i el %MAU matisa 

els resultats del NR, i mostra una presència relativament equilibrada de tots els elements esquelètics 

(figures 4.178 i 4.179). 

 

Figura 4.177. Distribució de les edats estimades segons cohorts d’edat. Nivell IV del sondeig del CEC. 

 

Figura 4.178. %NR de Capra pyrenaica del nivel IV del sondeig del CEC. 

Figura 4.179. %MAU de Capra pyrenaica del nivel IV del sondeig del CEC. 
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Les marques antròpiques estudiades per a Caprinae estan localitzades majoritàriament sobre ossos de 

Capra pyrenaica, per la qual cosa remetem a eixe estudi pel que fa a aquest punt. 

Cervus elaphus 

El total de restes de cérvol del nivell epipaleolític del sondeig del CEC és de 16, que representen un 4,9% 

sobre les restes identificades (taula 4.270). S’han identificat restes de banya i vertebrals, del membre 

anterior, restes del radi, carp i metacarp; del posterior, una resta del coxal i quatre del metatars. De les 

falanges s’han recuperat 4 restes. Totes les restes on s’ha pogut observar l’estat, apareixen fusionades. 

En 6 d’aquestes restes s’han documentat marques antròpiques, que inclouen mosses (NR=2), incisions 

(NR=2), raspats (NR=1) i combinació colp + raspat + mossa (NR=1). 

Sus scrofa 

Les restes identificades de senglar en aquest nivell és de tres. Es tracta d’un fragment de diàfisi de radi i 

altra de fèmur així com una falange III. Els fragments de diàfisi apareixen termoalterat (grau 2). 

Lynx pardinus 

S’han identificat tres restes de linx. S’ha recuperat un fragment dental, un fragment de diàfisi d’húmer 

esquerre i un cilindre de radi. Tant l’húmer com el radi presenten marques antròpiques. En l’húmer s’han 

observat incisions i raspats. En el radi s’identifica una sèrie d’incisions intenses obliqües i localitzades en 

la cara dorsal de la diàfisi. 

 

 

 

 



Taula 4.2. Restes estudiades del nivell SM-3 per subunitats. Llista de taxons identificats i restes no identificades a nivell taxonòmic. %Tot: percentatge sobre el total de restes identificades; %Id: percentatge sobre el total de restes
identificades taxonòmicament

SM-3.1 %Tot %Id SM-3.2 %Tot %Id SM-3.3 %Tot %Id SM-3.4 %Tot %Id SM-3.5 %Tot %Id SM-3.6 %Tot %Id Total %Tot %Id
Caprinae 72 11,2 32,1 34 13,7 39,1 114 11,9 42,5 29 5,0 28,7 34 12,3 45,3 46 7,2 33,6 329 9,9 36,9

Capra pyrenaica 29 4,5 12,9 5 2,0 5,7 32 3,4 11,9 12 2,1 11,9 3 1,1 4,0 48 7,5 35,0 129 3,9 14,5
Rupicapra rupicapra 8 0,8 3,0 5 0,9 5,0 1 0,4 1,3 14 0,4 1,6

Ovis/Capra 9 1,4 4,0 2 0,8 2,3 7 0,7 2,6 2 0,3 2,0 1 0,4 1,3 21 0,6 2,4
Bos sp. 1 0,1 0,4 1 0,0 0,1

Cervus elaphus 9 1,4 4,0 1 0,4 1,1 14 1,5 5,2 9 1,6 8,9 11 4,0 14,7 8 1,3 5,8 52 1,6 5,8
cf. Capreolus 1 0,2 0,7 1 0,0 0,1

Sus scrofa 4 0,4 1,5 1 0,2 1,0 1 0,2 0,7 6 0,2 0,7
Sus sp. 7 1,1 3,1 1 0,4 1,1 1 0,1 0,4 1 0,2 0,7 10 0,3 1,1

Carnivora 1 0,2 0,7 1 0,0 0,1
Canis lupus 1 0,2 0,7 1 0,0 0,1

Vulpes vulpes 3 0,5 1,3 13 1,4 4,9 2 0,3 2,0 4 0,6 2,9 22 0,7 2,5
Felis sylvestris 1 0,1 0,4 1 0,0 0,1
Erinaceus sp. 2 0,2 0,7 1 0,2 1,0 2 0,7 2,7 1 0,2 0,7 6 0,2 0,7

Leporidae 85 13,2 37,9 36 14,5 41,4 54 5,7 20,1 32 5,5 31,7 20 7,2 26,7 22 3,5 16,1 249 7,5 27,9
Oryctolagus cuniculus 7 1,1 3,1 5 2,0 5,7 9 0,9 3,4 5 0,9 5,0 2 0,7 2,7 2 0,3 1,5 30 0,9 3,4

Homo sapiens 3 0,5 1,3 3 1,2 3,4 8 0,8 3,0 3 0,5 3,0 1 0,4 1,3 1 0,2 0,7 19 0,6 2,1
Talla mitjana RD a 117 3,5

Talla mitjana RDpc 324 9,7
RnD 420 65,2 161 64,9 687 71,9 476 82,5 201 72,8 500 78,5 2004 60,1

Total 644 100,0 248 100,0 955 100,0 577 100,0 276 100,0 637 100,0 3337 100,0
Total identificats 224 34,8 100,0 87 35,1 100,0 268 28,1 100,0 101 17,5 100,0 75 27,2 100,0 137 21,5 100,0 892 26,7 100,0

Total Leporidae 92 14,3 41,1 41 16,5 47,1 63 6,6 23,5 37 6,4 36,6 22 8,0 29,3 24 3,8 17,5 279 8,4 31,3



Graus d’afectació SM-3.1 % SM-3.2 % SM-3.3 % SM-3.4 % SM-3.5 % SM-3.6 %

No afectades 187 34 50 25 199 23 59 11 90 36 114 19

Grau 1 53 9,6 15 7,5 54 6,1 34 6,3 15 5,9 61 10

Grau 2 251 46 106 52 523 59 382 71 122 48 356 58

Grau 3 6 1,1 8 4,1 8 0,9 4 0,8 3 1,4 19 3,1

Grau 4 34 6,1 10 5,1 64 7,2 29 5,4 10 3,8 36 5,9

Grau 5 15 2,7 11 5,4 25 2,9 29 5,4 12 4,7 20 3,3

Grau 6 4 0,8 3 1,4 8 0,9 0 0 1 0,6 5 0,8

Total 549 100 204 100 881 100 537 100 253 100 611 100

Taula 4.3. Restes de mesofauna termoalterades segons graus d’afectació. SM-3.

Graus d’afectació SM-3.1 % SM-3.2 % SM-3.3 % SM-3.4 % SM-3.5 % SM-3.6 %

No afectades 55 59,8 29 70,7 33 52,4 25 67,6 13 59,1 12 50,0

Grau 1 11 12,0 5 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Grau 2 21 22,8 7 17,1 30 47,6 11 29,7 9 40,9 12 50,0

Grau 4 2 2,2 0,0 0,0 1 2,7 0,0 0,0

Grau 5 2 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Grau 6 1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 92 100 41 100,0 63 100,0 37 100,0 22 100,0 24 100,0

Taula 4.4. Restes de Leporidae del nivell SM-3 termoalterades segons els diferents graus d’afectació.

Taxó NR termoalt. %NR termoalt. NR total
Caprinae + Rupicapra 221 64,4 343

Capra pyrenaica 76 59,8 127
Ovis/Capra dom. 8 38,1 21

Taula 4.5. % de restes afectades per termoalteracions i concrecions dels tres grups citats en el nivell SM-3.



SM 3.1 SM 3.2 SM 3.3 SM 3.4 SM 3.5 SM 3.6 NR total NME MAU %MAU

Banya 18 5 21 4 1 6 55 4 2 44,4

Neurocrani 9 2 10 4 6 6 37 4 4 88,9

Maxil·lar 2 5 1 1 1 10 3 1,5 33,3

Mandíbula 6 2 7 5 4 4 28 5 2,5 55,6

Dent 6 5 13 3 7 34

Hioides 2 1 3 2 1 22,2

V. cervical 1 1 1 1 1 5 5 1 22,2

V. toràcica 1 1 2 3 7 6 0,5 11,1

Costella 7 5 14 2 6 10 44 17 0,7 15,6

V. lumbar 2 1 3 1 1 1 9 8 1 17,7

Vèrtebra 4 1 1 6

Escàpula 1 6 1 1 2 11 7 3,5 77,8

Húmer 3 2 11 6 4 2 28 3 1,5 33,3

Radi 4 3 8 2 2 10 29 3 1,5 33,3

Ulna 1 1 3 5 3 1,5 33,3

Carp 3 2 1 1 2 9

Metacarp 7 3 6 4 1 6 27 9 4,5 100

Coxal 4 9 2 4 19 7 3,5 77,8

Fèmur 6 3 10 3 4 8 34 3 1,5 33,3

Tíbia 2 12 5 2 7 28 3 1,5 33,3

Mal·leolar 1 1 1 0,5 11,1

Astràgal 3 2 7 6 3 66,7

Calcani 1 1 2 2 1 22,2

Centretarsal 1 2 1 4 4 2 44,4

Altres tarsos 1 1 2

Metatars 2 1 2 2 1 7 15 6 3 66,7

Falange I 4 2 1 3 10 8 1 22,2

Falange III 3 3 3 0,4 8,9

Total 101 39 154 46 38 94 472

Taula 4.6. Representació anatòmica de la subfamília Caprinae. Nivell SM-3.

NMIf NMIc

Banya 3

Crani 3

Mandíbula 3 4 1nn, 1 j, 3 a

Dent 7 1nn, 2 j, 1 sa, 3 a

Escàpola 5 5 1nn, 4 a

Húmer 2 3 1nn, 2 a

Radi 3

Metacarp 4

Pelvis 3

Astràgal 4

Centretarsal 3

Metatars 2

Taula 4.7. NMI calculat per a diferents ossos per freqüència NMIf i per combinació NMIc. Subfamília Caprinae. Nivell SM -3.



SM3 Húmer Radi Ulna Metacarp Fèmur Tíbia Metatars Falange I Total
111 1 1
555 1 1

Fresc 1 1
100 1 1 2 4

Fresc 1 1 2 4
500 5 10 2 1 8 26

Fresc 3 4 4 11
Fresc/Sec 1 1 1 3
Indeterminat 1 5 2 1 3 12

510 1 1
Fresc 1 1

550 1 1
Fresc 1 1

010 1 1 5 1 2 10
Fresc 1 1 1 2 5
Indeterminat 4 1 5

050 22 18 11 27 24 6 108
Fresc 5 6 3 8 5 2 29
Fresc/Sec 1 2 1 3 2 1 10
Sec 3 1 1 4 2 11
Indeterminat 16 1 6 14 13 1 57
Fractura recent 1 1

001 2 1 1 1 1 1 7
Fresc 2 1 1 1 1 1 7
Indeterminat 0

055 1 1
Sec 1 1

005 3 2 4 3 1 3 16
Fresc 1 1 2
Indeterminat 2 2 3 3 1 3 14

Total 28 29 5 27 34 28 15 10 176

Taula 4.8. Morfotipus de fragments d’ossos llargs identificats i tipus de trencament fresc, sec o indeterminat. Subfamília Caprinae. SM -3.

Húmer Radi Ulna Metacarp Fèmur Tíbia Metatars Falange I
Sencers/quasi sencers 1

Fragment axial 1
Fragment proximal 7 10 2 2 8 3

Fragment diàfisi 23 19 5 12 29 24 6
Fragment distal 5 3 5 3 2 1 5

Taula 4.9 Tipus de fragments ossis segons la porció dels ossos llargs identificats. Subfamília Caprinae. SM-3.

Tipus Húmer Radi Ulna Metacarp Fèmur Tíbia Metatars Falange I Altres ossos
Fresc 9 13 1 9 10 7 6 5 18

Sec 3 1 1 4 2 1 4
Mixt 1 3 2 3 2 2 3

Indeterminat 18 10 4 15 19 15 5 3 207
Recent 1 7

Total 28 29 5 27 34 28 15 9 260

Taula 4.10. Tipus de trencaments segons els diferents ossos llargs i altres tipus d’os. Subfamília Caprinae. Nivell SM-3.
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Banya 1 1

Crani 2 1 3

Maxil·lar 6 1 7

Mandíbula 7 1 2 1 10

Hioides 1 1 2

V. toràcica 1 1

Costella 5 2 2 2 1 12

V. lumbar 1 1

Escàpula 1 1 2 1 5

Húmer 4 7 3 1 15

Radi 2 1 8 2 1 1 15

Ulna 1 1

Metacarp 2 2 6 10

Pelvis 3 1 2 1 1 8

Fèmur 2 2 3 2 2 1 12

Tíbia 2 2 4 2 2 12

Calcani 2 2

Astràgal 4 4

Centretarsal 1 1

Metatars 3 1 2 1 7

Falange I 1 2 3

Total 47 12 1 35 15 11 6 2 1 1 1 132

Taula 4.11. Marques antròpiques identificades als diferents ossos. Subfamília Caprinae. Nivell SM-3.
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Húmer 4 7 3 1 15

010 1 1

050 4 4 3 11

001 1 1 2

005 1 1

Radi 2 8 1 2 1 1 15

500 1 3 4

510 1 1

010 1 1

050 1 3 1 2 1 8

001 1 1

Ulna 1 1

010 1 1

Metacarp 2 2 6 10

500 1 4 5

010 1 1

050 1 1 2 4

Fèmur 2 2 3 2 2 1 12

050 2 2 3 2 2 1 12

Tíbia 2 2 4 2 2 12

100 1 1

050 2 2 2 2 1 9

001 1 1

005 1 1

Metatars 3 1 2 1 7

500 2 2 1 5

050 1 1 2

Falange I 1 2 3

100 1 1

001 1 1

005 1 1

Total 15 8 32 1 6 6 5 1 1 75

Taula 4.12. Marques antròpiques en els ossos llargs segons els diferents fragments d’os. Subfamília Caprinae. Nivell SM-3.
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Cranial 7 16,3 2 4,7 36 83,7 43 1 7,1 0 0,0 13 92,9 14 8 14,0 1 1,8 48 84,2 57

Axial 3 20,0 0 0,0 12 80,0 15 1 12,5 1 12,5 7 87,5 8 5 25,0 0 0,0 15 75,0 20

M. Anterior 4 22,2 5 27,8 10 55,6 18 5 41,7 3 25,0 5 41,7 12 7 21,2 11 33,3 17 51,5 33

M. Posterior 9 42,9 5 23,8 10 47,6 21 4 80,0 1 20,0 1 20,0 5 15 40,5 5 13,5 18 48,6 37

Falanges 1 25,0 1 25,0 2 50,0 4 0 0 0 0,0 1 20,0 4 80,0 5

Total 24 23,8 13 12,9 70 69,3 101 11 28,2 5 12,8 26 66,7 39 35 23,0 18 11,8 102 67,1 152
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Cranial 2 11,8 0 0,0 15 88,2 17 2 16,7 1 8,3 10 83,3 12 2 8,3 1 4,2 22 91,7 24

Axial 0 0,0 0 0,0 4 100,0 4 2 25,0 0 0,0 6 75,0 8 2 12,5 1 6,3 13 81,3 16

M. Anterior 0 0,0 4 30,8 9 69,2 13 0 0,0 1 11,1 8 88,9 9 7 31,8 4 18,2 14 63,6 22

M. Posterior 2 18,2 5 45,5 6 54,5 11 0 0,0 1 11,1 8 88,9 9 5 17,2 1 3,4 23 79,3 29

Falanges 0 0,0 0 0,0 1 100,0 1 0 0 0 0,0 0 0,0 3 100,0 3

Total 4 8,7 9 19,6 35 76,1 46 4 10,5 3 7,9 32 84,2 38 16 17,0 7 7,4 75 79,8 94
Taula 4.13. Marques antròpiques identificades segons segments anatòmics a les diferents subunitats del nivell SM-3. Subfamília Caprinae.

Fus No fus

Húmer dt 3

Húmer sencer 1

Radi dt 2

Radi px 1

Metacarp dt 4 1

Fèmur dt 2

Tíbia px 1 1

Tíbia dt 2

Falange 1 px 4
Taula 4.14. Epífisis fusionades i no fusionades segons l’os i la localització de l’epífisi. Subfamília Caprinae.  SM-3.

Edat de fusió en anys Fusionats No fusionats
1-3 juvenil 12 2

3-5 sub adult 4
5-7 adult 2
7-9 adult

>9 adult -senil 1 1

Taula 4.15. Epífisis fusionades i no fusionades segons cohorts d’edat. Subfamília Caprinae.  SM-3.

Fases dentals NR dentals
0 1

II 1

III 5

IV 2

IV K-L 1

Total 10
Taula 4.16. Restes dentals classificades segons fases de creixement-desgast. Subfamília Caprinae. Nivell SM-3.



Cohorts Nivell 3

Nounat 2

Jove 5

Subadult 4

Adult 7

Total 17
Taula 4.17. Restes dentals organitzades per cohorts d’edat. Subfamília Caprinae. Nivell SM-3.

SM-3.1 % SM-3.2 % SM-3.3 % SM-3.4 % SM-3.5 % SM-3.6 % Total %

S/alteració 43 42,6 19 48,7 54 35,5 6 13,0 22 57,9 29 30,9 173 36,8

Grau 1 13 12,9 4 10,3 3 2,0 0,0 0,0 13 13,8 33 7,0

Grau 2 41 40,6 16 41,0 95 62,5 40 87,0 16 42,1 35 37,2 243 51,7

Grau 3 6 6,4 6 1,3

Grau 4 2 2,0 7 7,4 9 1,9

Grau 5 1 1,0 3 3,2 4 0,9

Grau 6 1 1,0 1 1,1 2 0,4

NR total 101 100,0 39 100,0 152 100,0 46 100,0 38 100,0 94 100,0 470 100,0

NR termo. 58 57,4 20 51,3 98 64,5 40 87,0 16 42,1 65 69,1 297 63,2
Taula 4.18. Restes de la subfamília Caprinae termoalterades segons subunitats i graus d’afectació. SM-3.

S/
al

te
ra

cio
ns

Gr
au

 1

Gr
au

 2

Gr
au

 3

Gr
au

 4

Gr
au

 5

Gr
au

 6

To
ta

l t
er

m
o

%

Banya 14 2 37 2 41 74,5

Crani 9 1 26 1 28 75,7

Maxil·lar 6 4 4 40

Mandíbula 9 4 14 1 19 67,9

Dent 17 1 11 4 1 17 50

Hioides 3 0 0

V. cervical 5 5 100

V. toràcica 3 3 1 4 57,1

Costella 26 3 15 18 40,9

V. lumbar 3 6 6 66,7

Vèrtebra 4 1 1 2 33,3

Escàpula 4 5 5 55,6

Húmer 9 1 18 19 67,9

Radi 10 1 16 2 19 65,5

Ulna 3 2 2 40

Carp 4 1 4 5 55,6

Metacarp 6 5 15 1 21 77,8

Coxal 10 1 7 1 9 47,4

Fèmur 9 2 22 1 25 73,5

Tíbia 7 2 18 1 21 75

Mal·leolar 1 1 100

Astràgal 1 1 3 1 1 6 85,7

Calcani 1 1 1 50

Centretarsal 4 4 100

Altres tarsos 1 1 2 100

Metatars 6 2 6 1 9 60

Falange I 7 1 2 3 30

Falange III 2 1 1 33,3

Total 173 33 243 6 9 4 2 297
Taula 4.19. Restes termoalterades de la subfamília Caprinae segons subunitats i ossos afectats. SM-3.



SM3.1 SM3.2 SM3.3 SM3.4 SM3.5 SM3.6 NR total MNE MAU %MAU

Banya 6 2 1 6 15 3 1.5 50

Neurocrani 6 3 9 3 3 100

Maxil·lar 1 5 1 1 8 3 1.5 50

Mandíbula 1 2 2 1 3 9 4 2 66,7

Dent 1 1 3 5 - -

V. cervical 1 1 1 0.2 6,7

Costella 4 4 4 0.2 6,7

V. lumbar 1 1 2 2 0.25 8,3

Escàpula 3 2 5 5 2.5 83,3

Húmer 2 1 1 1 1 6 3 1.5 50

Radi 1 1 2 5 9 3 1.5 50

Ulna 1 1 1 0.5 16,7

Carp 1 1 -

Metacarp 2 2 4 3 4 15 4 2 66,7

Pelvis 1 1 1 1 33,3

Fèmur 1 1 1 3 6 1 0.5 16,7

Tíbia 1 2 3 6 2 1 33,3

Astràgal 3 2 1 6 6 3 100

Calcani 1 1 1 0.5 16,7

Centretarsal 1 1 1 0.5 16,7

Altres tarsos 1 1 - -

Metatars 1 2 2 4 9 3 1.5 50

Falange I 2 2 1 5 3 0.4 13,3

Falange III 3 3 3 0.4 13,3

29 5 30 12 3 48 127

Taula 4.20. Representació anatòmica de Capra pyrenaica. SM-3.

NMIf NMIc

Banya 3

Crani 2

Mandíbula 3 3 3 a

Escàpola 4 4 2 a

Húmer 2 2 2 a

Radi 2

Metacarp 3

Astràgal 4

Metatars 2

Taula 4.21. NMI calculat segons diferents ossos per freqüència NMIf i per combinació NMIc. Capra pyrenaica. SM-3.



Húmer Radi Ulna Metacarp Fèmur Tíbia Metatars Falange I Total

555 1 1

Fresc 1 1

510 1 1

Fresc 1 1

550 1 1

Fresc 1 1

100 1 2 3

Fresc 1 2 3

500 3 7 1 6 17

Fresc 2 2 3 7

Fresc/Sec 1 1 1 3

Indeterminat 4 1 2 7

010 1 1 1

Fresc 1 1

Indeterminat 1

050 2 2 5 5 3 3 20

Fresc 1 2 1 3 1 2 10

Fresc/Sec 1 2 1 1 5

Sec 1 1 2

Indeterminat 3 3

001 2 1 1 4

Fresc 2 1 1 4

005 2 1 3 1 1 8

Fresc 1 1 2

Indeterminat 1 1 2 1 1 6

Total 6 9 1 15 6 6 9 5 57

Taula 4.22. Morfotipus de fragments d’ossos llargs identificats i tipus de trencament fresc, sec o indeterminat. Capra pyrenaica. SM-3.

Húmer Radi Ulna Metacarp Fèmur Tíbia Metatars Falange I
Fragment axial 1

Fragment proximal 3 7 1 6 3
Fragment diàfisi 2 3 1 5 5 3 3
Fragment distal 4 1 3 1 2 1

Taula 4.23. Fragments d’ossos llargs segons la part conservada. Capra pyrenaica. SM-3.

Tipus Húmer Radi Ulna Metacarp Fèmur Tíbia Metatars Falange I Altres ossos

Fresc 4 7 0 4 3 2 5 5 11

Sec 0 0 0 1 0 1 0 0 4

Mixt 1 1 1 2 1 2 2

Indeterminat 1 1 1 9 1 2 2 0 44

Total 6 9 1 15 6 6 9 5 61

Taula 4.24. Tipus de trencaments segons els diferents ossos llargs i altres tipus d’os. Capra pyrenaica. Nivell SM-3.
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Banya 1 1

Neurorani 1 1

Maxil·lar 6 6

Mandíbula 1 1 1 3

Costella 1 1 2

Escàpula 1 1 2 1 5

Húmer 3 1 1 5

Radi 1 1 4 1 7

Metacarp 1 2 3

Fèmur 1 1 1 1 4

Tíbia 1 2 1 4

Calcani 1 1

Astràgal 4 4

Metatars 2 1 1 4

Falange I 2 2

Total 16 3 1 16 4 3 5 1 1 1 1 52

Taula 4.25. Marques antròpiques identificades sobre ossos de Capra pyrenaica Nivell SM-3.
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Húmer 3 1 1 5
050 1 1 2
001 1 1 2
005 1 1

Radi 1 4 1 1 7
500 1 2 3
510 1 1
010 1 1
050 1 1 2

Mtcarp 1 2 3
500 2 2
050 1 1

Fèmur 1 1 1 1 4
050 1 1 1 1 4

Tíbia 1 2 1 4
050 1 1 2
001 1 1
005 1 1

Mttars 2 1 1 4
500 2 1 1 4

Fal I 2 2
100 1 1
001 1 1

Total 4 2 15 1 1 1 4 1 29

Taula 4.26. Marques antròpiques en els ossos llargs segons els diferents fragments d’os. Capra pyrenaica. Nivell SM-3.



Fus No fus

Húmer distal 3

Radi proximal 1

Radi distal 2

Metacarp distal 3

Tíbia proximal 1 1

Tíbia distal 1

Falange I proximal 3
Taula 4.27. Restes d’epífisis d’ossos llargs fusionades i no fusionades de Capra pyrenaica. Nivell SM-3.

Edat de fusió en anys Fusionats No fusionats

1-3 juvenil 10

3-5 subadult 3

5-7 adult

7-9 adult

>9 adult -senil 1 1
Taula 4.28. Epífisis fusionades i no fusionades segons cohorts d’edat. Capra pyrenaica. Nivell SM-3.

Fases dentals NR dentals
0

II 1

III 5

IV 1

IV K-L 1

Total 8
Taula 4.29. Restes dentals classificades segons fases de creixement-desgast. Capra pyrenaica. Nivell SM-3.

Cohorts Nivell 3

Jove 3

Subadult 4

Adult 5

Total 12
Taula 4.30. Restes dentals organitzades per cohorts d’edat. Capra pyrenaica. Nivell SM-3.

SM-3.1 % SM-3.2 % SM-3.3 % SM-3.4 % SM-3.5 % SM-3.6 % Total %

S/alteració 11 37,9 2 40,0 13 43,3 2 16,7 2 66,7 21 43,8 51 40,2

Grau 1 4 13,8 1 20,0 2 6,7 0,0 0,0 3 6,3 10 7,9

Grau 2 12 41,4 2 40,0 15 50,0 10 83,3 1 33,3 15 31,3 55 43,3

Grau 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 4,2 2 1,6

Grau 4 1 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 6 12,5 7 5,5

Grau 5 1 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1 2,1 2 1,6

NR Total 29 100,0 5 100,0 30 100,0 12 100,0 3 100,0 48 100,0 127 100,0

NR termoalterdes 18 62,1 3 60,0 17 56,7 10 83,3 1 33,3 27 56,3 76 59,8
Taula 4.31. Restes de Capra pyrenaica termoalterades segons subunitats i graus d’afectació. SM-3.



SM-3.3 SM-3.4 SM-3.5 Total

Neurocrani 1 1

Mandíbula 1 1 2

Dent 1 1

Radi 2 2

Metacarp 1 1 2

Tíbia 2 1 3

Centretarsal 1 1 2

Falange  I 1 1

Total 8 5 1 14
Taula 4.32. Representació anatòmica de les restes de Ruicapra sp. segons subunitats.

SM-3.1 SM-3.2 SM-3.3 SM-3.4 SM-3.5 Total

Maxil·lar 1 1 2

Mandíbula 1 1

Dent 2 2

Húmer 1 1 2

Radi 1 1

Metacarp 1 2 3

Pelvis 1 1

Fèmur 2 2

Tíbia 1 1

Calcani 1 1

Centretarsal 1 1

Metatars 1 1

Falange I 2 2

Falange II 1 1

Total 9 2 7 2 1 21
Taula 4.33. Representació anatòmica dels caprins domèstics. SM-3.

SM-3.1 SM-3.2 SM-3.3 SM-3.4 SM-3.5 SM-3.6 NRtot NME MAU %MAU

Banya 1 3 1 2 2 9 1 0.5 50

Neurocrani 1 1 1 1 100

Maxil·lar 1 1 1 0.5 50

Mandíbula 1 1 1 0.5 50

Dent 2 4 6

Hioides 1 1 2 1 1 100

V. cervical 1 1 1 0.2 20

V. toràcica 1 1 2 2 0.2 20

Costella 2 1 1 4 2 0.1 10

Escàpula 1 1 1 0.5 50

Húmer 1 2 1 4 1 0.5 50

Radi 1 1 2 1 0.5 50

Ulna 1 1 1 0.5 50

Metacarp 1 1 1 3 1 0.5 50

Fèmur 1 1 2 1 0.5 50

Tíbia 1 1 2 1 0.5 50

Metatars 1 1 1 3 1 0.5 50

Falange I 1 1 1 1 4 3 0.375 38

Falange II 1 1 2 2 0.25 25

Falange III 1 1 1 0.125 13

Total 9 1 14 9 11 8 52
Taula 4.34. Representació anatòmica per subunitats del Cervus elaphus. SM-3.



Húmer Radi Ulna Metacarp Fèmur Tíbia Metatars Falange I Falange II Total

111 1 2 3

555 1 1

Fresc 1 1

500 1 1 2

Fresc 1 1 2

010 1 1

Fresc 1 1

050 3 1 2 2 2 2 12

Fresc 1 1 1 2 5

Sec 1 1

Indeterminat 2 1 2 1 6

005 1 1 2 4

Fresc 1 1

Indeterminat 1 1 1 3

Total 4 2 1 3 2 2 3 4 2 23
Taula 4.35. Tipus de fragments d’ossos llargs identificats i tipus de trencament fresc, sec o indeterminat. Cervus elaphus. SM-3.

Húmer Radi Ulna Metacarp Fèmur Tíbia Metatars Falange I Falange II Total

Sencers o quasi 1 2 3

Fragment axial 1 1

Fragment proximal. 1 1 2

Fragment diàfisi. 3 1 1 2 2 2 2 13

Fragment distal. 1 1 2 4
Taula 4.36. Fragments d’ossos llargs segons la part conservada. Cervus elaphus. SM-3.

Húmer Radi Ulna Metacarp Fèmur Tíbia Metatars Falange I Falange II Altres ossos

Sencer 1 2

Fresc 1 1 1 2 2 1 2 6

Sec 1 1

Indeterminat 3 1 1 2 1 1 22

Total 4 2 1 3 2 2 3 4 2 29
Taula 4.37. Tipus de trencaments segons els diferents ossos llargs i altres tipus d’os. Cervus elaphus. SM-3.
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Maxil·lar 1 1
Hioides 1 1

V. toràcica 1 1
Costella 1 1 1 3
Húmer 1 1 2

Radi 1 1 2
Ulna 1 1

Metacarp 1 1 2
Fèmur 1 1 2

Tíbia 1 1
Metatars 1 1 2
Falange I 1 1 2

Falange II 1 1 2
Total 2 4 6 4 3 1 2 22

Taula 4.38. Marques antròpiques identificades als diferents ossos. Cervus elaphus.  SM-3.



Mossa Incisions Raspats

Cranial 2

Axial 4 1 1

M. Anterior 5 4 3

M. Posterior 4 2 2

Falanges 1 1

Total 14 9 7

Taula 4.39. Principals tipus de marques identificades mosses, incisions i raspats identificades segons segments esquelètics. Cervus elaphus. SM-3.

Mossa Raspats Incisions + mossa Incisions + Raspats + Mossa Total

Húmer 1 1 2

050 1 1 2

Radi 1 1 2

050 1 1

005 1 1

Ulna 1 1

010 1 1

Metacarp 1 1 2

500 1 1

050 1 1

Fèmur 1 1 2

050 1 1 2

Tíbia 1 1

050 1 1

Metatars 1 1 2

500 1 1

050 1 1

Falange I 1 1

555 1 1

Falange II 1 1

111 1 1

Total 4 4 4 2 14

Taula 4.40. Marques antròpiques en els ossos llargs segons els diferents fragments d’os. Cervus elaphus. SM-3.

SM-3.1 % SM-3.2 % SM-3.3 % SM-3.4 % SM-3.5 % SM-3.6 % Total %

S/alteració 3 33,3 10 71,4 2 22,2 10 90,9 4 50,0 29 55,8

Grau 1 3 33,3 1 11,1 4 7,7

Grau 2 3 33,3 4 28,6 6 66,7 1 9,1 3 37,5 17 32,7

Grau 4 1 100,0 1 1,9

Grau 5 1 12,5 1 1,9

NR Total 9 100,0 1 100,0 14 100,0 9 100,0 11 100,0 8 100,0 52 100,0

NR termoalterades. 6 66,7 1 100,0 4 28,6 7 77,8 1 9,1 4 50,0 23 44,2

Taula 4.41. Restes de Cervus elaphus termoalterades segons subunitats i graus d’afectació. SM-3.



Sus sp. SM-3.1 SM-3.2 SM-3.3 SM-3.4 SM-3.6 Total

Neurocrani 1 1 2

Dent 2 2

Carp 1 1

Metacarp 1 1

Fèmur 2 2

Tíbia 1 1

Falange III 1 1

Total 7 1 1 1 10

Sus scrofa SM-3.1 SM-3.2 SM-3.3 SM-3.4 SM-3.6 Total

Dent 2 2

Escàpula 1 1 2

Fíbula 1 1

Falange I 1 1

Total 4 1 1 6

Taula 4.42. Representació anatòmica de Sus scrofa i Sus sp. SM-3.

SM-3.1 % SM-3.2 % SM-3.3 % SM-3.4 % SM-3.6 % Total %

S/alteracions 2 28,6 4 80,0 1 50,0 7 43,8

Grau 1 1 14,3 1 6,3

Grau 2 2 28,6 1 20,0 1 100,0 1 50,0 5 31,3

Grau 3 1 14,3 1 6,3

Grau 5 1 14,3 1 100,0 2 12,5

NR Total 7 100,0 1 100,0 5 100,0 1 100,0 2 100,0 16 100,0

NR termo 5 71,4 1 100,0 1 20,0 1 100,0 1 50,0 9 56,3

Taula 4.43. Restes de suid termoalterades segons subunitats i graus d’afectació. SM-3.

SM-3.1 SM-3.3 SM-3.4 SM-3.6 Total

Maxil·lar 1 1

Mandíbula 2 1 1 1 5

Dent 1 3 4

Costella 2 2

Escàpula 1 1

Radi 1 1

Fèmur 2 2

Tíbia 3 1 4

Fíbula 1 1

Falange I 1 1

Total 3 13 2 4 22

Taula 4.44. Representació anatòmica de Vulpes vulpes. SM-3.
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Mandíbula 1 1 1 3

Escàpula 1 1

Fèmur 1 1

Tíbia 2 2

Falange I 1 1

Total 1 1 4 1 8
Taula 4.45. Restes de Vulpes vulpes amb marques antròpiques. SM-3.

Grau 1 Grau 2

SM-3.1 1 1

SM-3.3 1 7

SM-3.4 1

SM-3.6 2 1

Total 4 10
Taula 4.46. Restes de Vulpes vulpes segons el grau d’alteració i les subunitats on es localitzen. SM-3.

SM-3.1 SM-3.2 SM-3.3 SM-3.4 SM-3.5 SM-3.6 Total NME MAU %MAU
Neurocrani 22 1 9 3 5 5 45 5 5 62,5

Maxil·lar 7 5 6 2 2 2 24 8 8 100
Premaxil·la 1 1 1 1 12,5
Mandíbula 6 6 11 3 3 7 36 16 8 100
V. cervical 1 1 1 0,1 1,25
V. toràcica 1 1 1 0,1 1,25

Costella 7 1 4 1 2 15 6 0,25 3,125
V. lumbar 1 1 2 2 0,2 2,5
Vèrtebra 2 2 0
Escàpula 9 5 3 3 1 2 23 6 3 37,5

Húmer 4 2 3 1 1 1 12 4 2 25
Radi 4 8 3 15 5 2,5 31,25
Ulna 1 2 2 3 2 10 5 2,5 31,25
Carp 1 1 0

Metacarp III 1 1 2 2 1 12,5
Metacarp IV 1 1 1 0,5 6,25

Coxal 6 1 1 1 1 10 3 1,5 18,75
Fèmur 6 2 6 5 6 2 27 6 3 37,5

Tíbia 10 7 7 8 1 33 10 5 62,5
Calcani 3 3 3 1 10 9 4,5 56,25

Metatars III 2 2 4 4 2 25
Falange I 1 1 2 2 0,13 1,625

Total 92 40 62 37 22 24 277
Taula 4.47. Representació anatòmica de Leporidae. SM-3.



Morfotipus Dreta Esquerra Indeterminada Total
1.1 1 1

2 1 1 2
2.1 2 2

3 3 3
3.1 2 2 4

4 2 1 3
5 1 1 2

5.1 2 2 9 13
6 1 1 2

6.1 1 1 2 4
Total 11 14 11 36

Taula 4.48. Morfotipus de fractura i lateralitat de les mandíbules de Leporidae. SM-3.

Morfotipus Húmer Radi Fèmur Tíbia Total
Proximal 1 8 5 0 14
FE 0.1.4 1 2 3
FE 0.2.4 5 5
FE II.1.2 1 1
FE II.1.4 1 1 2
FE II.2.4 2 2
FE II.1.1.1 1 1
Cilindre 1 3 3 12 19
FD II.1 1 3 3 12 19
Fragment diàfisi 5 16 17 38
FD 0.4 1 1
FD I.4 3 3
FD II.4 5 12 17 34
Distal 5 4 2 4 15
FE 0.1.4 2 2
FE 0.2.4 2 2
FE II.1.2 1 1 2
FE II.1.4 4 1 3 8
FE II.2.4 1 1
Total 12 15 26 33 86

Taula 4.49. Morfotipus de trencament dels ossos llargs principals de Leporidae. SM-3.

Morfotipus Ulna
1.1 1

2 1
2.1 2
2.2 3
4.1 3

Total 10
Taula 4.50. Morfotipus de trencament de l’ulna de Leporidae. SM-3.

Mandíbula V. cervical V.  toràcica V. lumbar Vèrtebra Escàpula Coxal Total
1 4 1

1.1 1 1
1.2 1 1

2 2 5 3
2.1 2 1 1 4

3 3 3
3.1 4 1 5
3.2 3 3

4 3 3
4.1 10 1 19

5 2 2
5.1 13 3 16
5.2 2 2
5.3 1 2 3

6 2 1 3
6.1 4 1 1 5

Total 36 1 1 2 2 23 10 75

Taula 4.51. Morfotipus de trencament d’ossos de morfologia atípica de Leporidae. SM-3.



Complet Fresca Seca Indeterminada Total
Neurocrani 1 44 45

Maxil·lar 1 23 24
Premaxil·la 1 1
Mandíbula 36 36

Vèrtebra cervical 1 1
Vèrtebra toràcica 1 1

Costella 4 11 15
Vèrtebra lumbar 2 2

Vèrtebra 2 2
Escàpola 5 18 23

Húmer 12 12
Radi 8 7 15
Ulna 5 5 10
Carp 1 1

Metacarp III 1 1 2
Metacarp IV 1 1

Pelvis 1 9 10
Fèmur 1 18 3 5 27

Tíbia 33 33
Calcani 8 1 1 10

Metatars III 3 1 4
Falange I 2 2

Total 18 90 3 166 277
Taula 4.52. Ossos complets i fragmentats segons tipus de trencament. Leporidae. Nivell SM-3.

Húmer Radi Fèmur Tíbia Total
Proximal 8 4 12
Cilindre 2 3 5 12 22

Fragment diàfisi 4 17 17 38
Distal 4 4 1 4 13
Total 10 15 27 33 85

Taula 4.53. Fragments ossis dels principals ossos llargs de Leporidae. SM-3.
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Neurocrani 1 1
Mandíbula 3 2 1 6

Costella 4 4
V. lumbar 1 1
Escàpula 1 2 3 1 2 9

Húmer 1 4 5
Radi 1 3 2 6
Ulna 6 1 1 8

Coxal 1 1 2
Fèmur 7 1 8

Tíbia 1 11 5 1 18
Calcani 1 1 2

Metatars III 1 1 1 3
Total 7 6 39 9 6 3 3 73

Taula 4.54. Marques antròpiques identificades sobre ossos de Leporidae. SM-3.



Marques antròpiques sobre l’escàpula 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
Model 1: Incisions transversals en coll 1 2
Model 2: Raspats transversals en coll
Model 3: Raspats longitudinal o oblics en coll
Model 4: Combinació incisió-raspat en coll
Model 5: Raspats longitudinals  i oblics sobre marge i coll
Model 6: Combinació incisions en coll i raspats longitudinals en els marges 1
Model 7: Incisions en marge
Model 8: Raspats en marge
Total morfotipus amb coll 4 4 1 3 1
Total restes 9 5 3 3 1 2
% sobre restes amb coll models 1 -6)
Model 1: Incisions transversals en coll 25,0 50,0
Model 2: Raspats transversals en coll
Model 3: Raspats longitudinal o oblics en coll
Model 4: Combinació incisió-raspat en coll
Model 5: Raspats longitudinals  i oblics sobre marge i coll
Model 6: Combinació incisions en coll i raspats longitudinals en els marges 33,3

Taula 4.55. Models  de marques lítiques antròpiques identificades sobre restes d’escàpula de Leporidae i percentatge que representen les marques localitzades
en el coll models 1 -6) sobre el total de restes amb coll. SM-3

Marques antròpiques sobre húmer 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
Model 1: Incisions i raspats longitudinals i obliqües sobre diàfisi raspats longitudinals 1
Total cilindres i fragments de diàfisi 2 1 2 1 1
Total restes 4 2 3 1 1 1
% de cada model
Model 1: Incisions i raspats longitudinals i obliqües sobre diàfisi raspats longitudinals 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Taula 4.56. Models  de marques lítiques antròpiques identificades sobre restes d’húmer de Leporidae i percentatge que representen les marques localitzades en
els cilindres model 1) sobre el total de cilindres i fragments de diàfisi. SM -3.

Marques lítiques sobre ulna SM-3.1-3.2 SM3.3-3.6 Total
Incisió obliqua cara plantar 1 1
Raspats diàfisi plantar 1 1
Total restes 3 7 10
NR amb marques per models

Model 1: Incisions i raspats longitudinals  sobre diàfisi 1 1 2
%Sobre el total de cilindres
Model 1: Incisions i raspats longitudinals  sobre diàfisi 33,3 14,3 20,0

Taula 4.57. Marques lítiques i models de marques antròpiques identificades sobre restes d’ulna de Leporidae i percentatge que representen. Nivell SM-3.

Marques lítiques sobre tíbia SM-3.1-3.2 SM-3.3-3.6
Incisions obliqües sobre cilindre 3
Incisions obliqües sobre fragment longitudinal 2 1
Raspats curts oblics sobre fragment 1
Total cilindres 4 8
Total cilindres longitud 4-6 3 7
Total fragments diàfisi 7 7
Total restes 17 16
NR amb marques per models
Model 1: Incisions i raspats longitudinals i obliques sobre diàfisi 3
%Sobre el total de restes
Model 1: Incisions i raspats longitudinals i obliques sobre diàfisi 18,8
%Sobre el total de cilindres
Model 1: Incisions i raspats longitudinals i obliques sobre diàfisi 37,5
%Sobre el total de cilindres longitud 4-6
Model 1: Incisions i raspats longitudinals i obliques sobre diàfisi 42,9

Taula 4.58. Marques lítiques sobre la cortical de la tíbia de Leporidae. S’indiquen les marques identificades i el total de restes , cilindres i cilindres llargs longitud
4-6) sobre els que s’ha estimat la freqüència relativa d’aparició. Per al càlcul del percentatge únicament s’han comptabilitzat les restes de cilindre i les marques

sobre aquests. SM-3.

Incisions Raspats Total
Mandíbula 3 2 5

Calcani 1 1
Metatars III 1 1 2

Total 5 3 25

Taula 4.59. Marques lítiques sobre altres ossos de Leporidae. SM-3.



Mossa Flexió Afonament NR amb fractura NR total %
Neurocrani 1 1 45 2,2
Mandíbula 1 1 36 2,8
Costella 4 4 15 26,7

Cos 4 4 12 33,3
Vèrtebra lumbar 1 1 2 50,0

Cos 1 1 2 50,0
Escàpula 3 5 8 23 34,8
Húmer 4 4 12 33,3

Diàfisi longitudinal mitja 2 2 5 40,0
Epífisis distal 2 2 4 50,0

Radi 2 3 5 15 33,3
Diàfisi cilindro mitja 2 2 3 66,7
Epífisis proximal + fragmento diàfisi 3 3 3 100,0

Ulna 7 1 8 10 80,0
Coxal 1 1 10 10,0

Ili 1 1 1 100,0
Fèmur 7 1 8 27 29,6

Diàfisi cilindro proximal 3 3 3 100,0
Diàfisi longitudinal mitja 4 4 16 25,0
Epífisi distal 1 1 3 33,3

Tíbia 17 17 33 51,5
Diàfisi proximal 1 1 12 8,3
Diàfisi mitja 7 7 12 58,3
Epífisis distal 9 9 9 100,0

Calcani 1 1 10 10,0
Metatars III 1 1 4 25,0
Total 46 13 1 60 277 21,7

Taula 4.60. Fractures directes identificades sobre ossos de Leporidae. SM-3.

Fusionat No fusionat
Húmer

Proximal 1
Distal 4

Radio
Proximal 2
Distal 2

Ulna
Proximal 1
Distal

Fèmur
Proximal 2 2
Distal 1 2

Tíbia
Proximal
Distal 5 1

Total 18 5

Taula 4.61. Restes fusionades i no fusionades dels ossos llargs de Leporidae. SM-3.

Fusionat No fusionat
Fusió primerenca 6 0
Fusió intermèdia 7 3
Fusió tardana 5 2

Taula 4.62. Restes fusionades i no fusionades per cohorts d’edat de fusió. SM-3.



Any Capa Quadre Os Identificació Taules
1983 III - 0,80 Sector A ampl Calcani SM-W-HS 1 4.70
1996 R C D Fragment de cos de costella I SM-W-HS 3 4.67, 4.70
1996 R C D Fragment caudal de costella SM-W-HS 4 4.70
1996 R C D Fragment de diàfisi de fèmur /tíbia SM-W-HS 5 4.67, 4.70
1996 R AA  2 Fragment de diàfisi prob. fèmur SM-W-HS 10 4.66
1996 3.1 AB 4 EST Fragment de cos de costella dreta SM-W-HS 11 4.66, 4.67
1996 3.1 AB 4 EST Fragment de diàfisi de fèmur /tíbia SM-W-HS 12 4.66, 4.67, 4.70
1997 3.1 AB 3/7 Fragment de diàfisi de tíbia SM-W-HS 13 4.69
1999 3.16 AA 3/3 Fragment d’ili o espina escapular SM-W-HS 16
2000 3.5 AA 5/2 Fragment de neurocrani parietal + frontal SM-W-HS 17 4.66, 4.70
2000

3.7
AA 5/1 Fragment de diàfisi de fèmur SM-W-HS 18 4.67

2000 AA 5/2 Fragment de diàfisi de fèmur SM-W-HS 19 4.66, 4.67, 4.70
2000 3.11 AA 5/1 Húmer distal SM-W-HS 20 4.66, 4.70
2000 3.13 AA 5/1 Fragment de diàfisi SM-W-HS 21 4.70
2000

3.15

AA 5/2 Fragment de costella II gràcil SM-W-HS22
2000 AA 5/2 Fragment ilíac SM-W-HS 23 4.67
2000 AA 5/3 Fragment de diàfisi de fèmur SM-W-HS 24 4.66, 4.69, 4.70
2000 AA 5/4 CAU Probable fragment de coxal dubtós SM-W-HS 25 4.70
2000 3.18 AB 6/1 Fragment de diàfisi de fèmur SM-W-HS 26 4.66, 4.69, 4.70
2002 3.15 AA 5/3 Fragment de diàfisi de fèmur SM-W-HS 27 4.70
2004

3.9
AB 5/4 Fragment de diàfisi de tíbia SM-W-HS 29 4.67

2004 AB 6/2 Fragment de diàfisi radi, ulna o fíbula SM-W-HS 30 4.70
2004

3.10
AB 6/1 Fragment procés articular v. toràcica SM-W-HS 31 4.70

2004 AB 5/3 Incisiu central superior dret SM-W-HS 32
2004 3.19 AB 6/1 Fragment dental SM-W-HS 33
2004

3.21
AA 6/1 Fragment de diàfisi d’húmer SM-W-HS 34 4.66, 4.69, 4.70

2004 AB 6/2 Fragment de diàfisi de fèmur SM-W-HS 35 4.70
2004 3.24 AB 6/3 Fragment de diàfisi de fèmur SM-W-HS 36 4.70
2007 3.30 AB 6/2 Fragment de fèmur distal SM-W-HS 37 4.70

Taula 4.63. Llista de les restes òssies d’Homo sapiens recuperades al nivell mesolític. S’indiquen les taules on es detallen les marques antròpiques.

SM-3.1 SM-3.2 SM-3.3 SM-3.4 SM-3.5 SM-3.6 Altres NR total NME
Neurocrani 1 1 1

Dent 1 1 2 2
V. cervical
V. toràcica 1 1 1

Costella 1 3 4 4
Húmer 1 1 2 1

Coxal 2 1 3 1
Fèmur 2 3 1 1 1 8 1

Tíbia 1 1 2 1
Calcani 1 1 1

Diàfisi ind. 2 3 5
Total 3 4 7 3 1 1 9 29

Taula 4.64. Restes humanes recuperades a les diferents subunitats del nivell SM-3, així com aquelles recuperades en contexts heterogènies i atribuïdes al nivell
SM-3 altres.

Tipus Crani Costella Húmer Coxal Fèmur Tíbia Diaf. Indet Total
Fresc 2 6 2 10

Sec 1 1
Mixt 1 1 1 3

Indeterminat 1 2 3
Total 1 1 2 2 8 1 2 17

Taula 4.65. Tipus de trencament de les diferents restes humanes. SM-3.



Identificació Individu Marques Quantitat Disposició Localització. Longitud Dir. Morfologia. Intensitat Funció
SM-W-HS-20 G I Mult SP Distal L-C Long Fina Intens DS
SM-W-HS-10 R I Mult SP Diàfisi C Obl Fina Intens EXC
SM-W-HS-11 R I 1 - C Obl Fina Intens EXC
SM-W-HS-12 ? I Mult SP Diàfisi C Obl Fina Lleu EXC
SM-W-HS-19 R R 2 CR Diàfisi L Obl Fina Intens EXC
SM-W-HS-24 R I 1 Diàfisi L Obl Fina Intens EXC
SM-W-HS-26 R I Mult SP Diàfisi L Obl Fina Intens EXC
SM-W-HS-34 G I 2 SP Diàfisi L Long Fina Lleu EXC
SM-W-HS-17 ? C 2 SP - C Obl Plans Intens EXC-N

Taula 4.66. Ossos humans amb marques lítiques sobre la cortical. S’indica la identificació, l’individu G- gràcil, R- robust, ?- indeterminat, el tipus de marca I -
incisió, R- raspat, C- colp, la quantitat 1, 2, o Mult si són >2), disposició SP - subparal·leles, CR- creuades, localització, longitud L - llarga, C- curta . SM-3.

Identificació Individu. Fractura directa Marks dentals Quantitat Loc. Longitut Dir. Morfologia Intensitat Funció
SM-W-HS 18 ? - P-A 2 Diàfisi C Tra Plana Lleu EXC-N
SM-W-HS 5 ? - P-A 1 Diàfisi C Tra Plana Lleu EXC-N
SM-W-HS 19 R - P-A 4 Diàfisi C - Plana Lleu EXC-N
SM-W-HS 29 ? - P-A 1 Diàfisi C Tra Plana Lleu EXC-N
SM-W-HS 12 ? - P-A 1 Diàfisi C Obl Plana Lleu EXC-N
SM-W-HS 11 R - A Mult, SP Cos C tra Plana Intens EXC-N
SM-W-HS-23 ? - A Mult CR Diàfisi L - Plana Lleu EXC-N
SM-W-HS 11 R Mosses A FRC
SM-W-HS 3 ? Flexió-Peeling P FRC

Taula 4.67. Marques dentals sobre ossos humans. S’indica la identificació, l’individu, el tipus de marca P - punció, A- arrossegament, quantitat, localització,
direcció TRA - transversal, OBL- obliqua, intensitat, funció EXC -N, Excarnació i neteja; FRC- fracturar i figures. SM-3.

Os Marca Mesures
SM-W-HS 18 Punció triangular FIG 13) 2,24 x 1,23
SM-W-HS 18 Punció subrectangular FIG 14) 1,35 x 1,68
SM-W-HS 18 Arrossegaments FIG 12) Mitjana = 0,93
SM-W-HS 19 Punció FIG 7 b1) 0,87
SM-W-HS 19 Punció FIG 7 b2) 1,12
SM-HS-W 11 Arrossegaments curts i amples Amp. Mitjana=2,13; max=3,96; mín=1,15; std=1,08
SM-HS-W 23 Arrossegaments plans i amples Mín=0,85; Màx=1,37; x=1,11
SM-W-HS 3 Crenulacions Min=0,36; Max=1,58; x=0,97
SM-W-HS 3 Puncions Diam.min=0,1; máx=0,42

Taula 4.68. Mesures de les marques dentals. En mm. SM-3.

Identificació Individu Impactes directes
SM-W-HS 13 ? 3
SM-W-HS 24 R 1
SM-W-HS 26 R 2
SM-W-HS 34 S 1

Taula 4.69. Restes humanes amb impactes directes. SM-3.



Identificació Individu Grau Localització Superfície
SM-W-HS 1 ? 2 I-E Total
SM-W-HS 3 ? 1 I-E Parcial
SM-W-HS 4 ? 2 I-E Parcial
SM-W-HS 5 R 1 E Parcial
SM-W-HS 12 ? 1 E Parcial
SM-W-HS 17 ? 2 I-E Total
SM-W-HS 19 R 1 I-E Parcial
SM-W-HS 20 S 2 I-E Total
SM-W-HS 21 ? 1 I-E Parcial
SM-W-HS 24 R 1 E Parcial
SM-W-HS 25 ? 1 E Parcial
SM-W-HS 26 R 1 E Parcial
SM-W-HS 27 R 1 E Parcial
SM-W-HS 30 ? 1 I-E Parcial
SM-W-HS 31 ? 1 E Parcial
SM-W-HS 34 S 1 I-E Parcial
SM-W-HS 35 ? 1 I-E Parcial
SM-W-HS 36 ? 1 I-E Parcial
SM-W-HS 37 ? 1 I-E Total

Taula 4.70. Restes humanes afectades per termoalteracions. S’indica l’individu, el grau d’intensitat, la localització I -cara interna, E- cara externa, i la superfície
afectada. SM-3.

RDpc mm.

Mitjana 2,89367284

Error típic 0,05119212

Mediana 2,755

Moda 2,1

Desviació tipus 0,92145821

Variància 0,84908523

Curtosi -0,13540203

Coeficient d'asimetria 0,64904399

Rang 3,8

Mínim 1,3

Màxim 5,1

Suma 937,55

Recompte 324

Nivell de confiança95,0% 0,10071209
Taula 4.71. Estadística descriptiva de la mesura de l’espessor cortical de les RDpc del SM-3.

Classe mm RDpc SM-3
<1 0

1-2 46

2-3 150

3-4 85

4-5 38

5-6 5

6-7 0
Taula 4.72. Mesura de l’espessor cortical de les RDpc del SM-3 per classes en mm.



Taula 4.73. Restes estudiades de la subunitat SM-4.1a per capes. Llista de taxons identificats i restes no identificades a nivell taxonòmic. %Tot: percentatge sobre el total de restes identificades; %Id: percentatge sobre el total de 
restes identificades taxonòmicament.

17 %Tot %Id 18 %Tot %Id 19 %Tot %Id 21 %Tot %Id 23 %Tot %Id 24 %Tot %Id 25 %Tot %Id
Caprinae 4 6,0 13,8 2 2,7 3,8 19 7,3 13,8 16 3,8 9,5 17 5,5 6,3 27 8,8 11,3 11 1,6 3,2

Capra pyrenaica 3 4,5 10,3 2 2,7 3,8 18 6,9 13,0 10 2,4 6,0 8 2,6 3,0 8 2,6 3,3 42 6,2 12,2
Rupicapra sp. 3 1,2 2,2 2 0,5 1,2 1 0,3 0,4
aff. Rupicapra

Ovis aries 1 0,4 0,7
Cervus elaphus 7 2,7 5,1 4 1,0 2,4 1 0,3 0,4 4 1,3 1,7 7 1,0 2,0

cf. Cervus elaphus.
Capreolus capreolus 1 0,3 0,4

Sus scrofa 1 0,3 0,4
Sus sp.

Lynx sp. 1 0,4 0,7 1 0,2 0,6
Vulpes vulpes 1 1,5 3,4 2 2,7 3,8 2 0,8 1,4 2 0,5 1,2 1 0,1 0,3
Cuon alpinus 1 0,3 0,4
Erinaceus sp. 1 0,3 0,4 1 0,3 0,4

cf. Lepus
Oryctolagus cuniculus 11 16,4 37,9 16 21,3 30,8 13 5,0 9,4 36 8,7 21,4 22 7,1 8,2 31 10,1 12,9 11 1,6 3,2

Leporidae 10 14,9 34,5 30 40,0 57,7 74 28,5 53,6 97 23,3 57,7 216 69,9 80,6 168 54,9 70,0 271 40,3 79,0
Talla mitjana Rda 1 1,3 1,9 3 1,2 2,2 2 0,5 1,2 11 1,6 3,2

Talla mitjana RDpc 34 50,7 117,2 30 9,7 11,2 56 18,3 23,3 89 13,2 25,9
RnD 4 6,0 13,8 22 29,3 42,3 119 45,8 86,2 246 59,1 146,4 11 3,6 4,1 10 3,3 4,2 230 34,2 67,1

Total 67 100,0 231,0 75 100,0 144,2 260 100,0 188,4 416 100,0 247,6 309 100,0 115,3 306 100,0 127,5 673 100,0 196,2
Total identificats 29 43,3 100,0 52 69,3 100,0 138 53,1 100,0 168 40,4 100,0 268 86,7 100,0 240 78,4 100,0 343 51,0 100,0
Total Leporidae 21 31,3 72,4 46 61,3 88,5 87 33,5 63,0 133 32,0 79,2 238 77,0 88,8 199 65,0 82,9 282 41,9 82,2

Total Tm 1 1,5 3,4 2 2,7 3,8 13 5,0 9,4 9 2,2 5,4 4 1,3 1,5 5 1,6 2,1 8 1,2 2,3
Continua...

26 %Tot %Id 27 %Tot %Id 28 %Tot %Id 29 %Tot %Id 30 %Tot %Id 31 %Tot %Id 32 %Tot %Id Total %Tot %Id
Caprinae 24 4,6 8,6 5 2,8 6,5 6 7,2 15,8 6 3,9 6,9 2 4,3 7,7 5 6,8 15,6 1 3,6 5,3 145 4,5 8,1

Capra pyrenaica 33 6,3 11,8 7 3,9 9,1 6 7,2 15,8 13 8,4 14,9 5 10,6 19,2 4 5,4 12,5 159 5,0 8,8
Rupicapra sp. 6 0,2 0,3
aff. Rupicapra 1 0,2 0,4 1 0,0 0,1

Ovis aries 1 0,0 0,1
Cervus elaphus 4 0,8 1,4 2 1,1 2,6 1 2,1 3,8 30 0,9 1,7

cf. Cervus elaphus. 1 0,6 1,3 1 0,0 0,1
Capreolus capreolus 1 0,0 0,1

Sus scrofa 1 0,2 0,4 1 0,6 1,3 3 0,1 0,2
Sus sp. 1 0,2 0,4 1 2,1 3,8 2 0,1 0,1

Lynx sp. 2 0,1 0,1
Vulpes vulpes 1 0,6 1,1 1 2,1 3,8 10 0,3 0,6
Cuon alpinus 1 0,0 0,1
Erinaceus sp. 1 0,2 0,4 3 0,1 0,2

cf. Lepus 1 0,6 1,1 1 0,0 0,1
Oryctolagus cuniculus 9 1,7 3,2 5 2,8 6,5 4 2,6 4,6 1 1,4 3,1 1 3,6 5,3 160 5,0 8,9

Leporidae 206 39,4 73,6 56 31,3 72,7 26 31,3 68,4 62 40,3 71,3 16 34,0 61,5 22 29,7 68,8 17 60,7 89,5 1271 39,8 70,7
Talla mitjana Rda 5 1,0 1,8 6 3,4 7,8 2 2,4 5,3 2 1,3 2,3 1 2,1 3,8 1 1,4 3,1 1 3,6 5,3 35 1,1 1,9

Talla mitjana RDpc 68 13,0 24,3 59 33,0 76,6 9 10,8 23,7 10 6,5 11,5 8 17,0 30,8 21 28,4 65,6 8 28,6 42,1 392 12,3 21,8
RnD 170 32,5 60,7 37 20,7 48,1 34 41,0 89,5 55 35,7 63,2 12 25,5 46,2 20 27,0 62,5 970 30,4 54,0

Total 523 100,0 186,8 179 100,0 232,5 83 100,0 218,4 154 100,0 177,0 47 100,0 180,8 74 100,0 231,3 28 100,0 147,4 3194 100,0 177,7
Total identificats 280 53,5 100,0 77 43,0 100,0 38 45,8 100,0 87 56,5 100,0 26 55,3 100,0 32 43,2 100,0 19 67,9 100,0 1797 56,3 100,0
Total Leporidae 215 41,1 76,8 61 34,1 79,2 26 31,3 68,4 67 43,5 77,0 16 34,0 61,5 23 31,1 71,9 18 64,3 94,7 1432 44,8 79,7

Total Tm 7 1,3 2,5 4 2,2 5,2 1 0,6 1,1 3 6,4 11,5 57 1,8 3,2



Mesofauna S/alteració % Grau 1 % Grau 2 % Grau 3 % Grau 4 % Grau 5 % Grau 6 %
17 40 87,0 6 13,0
18 5 83,3 1 16,7
19 166 86,0 27 14,0
21 269 94,1 16 5,6 1 0,3
23 55 77,5 3 4,2 13 18,3
24 92 86,8 14 13,2
25 148 37,9 29 7,4 192 49,1 6 1,5 6 1,5 3 0,8 7 1,8
26 107 34,7 31 10,1 140 45,5 6 1,9 9 2,9 13 4,2 2 0,6
27 34 28,8 17 14,4 46 39,0 9 7,6 7 5,9 4 3,4 1 0,8
28 20 35,1 8 14,0 21 36,8 1 1,8 4 7,0 3 5,3
29 39 44,8 3 3,4 28 32,2 4 4,6 6 6,9 6 6,9 1 1,1
30 13 41,9 3 9,7 15 48,4
31 19 37,3 4 7,8 25 49,0 1 2,0 2 3,9
32 2 18,2 1 9,1 8 72,7

Total 1009 57,3 99 5,6 552 31,3 26 1,5 29 1,6 31 1,8 16 0,9
Leporidae S/alteració % Grau 1 % Grau 2 % Grau 3 % Grau 4 % Grau 5 % Grau 6 %

17 16 76,2 5 23,8
18 35 76,1 11 23,9
19 65 74,7 22 25,3
21 83 62,4 50 37,6
23 165 69,3 7 2,9 55 23,1 1 0,4 10 4,2
24 128 64,3 71 35,7
25 148 52,5 31 11,0 84 29,8 6 2,1 4 1,4 3 1,1 6 2,1
26 118 54,9 20 9,3 63 29,3 3 1,4 2 0,9 4 1,9 5 2,3
27 39 63,9 2 3,3 12 19,7 3 4,9 1 1,6 1 1,6 3 4,9
28 10 38,5 5 19,2 10 38,5 1 3,8
29 26 38,8 15 22,4 22 32,8 3 4,5 1 1,5
30 10 62,5 4 25,0 2 12,5
31 12 52,2 5 21,7 6 26,1
32 6 33,3 1 5,6 10 55,6 1 5,6

Total 861 60,1 86 6,0 425 29,7 16 1,1 8 0,6 9 0,6 27 1,9

Taula 4.74. Restes de mesofauna i Leporidae termoalterades segons graus d’afectació. SM-4.1a.

Mesofauna Articulacions % Exterior % Interior % Parcial % Total % NRtermoalt.
Grau 1 1 100,0 1 100,0 1 100,0 24 85,7 72 10,0 99
Grau 2 4 14,3 548 75,9 552
Grau 3 26 3,6 26
Grau 4 29 4,0 29
Grau 5 31 4,3 31
Grau 6 16 2,2 16
Total 1 100,0 1 100,0 1 100,0 28 100,0 722 100,0 753

Leporidae Articulacions % Fractura % Puntual % Parcial % Total % NRtermoalt
Grau 1 13 72,2 7 33,3 3 37,5 23 63,9 40 8,2 86
Grau 2 5 27,8 14 66,7 5 62,5 13 36,1 388 79,5 425
Grau 3 16 3,3 16
Grau 4 8 1,6 8
Grau 5 9 1,8 9
Grau 6 27 5,5 27
Total 18 100,0 21 100,0 8 100,0 36 100,0 488 100,0 571

Taula 4.75. Localització i cobertura de les termoalteracions en mesofauna i Leporidae. SM-4.1a.



17 18 19 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Total NME MAU %MAU
Banya 1 2 1 2 6 2 1 33,3

Neurocrani 1 3 1 4 1 7 1 1 1 20 3 3 100,0
Maxil·lar 1 2 3 2 1 33,3

Mandíbula 1 1 2 2 2 1 1 10 6 3 100,0
Dent 2 4 2 2 4 1 1 1 17

Hioides 1 2 3 2 2 66,7
V. cervical 1 2 1 1 5 5 1 33,3
V. toràcica 1 3 2 1 1 2 2 1 13 10 0,8 26,7

Costella 3 4 1 9 2 6 2 2 2 2 33 14 0,6 20,0
V. lumbar 1 1 2 2 0,3 10,0
Vèrtebra 1 1
Escàpula 1 1 1 1 1 1 2 8 6 3 100,0

Húmer 1 1 2 4 1 1 3 1 14 2 1 33,3
Radi 1 4 2 3 1 4 15 5 2,5 83,3
Ulna 1 2 1 2 1 1 8 6 3 100,0
Carp 1 2 2 1 2 3 1 1 13

Metacarp 1 4 1 3 3 4 3 1 20 4 2 66,7
Coxal 2 2 3 1 1 9 5 2,5 83,3

Fèmur 1 2 1 4 1 4 3 2 1 1 20 3 1,5 50,0
Tíbia 1 2 3 2 9 2 2 1 22 3 1,5 50,0

Astràgal 2 2 2 1 33,3
Calcani 1 1 1 0,5 16,7

Centretarsal 2 1 3 3 1,5 50,0
Altres tarsos 1 1

Metatars 1 1 1 5 3 2 1 1 15 6 3 100,0
Falange I 4 3 3 3 4 5 1 1 24 16 2 66,7

Falange II 2 3 2 4 3 1 1 16 12 1,5 50,0
Falange III 1 2 1 2 6 6 0,75 25,0

Sesamoide 1 1
Total 7 4 40 28 25 36 53 58 12 12 19 7 9 1 311

Taula 4.76. Representació anatòmica de la subfamília Caprinae. SM-4.1a.

NMIf
Costella 2
Escàpula 2
Húmer 3
Ulna 3
Carp 4
Fèmur 2
Tíbia 4
Astràgal 2
Centretarsal 2
Metatars 5

Taula 4.77. NMIf de Caprinae. SM-4.1a



SM-4.1a Húmer Radi Ulna Mtcarp Fèmur Tíbia Mttars Fal I Fal II Total
111 1 2 3
155 1 1

Fresc/Sec 1 1
555 2 5 7

Fresc 2 4 6
Fresc/Sec 1 1

001 3 12 1 16
Fresc 1 9 1 11
Indet 2 3 5

055 1 2 2 5
Fresc 1 1

Fresc/Sec 1 1
Sec 1 1

Indet 2 2
005 3 1 2 2 3 11

Fresc 1 1 1 1 4
Sec 2 1 3

Indet 1 1 1 1 4
010 1 1 2

Fresc 1 1
Sec 1 1

050 14 12 1 9 19 14 2 1 72
Fresc 4 4 1 8 1 18

Fresc/Sec 7 4 6 6 2 25
Sec 3 1 2 6

Indet 3 5 1 3 5 6 23
110 3 3

Fresc 2 2
Indet 1 1

100 1 5 1 2 9
Fresc 1 1 2 4

Sec 1 1
Indet 4 4

550 3 1 1 5
Indet 1 1 2
Fresc 2 1 3

500 1 1 6 2 8 1 1 20
Fresc 4 1 3 8

Fresc/Sec 1 1
Sec 1 2 3

Indet 1 1 1 3 1 1 8
Total 14 15 8 20 20 22 15 24 16 153

Taula 4.78. Tipus de fragments dels ossos llargs i tipus de trencament fresc, sec o indeterminat. Subfamília Caprinae. SM-4.1a.

Tipus Húmer Radi Ulna Mtcarp Fèmur Tíbia Mttars Fal I Fal II Altres ossos
Sencers o quasi 24

Sec 3 1 3 4 2 2 1 7
Indeterminat 3 6 6 6 5 9 5 5 7 97

Fractura recent 1
Fresc 4 6 1 6 9 3 6 15 7 12

Fresc/Sec 7 5 6 6 2 2 1
Total 14 15 8 20 20 22 15 24 16 141

Taula 4.79. Tipus de trencaments segons els diferents ossos llargs i altres tipus d’os. Subfamília Caprinae. Nivell SM-4.1a.



In
cis

io
ns

Ra
sp

at
s

Co
lp

M
os

sa

In
cis

io
ns

 +
 ra

sp
at

s

In
cis

io
ns

 +
 m

os
sa

Ra
sp

at
s +

 m
os

sa

In
cis

io
ns

 +
 ra

sp
at

s +
 m

os
sa

In
cis

io
ns

 +
 co

p 
+ 

m
os

sa

Ra
sp

at
s +

 d
en

ta
ls 

+ 
m

os
sa

De
nt

al
s +

 m
os

sa

s/
m

ar
qu

es

To
ta

l

To
ta

l a
m

b 
m

ar
qu

es

%
 a

m
b 

m
ar

qu
es

Banya 6 6 0 0,0
Neurocrani 20 20 0 0,0

Maxil·lar 1 2 3 1 33,3
Mandíbula 1 1 1 7 10 3 30,0

Dent 17 17 0 0,0
Hioides 3 3 3 100,0

V. cervical 5 5 0 0,0
V. toràcica 1 12 13 1 7,7

Costella 6 1 2 1 1 1 21 33 12 36,4
V. lumbar 2 2 0 0,0
Vèrtebra 1 1 0 0,0
Escàpula 3 5 8 3 37,5

Húmer 1 5 1 1 6 14 8 57,1
Radi 3 2 2 1 7 15 8 53,3
Ulna 3 5 8 3 37,5
Carp 2 11 13 2 15,4

Metacarp 1 5 1 13 20 7 35,0
Coxal 1 8 9 1 11,1

Fèmur 3 2 1 5 1 1 2 5 20 15 75,0
Tíbia 3 1 2 1 1 14 22 8 36,4

Astràgal 1 1 0 0,0
Calcani 1 1 2 1 50,0

Centretarsal 3 3 0 0,0
Altres tarsos 1 1 0 0,0

Metatars 2 2 2 1 8 15 7 46,7
Falange I 9 1 14 24 10 41,7

Falange II 2 1 13 16 3 18,8
Falange III 6 6 0 0,0

Sesamoide 1 1 0 0,0
Total 32 4 2 34 2 12 3 3 1 1 2 215 311 96 30,9

Taula 4.80. Marques antròpiques identificades als diferents ossos. Subfamília Caprinae. SM-4.1a.
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Cranial 2 3,57 5 10 1 12,5

Axial 6 10,7 10 20 3 37,5

M. anterior 17 30,4 18 36 2 25

M. posterior 18 32,1 15 30 2 25

Falanges 13 23,2 2 4 0 0

56 100 50 100 8 100

Taula 4.81. Quantitat d’ossos amb diferents tipus de marques antròpiques per segments esquelètics. Subfamília Caprinae. SM-4.1a.



Incisions Raspats Mossa Colp
Incisions +
raspats

Incisions +
mossa

Raspats +
mossa

Dentals +
mossa

Incisions +
raspats +
mossa

Raspats +
dentals +
mossa

Sense
marques Total

Húmer 1 5 1 1 6 14
050 1 5 1 1 6 14

Radi 3 2 2 1 7 15
010 1 1
050 3 2 1 6 12
100 1 1
500 1 1

Ulna 3 5 8
010 1 1
050 1 1
100 2 3 5
500 1 1

Metacarp 1 5 1 13 20
111 1 1
055 1 1
005 3 3
050 1 1 7 9
500 4 2 6

Fèmur 3 2 5 1 1 1 2 5 20
005 1 1
050 3 2 4 1 1 1 2 5 19

Tíbia 3 2 1 1 1 13 21
001 1 1 1 3
005 1 1 2
050 2 1 1 9 13
100 1 1
500 1 1 2

Metatars 2 2 2 1 8 15
005 1 1 2
050 2 2
550 1 1 1 3
500 2 2 4 8

Falange I 9 1 14 24
555 1 1 2
001 5 1 6 12
055 2 2
005 1 2 3
100 1 1 2
155 1 1
550 1 1
500 1 1

Falange II 2 1 13 16
111 2 2
555 2 3 5
001 1 1
055 2 2
050 1 1
110 1 2 3
550 1 1
500 1 1

Total 16 2 32 2 2 9 2 1 2 1 84 153

Taula 4.82. Marques antròpiques en els ossos llargs segons els diferents fragments d’os. Subfamília Caprinae. SM-4.1a.

Fusionat No fusionat
Radi px 2
Metacarp dt 4
Fèmur dt 1
Tíbia px 1 1
Tíbia dt 1 2
Falange I px 7
Falange II px 12

Taula 4.83. Restes d’epífisi de Caprinae on s’ha pogut estimar l’estat de fusió. SM-4.1a.



Fases d’edat en anys Fusionat No fusionat
1-3 juvenil 21 4
3-5 subadult 1 2
5-7 adult 1
7-9 adult
>9 adult -vell 1 1

Taula 4.84. Restes fusionades i no fusionades agrupades per fases d’edat de fusió en anys. Caprinae. SM-4.1a

S/alteració % Grau 1 % Grau 2 % Grau 3 % Grau 4 % Grau 5 % Grau 6 % Total

Banya 2 33 4 67 6
Neurocrani 11 55 8 40 1 5 20

Maxil·lar 3 100 3
Mandíbula 5 50 1 10 4 40 10

Dent 12 71 1 5,9 3 18 1 5,9 17
Hioides 3 100 3

V. cervical 2 40 2 40 1 20 5
V. toràcica 9 69 4 31 13

Costella 16 48 4 12 13 39 33
V. lumbar 1 50 1 50 2
Vèrtebra 1 100 1
Escàpula 5 63 2 25 1 13 8

Húmer 3 21 2 14 9 64 14
Radi 6 40 7 47 2 13 15
Ulna 2 25 6 75 8
Carp 5 38 7 54 1 7,7 13

Metacarp 6 30 3 15 9 45 2 10 20
Coxal 7 78 2 22 9

Fèmur 8 40 5 25 7 35 20
Tíbia 8 36 1 4,5 10 45 2 9,1 1 4,5 22

Calcani 1 100 1
Astràgal 1 50 1 50 2

Centretarsal 1 33 1 33 1 33 3
Altres tarsos 1 100 1

Metatars 6 40 2 13 7 47 15
Falange I 17 71 1 4,2 4 17 1 4,2 1 4,2 24

Falange II 10 63 3 19 3 19 16
Falange III 3 50 3 50 6

Sesamoide 1 100 1
Total 151 49 24 7,7 115 37 8 2,6 6 1,9 6 1,9 1 0,3 311

Taula 4.85. Restes termoalterades de Caprinae segons ossos i grau de termoalteració. SM-4.1a.

17 18 19 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Total NME MAU %MAU
Neurocrani 1 1 2 2 1 33,3

Maxil·lar 1 1 2 2 1 33,3
Mandíbula 1 2 2 1 1 7 5 2,5 83,3

Dent 1 2 2 1 1 7 0,0
V. cervical 1 1 1 0,2 6,7
V. toràcica 1 1 1 0,08 2,7

Costella 1 5 2 2 1 11 11 0,5 16,7
Escàpula 1 1 1 1 4 4 2 66,7

Húmer 4 1 1 2 8 2 1 33,3
Radi 1 1 2 2 6 3 1,5 50,0
Ulna 1 2 1 1 1 6 6 3 100,0
Carp 1 1 1 1 2 3 1 1 11 0,0

Metacarp 1 4 1 2 3 2 1 14 4 2 66,7
Coxal 3 1 4 4 2 66,7

Fèmur 2 2 2 1 7 2 1 33,3
Tíbia 1 1 8 1 1 12 3 1,5 50,0

Calcani 1 1 1 0,5 16,7
Astràgal 2 2 2 1 33,3

Centretarsal 1 1 2 2 1 33,3
Metatars 1 1 1 3 2 2 10 6 3 100,0
Falange I 4 3 3 2 4 5 1 22 16 2 66,7

Falange II 2 3 2 1 3 1 1 13 12 1,5 50,0
Falange III 1 2 1 2 6 6 0,75 25,0

Total 3 2 18 10 8 8 42 33 7 6 13 5 4 159

Taula 4.86. Representació anatòmica de Capra pyrenaica. SM-4.1a.



NMIf
Dent 3
Costella 2
Escàpola 2
Ulna 2
Carp 4
Tíbia 3
Astràgal 2
Mttars 4

Taula 4.87. NMIf de Capra pyrenaica. SM-4.1a

Húmer Radi Ulna Mtcarp Fèmur Tíbia Mttars Fal I Fal II Altres ossos
Sencers o quasi 20

Sec 2 1 2 1 1 2 4
Indeterminat 1 4 2 3 3 4 6 20

Fractura recent 1
Fresc 2 3 1 5 3 2 6 14 7 9

Fresc/Sec 6 5 4 6 2
Total 8 6 6 14 7 12 10 22 13 54

Taula 4.88. Tipus de trencaments segons els diferents ossos llargs i altres tipus d’os. Capra pyrenaica. SM-4.1a.

S/alteracions % Grau 1 % Grau 2 % Grau 3 % Grau 4 % Grau 5 % Total
Neurocrani 1 50 1 50 2

Maxil·lar 2 100 2
Mandíbula 2 29 1 14 4 57 7

Dent 4 57 1 14 2 29 7
V. cervical 1 100 1
V. toràcica 1 100 1

Costella 5 45 2 18 4 36 11
Escàpula 1 25 2 50 1 25 4

Húmer 1 13 2 25 5 63 8
Radi 2 33 3 50 1 17 6
Ulna 1 17 5 83 6
Carp 5 45 5 45 1 9,1 11

Metacarp 5 36 2 14 6 43 1 7,1 14
Coxal 4 100 4

Fèmur 4 57 2 29 1 14 7
Tíbia 5 42 6 50 1 8,3 12

Calcani 1 100 1
Astràgal 1 50 1 50 2

Centretarsal 1 50 1 50 2
Metatars 6 60 2 20 2 20 10
Falange I 16 73 1 4,5 3 14 1 4,5 1 4,5 22

Falange II 9 69 1 7,7 3 23 13
Falange III 3 50 3 50 6

Total 79 50 16 10 51 32 5 3,1 3 1,9 5 3,1 159
Taula 4.89. Restes sense termoalteracions i termoalterades de Capra pyrenaica segons ossos i grau de termoalteració. SM-4.1a.

19 21 23 24 25 26 27 30 Total
Banya 1 2 3

Dent 1 1 1 3
V. cervical 1 1

Costella 1 1 1 1 4
Radi 3 1 4
Ulna 1 1 2

Metacarp 1 1 2
Fèmur 1 1

Tíbia 2 2
Calcani 1 1

Centretarsal 1 1
Altres tarsos 1 1

Falange I 2 2
Falange III 2 1 3

Indeterminat 1 1
Total 7 4 1 4 7 4 3 1 31

Taula 4.90. Representació anatòmica de Cervus elaphus. SM-4.1a.



Incisions Mossa Colp Incisions + mossa Incisions + raspats + mossa Total
Dent 1 1
Costella 2 1 3
Radi 1 1 1 3
010 1 1
050 1 1
500 1 1
Ulna 1 1
010 1 1
Mtcarp 1 1
010 1 1
Fèmur 1 1
050 1 1
Tíbia 1 1 2
50 1 1 2
Calcani 1 1
Centretarsal 1 1
Altres tarsos 1 1
Fal I 1 1 2
055 1 1
005 1 1
Total 9 5 1 1 1 17

Taula 4.91. Marques antròpiques en els ossos de Cervus elaphus segons els diferents fragments d’os. SM-4.1a.

17 18 19 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Total NME MAU %MAU
Neurocrani 2 1 4 17 21 21 52 39 3 5 8 1 2 1 177 12 12 32,0

Maxil·lar 3 2 4 10 19 17 9 5 4 73 41 20,5 54,7
Premaxil·la 8 10 3 2 2 1 1 27 20 10 26,7
Mandíbula 4 8 7 18 25 17 32 18 13 3 5 1 6 157 66 33 88,0
V. cervical 1 1 1 0,2 0,5

Costella 1 4 7 7 15 11 14 16 5 2 2 3 2 1 90 14 0,6 1,6
V. lumbar 2 2 2 0,3 0,8
Vèrtebra 2 4 6
Escàpula 9 12 17 21 24 11 3 1 8 106 49 24,5 65,3

Húmer 3 6 9 10 18 15 16 11 4 5 1 1 99 37 18,5 49,3
Radi 3 2 3 4 6 13 9 1 3 2 46 24 12 32,0
Ulna 1 2 11 1 3 5 1 1 3 2 30 26 13 34,7

Metacarp 1 1
Metacarp II 1 2 3 3 1,5 4,0

Metacarp III 2 4 6 6 3 8,0
Metacarp IV 1 3 4 4 2 5,3
Metacarp V 1 1 1 0,5 1,3

Coxal 4 1 5 6 18 12 9 4 1 2 2 3 67 17 8,5 22,7
Fèmur 3 6 19 18 34 30 32 19 1 5 13 4 184 47 23,5 62,7
Fíbula 1 1 1 0,5 1,3

Tíbia 2 6 15 16 30 19 42 45 9 4 5 4 4 5 206 75 37,5 100,0
Astràgal 2 2 2 1 1 1 9 9 4,5 12,0
Calcani 2 2 7 10 6 3 2 1 2 1 36 36 18 48,0

Carp 1 1
Centretarsal 2 1 1 4 4 2 5,3
Altres tarsos 1 1

Metatars II 1 1 2 5 2 1 1 2 15 15 7,5 20,0
Metatars III 2 1 1 5 4 3 6 1 23 23 11,5 30,7
Metatars IV 2 3 2 3 2 12 12 6 16,0
Metatars V 2 1 3 3 1,5 4,0

Metatars 1 1
Metàpode ind. 1 3 1 9 4 1 1 20

Falange I 2 1 1 1 5 5 0,3 0,8
Llarg 10 5 15
Total 21 46 87 133 238 199 282 215 61 26 67 16 23 18 1432

Taula 4.92. Representació anatòmica de Leporidae. SM-4.1a.



Húmer Radi Fèmur Tíbia Total
Complet 1 1
Proximal 4 24 26 5 59
FE 0.1.4 3 2 5
FE 0.2.4 9 9
FE I.1.4 2 2
FE I.2.4 3 1 4
FE II.1.1.1 22 22
FE II.1.2 1 1
FE II.1.4 1 1 2 2 6
FE II.2.4 7 1 8
FE II.3.4 1 1
FE II.4.4 1 1
Cilindre 39 13 54 80 186
FD 0.1 2 1 9 12
FD I.1 4 7 6 16 33
FD II.1 31 5 47 55 138
FD III.1.1 2 2
FD III.1.2 1 1
Frag. Diàfisi 19 3 99 82 203
FD 0.4 1 1 4 6
FD I.4 3 15 14 32
FD II.4 19 2 84 64 169
Distal 37 6 5 38 86
FE 0.1.1 1 1
FE 0.1.4 1 1 3 5
FE 0.2.4 4 4
FE II.1.2 1 3 4
FE II.1.4 29 3 31 63
FE II.2.2 1 1
FE II.2.4 2 2 4
Total 99 46 184 206 535

Taula 4.93. Morfotipus de trencament dels ossos llargs. SM-4.1a.

Ulna
2 2
3 2
4 4
2.2 11
2.3 5
3.1 2
4.1 4
Total 30

Taula 4.94. Morfotipus de trencament de l’ulna. SM-4.1a.

Mandíbula % V. cervical % Costella % V. lumbar % Vèrtebra % Escàpula % Coxal % Total %
1 7 4,5 5 4,7 12 2,8
1.1 2 1,3 4 6,0 6 1,4
1.2 2 3,0 2 0,5
2 27 17,2 2 2,2 4 3,8 33 7,7
2.1 4 4,4 2 100,0 2 1,9 8 1,9
2.2 8 8,9 8 1,9
3 7 4,5 6 5,7 13 3,0
3.1 7 4,5 7 6,6 6 9,0 20 4,7
3.2 1 0,6 3 3,3 24 22,6 28 6,5
3.3 3 3,3 1 0,9 4 0,9
4 9 5,7 4 3,8 13 3,0
4.1 6 3,8 20 22,2 36 34,0 2 3,0 64 14,9
4.2 41 45,6 17 16,0 3 4,5 61 14,2
4.3 9 10,0 9 2,1
5 1 0,6 1 0,2
5.1 65 41,4 1 100 13 19,4 79 18,4
5.2 6 100,0 20 29,9 26 6,1
6 7 10,4 7 1,6
6.1 25 15,9 10 14,9 35 8,2
Total 157 100,0 1 100 90 100,0 2 100,0 6 100,0 106 100,0 67 100,0 429

Taula 4.95. Morfotipus de trencament d’ossos de morfologia atípica. SM-4.1a.
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Neurocrani 1 0,6 176 99,4 177
Maxil·lar 3 4,1 70 95,9 73

Premaxil·la 3 11,1 24 88,9 27
Mandíbula 13 8,3 144 91,7 157
V. cervical 1 100,0 1

Costella 1 1,1 1 1,1 88 97,8 90
V. lumbar 2 100,0 2
Vèrtebra 6 100,0 6
Escàpola 4 3,8 5 4,7 97 91,5 106

Húmer 7 7,1 83 83,8 2 2,0 7 7,1 99
Radi 12 26,1 19 41,3 15 32,6 46
Ulna 6 20,0 24 80,0 30

Metacarp 1 100,0 1
Metacarp II 1 33,3 2 66,7 3

Metacarp III 3 50,0 3 50,0 6
Metacarp IV 1 25,0 1 25,0 2 50,0 4
Metacarp V 1 100,0 1

Coxal 1 1,5 4 6,0 62 92,5 67
Fèmur 21 11,4 158 85,9 1 0,5 4 2,2 184
Fíbula 1 100,0 1

Tíbia 1 0,5 30 14,6 158 76,7 17 8,3 206
Astràgal 8 88,9 1 11,1 9
Calcani 34 94,4 2 5,6 36

Carp 1 100,0 1
Centretarsal 4 100,0 4
Altres tarsos 1 100,0 1

Metatars 2 4 26,7 2 13,3 9 60,0 15
Metatars 3 5 21,7 1 4,3 8 34,8 9 39,1 23
Metatars 4 4 33,3 8 66,7 12
Metatars 5 2 66,7 1 33,3 3

Metatars 1 100,0 1
Metàpode ind. 1 5,0 7 35,0 12 60,0 20

Falange I 4 80,0 1 20,0 5
Llarg 2 13,3 8 53,3 5 33,3 15
Total 96 6,7 75 5,2 465 32,5 3 0,2 793 55,4 1432

Taula 4.96. Ossos complets i fragmentats segons tipus de trencament. Leporidae. Nivell SM-4.1a.

1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % Total
Sec 4 13,8 6 20,7 11 37,9 6 20,7 2 6,9 29

Húmer 1 25,0 2 50,0 1 25,0 4
Radio 1 14,3 5 71,4 1 14,3 7
Fèmur 1 33,3 1 33,3 1 33,3 3
Tíbia 3 20,0 3 20,0 4 26,7 4 26,7 1 6,7 15

Fresc 1 2,6 4 10,5 3 7,9 7 18,4 6 15,8 17 44,7 38
Húmer 1 3,2 1 3,2 2 6,5 3 9,7 7 22,6 17 54,8 31
Radio 1 20,0 1 20,0 3 60,0 5
Fèmur 1 2,1 2 4,3 8 17,0 11 23,4 25 53,2 47
Tíbia 1 1,8 6 10,9 15 27,3 13 23,6 20 36,4 55

Mixt 1 33,3 2 66,7 3
Húmer 2 100,0 2
Fèmur 1 100,0 1

Indeterminat 1 16,7 1 16,7 4 66,7 6
Húmer 1 50,0 1 50,0 2
Radio 1 100,0 1
Fèmur 1 33,3 2 66,7 3
Tíbia 2 20,0 2 20,0 5 50,0 1 10,0 10

Total 5 2,7 11 5,9 27 14,5 38 20,4 42 22,6 63 33,9 186

Taula 4.97. Longitud dels cilindres en gradació de 1 a 6) segons el tipus de trencament sobre els diferents ossos llargs de Leporidae. S M-4.1a.



Fusionat No fusionat

Fusió tardana 14 1

Fusió intermèdia 21

Fusió primerenca 20

Taula 4.98. Restes fusionades i no fusionades segons temps de fusió. Leporidae. SM-4.1a.

mm

Mitjana 3,21752551

Error típic 0,06400848

Mediana 3

Moda 2,7

Desviació tipus 1,267303257

Variància 1,606057544

Curtosi 21,54060358

Coeficient d'asimetria 3,461850984

Rang 10,9

Mínim 1,1

Màxim 12

Suma 1261,27

Recompte 392

Nivell de confiança95,0% 0,125843852

Taula 4.99. Estadística descriptiva de l’espessor de la paret de la diàfisi dels fragments de diàfisi mesurats i determinats a nivell de pes corporal. SM-4.1a.

Classe Freqüència

<1 0

1-2 39

2-3 161

3-4 129

4-5 51

5-6 7

6-7 0

7-8 0

8-9 0

9-10 0

10-11 0

11-12 4

Taula 4.100. Mesura en mm de la paret de les diàfisis organitzades en classes de 1 mm. RDpc. SM-4.1a.



SM-4.1b 4 %Tot %Id 5 %Tot %Id 6 %Tot %Id 7 %Tot %Id 8 %Tot %Id 9 %Tot %Id 10 %Tot %Id 11 %Tot %Id Total %Tot %Id
Caprinae 24 5,0 8,5 21 3,7 5,7 52 4,0 6,7 36 3,7 6,7 51 4,0 6,6 50 3,6 5,9 61 3,6 6,9 59 4,0 6,5 354 3,9 6,6

Capra pyrenaica 22 4,6 7,7 25 4,4 6,8 48 3,7 6,2 39 4,0 7,3 68 5,3 8,8 81 5,9 9,6 77 4,5 8,7 77 5,2 8,4 437 4,8 8,1
Rupicapra sp. 3 0,2 0,4 1 0,1 0,1 4 0,0 0,1
aff. Rupicapra 1 0,1 0,2 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 3 0,0 0,1

Bos primigenius 1 0,1 0,2 1 0,0 0,0
Bos sp. 1 0,2 0,4 1 0,0 0,0

Cervus elaphus 5 1,1 1,8 2 0,4 0,5 4 0,3 0,5 3 0,3 0,6 5 0,4 0,6 10 0,7 1,2 14 0,8 1,6 6 0,4 0,7 49 0,5 0,9
Capreolus capreolus 1 0,2 0,3 1 0,0 0,0

cf. Capreolus 2 0,2 0,3 2 0,0 0,0
Cervidae 1 0,1 0,1 1 0,0 0,0

Sus scrofa 1 0,2 0,3 2 0,2 0,4 6 0,5 0,8 1 0,1 0,1 2 0,1 0,2 1 0,1 0,1 13 0,1 0,2
Sus sp. 3 0,2 0,4 3 0,2 0,4 6 0,1 0,1

Artiodactyla 1 0,1 0,2 1 0,1 0,1 2 0,0 0,0
Canidae 1 0,1 0,1 1 0,0 0,0
Lynx sp. 1 0,2 0,4 1 0,1 0,2 2 0,2 0,3 4 0,0 0,1

Felis sylvestris 1 0,1 0,1 1 0,0 0,0
Vulpes vulpes 1 0,2 0,3 1 0,1 0,1 2 0,0 0,0

cf. Lepus 1 0,1 0,1 3 0,2 0,3 4 0,0 0,1
Oryctolagus cuniculus 4 0,8 1,4 9 1,6 2,5 16 1,2 2,1 9 0,9 1,7 11 0,9 1,4 25 1,8 3,0 15 0,9 1,7 38 2,6 4,2 127 1,4 2,4

Leporidae 227 47,7 79,9 306 54,1 83,6 651 50,5 83,8 444 45,8 82,7 623 48,8 80,7 674 49,1 79,8 713 41,8 80,7 726 49,0 79,5 4364 47,8 81,2
Talla mitjana RDa 13 2,7 13 2,3 34 2,6 29 3,0 34 2,7 35 2,6 55 3,2 39 2,6 252 2,8

Talla mitjana RDpc 33 6,9 34 6,0 87 6,7 74 7,6 86 6,7 90 6,6 139 8,2 97 6,5 640 7,0
RnD 146 30,7 153 27,0 391 30,3 329 34,0 384 30,1 402 29,3 627 36,8 432 29,2 2864 31,4

Total 476 100,0 566 100,0 1289 100,0 969 100,0 1276 100,0 1372 100,0 1704 100,0 1481 100,0 9133 100,0
Total identificats 284 59,7 100,0 366 64,7 100,0 777 60,3 100,0 537 55,4 100,0 772 60,5 100,0 845 61,6 100,0 883 51,8 100,0 913 61,6 100,0 5377 58,9 100,0

Total Leporidae 231 48,5 81,3 315 55,7 86,1 667 51,7 85,8 453 46,7 84,4 635 49,8 82,3 699 50,9 82,7 728 42,7 82,4 767 51,8 84,0 4495 49,2 83,6

Taula 4.101. Restes estudiades de la subunitat SM-4.1b per capes. Llista de taxons identificats i restes no identificades a nivell taxonòmic. %Tot: percentatge sobre el total de restes identificades; %Id: percentatge sobre el total de restes
identificades taxonòmicament.

SU 4.1c 12 %Tot %Id 13 %Tot %Id 14 %Tot %Id 15 %Tot %Id 16 %Tot %Id 17 %Tot %Id Total %Tot %Id
Caprinae 20 3,2 5,7 24 4,0 5,8 9 3,6 7,6 17 3,5 7,7 10 7,0 11,9 6 3,3 4,9 86 3,7 6,6

Capra pyrenaica 12 1,9 3,4 20 3,3 4,8 7 2,8 5,9 31 6,3 14,1 5 3,5 6,0 7 3,8 5,7 82 3,6 6,3
Cervus elaphus 4 0,6 1,1 1 0,4 0,8 3 0,6 1,4 4 2,8 4,8 1 0,5 0,8 13 0,6 1,0

Capreolus capreolus 1 0,4 0,8 1 0,0 0,1
Sus sp. 1 0,2 0,3 1 0,0 0,1

Lynx sp. 1 0,2 0,2 1 0,0 0,1
Oryctolagus cuniculus 8 1,3 2,3 26 4,3 6,3 4 1,6 3,4 7 1,4 3,2 4 2,8 4,8 9 4,9 7,4 58 2,5 4,4

Leporidae 303 48,7 87,1 342 56,3 82,8 96 38,2 81,4 162 32,9 73,6 61 42,7 72,6 99 53,8 81,1 1063 46,2 81,5
Talla mitjana Rd a 19 3,1 14 2,3 9 3,6 19 3,9 4 2,8 3 1,6 68 3,0

Talla mitjana RDpc 47 7,6 33 5,4 23 9,2 46 9,3 10 7,0 11 6,0 170 7,4
RnD 208 33,4 147 24,2 101 40,2 207 42,1 45 31,5 48 26,1 756 32,9

Total 622 100,0 607 100,0 251 100,0 492 100,0 143 100,0 184 100,0 2299 100,0
Total identificats 348 55,9 100,0 413 68,0 100,0 118 47,0 100,0 220 44,7 100,0 84 58,7 100,0 122 66,3 100,0 1305 56,8 100,0

Total Leporidae 311 50,0 89,4 368 60,6 89,1 100 39,8 84,7 169 34,3 76,8 65 45,5 77,4 108 58,7 88,5 1121 48,8 85,9

Taula 4.102. Restes estudiades de la subunitat SM-4.1c per capes. Llista de taxons identificats i restes no identificades a nivell taxonòmic. %Tot: percentatge sobre el total de restes identificades; %Id: percentatge sobre el total de restes
identificades taxonòmicament.



Mesofauna Leporidae
Capa NRconcrecions NRtotal % Grau 1 2 3 4 NRconcrecions NRtotal %

4 4 243 1,6 231
5 2 250 0,8 9 2 1 1 13 315 4,1
6 14 623 2,2 6 3 19 1 29 667 4,3
7 11 516 2,1 6 2 8 453 1,8
8 12 641 1,9 3 2 1 6 635 0,9
9 12 673 1,8 6 2 8 699 1,1

10 10 978 1,0 3 1 4 728 0,5
11 8 712 1,1 1 2 3 767 0,4
12 311 1 1 311 0,3
13 3 238 1,3 368
14 5 151 3,3 100
15 1 323 0,3 169
16 78 65
17 1 77 1,3 1 1 2 108 1,9

Total 83 5814 1,4 35 15 22 2 74 5616 1,3

Taula 4.103. Restes de mesofauna i Leporidae amb concrecions calcàries. En el cas dels lepòrids, s’indiquen també els graus de concreció. SM-4.1b/c.

Mesofauna S/alteracions % Grau 1 % Grau 2 % Grau 3 % Grau 4 % Grau 5 % Grau 6 % Total
4 86 35,4 32 13,2 84 34,6 21 8,6 12 4,9 3 1,2 5 2,1 243
5 138 55,2 11 4,4 81 32,4 7 2,8 11 4,4 2 0,8 250
6 384 61,6 52 8,3 107 17,2 67 10,8 7 1,1 6 1,0 623
7 229 44,4 33 6,4 206 39,9 16 3,1 15 2,9 8 1,6 9 1,7 516
8 369 57,6 42 6,6 172 26,8 37 5,8 12 1,9 7 1,1 2 0,3 641
9 376 55,9 56 8,3 208 30,9 4 0,6 13 1,9 4 0,6 12 1,8 673
10 522 53,4 117 12,0 240 24,5 68 7,0 27 2,8 3 0,3 1 0,1 978
11 375 52,7 109 15,3 156 21,9 35 4,9 29 4,1 1 0,1 7 1,0 712
12 118 37,9 14 4,5 158 50,8 12 3,9 6 1,9 1 0,3 2 0,6 311
13 129 54,2 31 13 39 16,4 30 12,6 4 1,7 4 1,7 1 0,4 238
14 41 27,2 15 9,9 72 47,7 21 13,9 2 1,3 151
15 108 33,4 41 12,7 117 36,2 37 11,5 9 2,8 10 3,1 1 0,3 323
16 38 48,7 10 12,8 15 19,2 9 11,5 5 6,4 1 1,3 78
17 32 41,6 6 7,8 26 33,8 9 11,7 3 3,9 1 1,3 77
Total 2945 50,7 569 9,8 1681 28,9 373 6,4 150 2,6 53 0,9 43 0,7 5814
Leporidae
4 139 60,2 12 5,2 63 27,3 15 6,5 1 0,4 1 0,4 231
5 186 59,0 27 8,6 86 27,3 7 2,2 6 1,9 1 0,3 2 0,6 315
6 506 75,9 31 4,6 101 15,1 23 3,4 2 0,3 3 0,4 1 0,1 667
7 272 60,0 38 8,4 125 27,6 7 1,5 6 1,3 2 0,4 3 0,7 453
8 402 63,3 42 6,6 139 21,9 33 5,2 9 1,4 6 0,9 4 0,6 635
9 468 67,0 57 8,2 136 19,5 21 3,0 6 0,9 5 0,7 6 0,9 699
10 479 65,8 59 8,1 158 21,7 25 3,4 4 0,5 2 0,3 1 0,1 728
11 549 71,6 111 14,5 77 10,0 17 2,2 1 0,1 9 1,2 3 0,4 767
12 232 74,6 27 8,7 49 15,8 3 1,0 311
13 292 79,3 26 7,1 45 12,2 3 0,8 2 0,5 368
14 45 45,0 11 11,0 40 40,0 2 2,0 2 2,0 100
15 85 50,3 17 10,1 64 37,9 3 1,8 169
16 36 55,4 7 10,8 14 21,5 8 12,3 65
17 61 56,5 16 14,8 28 25,9 1 0,9 2 1,9 108
Total 3752 66,8 481 8,6 1125 20,0 168 3,0 40 0,7 29 0,5 21 0,4 5616

Taula 4.104. Restes termoalterades de mesofauna i Leporidae segons graus de termoalteracions. SM-4.1b/c.



Mesofauna Leporidae
Total Parcial Articulacions Exterior Total Total Parcial Puntual Fractura Articulacions Total

Grau 1 325 235 7 2 569 290 121 35 26 9 481
Grau 2 1652 28 1 1681 1001 58 16 37 13 1125
Grau 3 365 7 1 373 167 1 168
Grau 4 150 150 40 40
Grau 5 53 53 29 29
Grau 6 43 43 21 21
Total 2588 270 9 2 2869 1548 179 52 63 22 1864

Taula 4.105. Localització i zones d’afectació de les termoalteracions en ossos de mesofauna i de Leporidae. SM-4.1b/c.

Caprinae 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Total NME MAU %MAU
Banya 3 3 2 2 10 1 0,5 9,1

Neurocrani 2 4 4 3 4 2 1 5 25 3 3 54,5
Maxil·lar 1 1 1 1 1 5 3 3 54,5

Mandíbula 1 3 3 1 1 1 2 2 14 5 2,5 45,5
Dent 5 1 11 4 6 8 11 6 1 2 6 2 2 1 66

Hioides 1 1 1 1 3 4 1 1 1 14 3 3 54,5
V. cervical 1 4 5 5 2 1 2 20 14 2,8 50,9
V. toràcica 1 5 1 4 4 5 5 1 1 1 1 29 21 1,5 27,3

Costella 3 7 12 9 15 10 12 11 1 9 1 2 92 24 0,9 16,4
V. lumbar 3 1 7 4 4 5 9 10 4 3 1 1 52 22 3,1 56,4
Escàpula 1 2 1 4 3 1,5 27,3

Húmer 5 2 3 3 5 6 5 3 1 2 1 36 5 2,5 45,5
Radi 2 6 2 5 4 1 3 5 1 29 3 1,5 27,3
Ulna 1 2 3 6 2 5 2 21 8 4 72,7
Carp 2 1 1 2 3 3 7 2 1 1 23

Metacarp 2 2 8 4 6 7 3 10 1 2 1 1 1 48 11 5,5 100,0
Coxal 1 3 1 4 4 5 2 2 1 2 1 26 6 3 54,5
Sacre 1 1 1 2 5

Fèmur 3 5 11 8 4 11 9 11 2 8 4 2 2 80 6 3 54,5
Ròtula 1 1 2 2 1 18,2

Tíbia 5 3 5 2 15 7 14 10 1 1 4 1 1 69 3 1,5 27,3
Mal·leolar 1 1 2 2 1 18,2

Astràgal 1 2 1 4 4 2 36,4
Calcani 1 2 1 1 5 5 2,5 45,5

Centretarsal 1 1 1 0,5 9,1
Altres tarsos 1 1

Metatars 1 1 2 3 5 5 2 4 3 3 3 2 34 6 3 54,5
Falange I 5 2 10 6 14 15 19 10 5 9 4 3 1 103 31 3,9 70,9

Falange II 1 4 3 9 17 12 10 12 5 2 5 1 81 36 4,5 81,8
Falange III 2 1 5 4 3 9 3 9 4 2 1 1 44 38 4,75 86,4

Sesamoide 1 1 2 5 1 3 6 1 1 21 20
Indeterminat 1 1

Total 46 46 103 76 119 132 139 137 32 44 16 48 15 13 967

Taula 4.106. Representació anatòmica de la subfamília Caprinae. Nivell SM-4.1b/c.

Taula 4.107. Càlcul del NME dels ossos llargs principals de Caprinae mitjançant la volumetria de la diàfisi. Suma vol.: sumatori dels volum dels fragments de
diàfisi de cada os. Vol st. Volum estandarditzat de cada os a partir de les col·leccions de referència. Div.: resultat Suma vol./Vol st. Nivell SM-4.1b/c.

NMIf NMIc
Mandíbula-Dents 1nn, 3j, 1sa, 4a,1v
Escàpula 2
Húmer 3
Ulna 4
Metacarp 6
Astràgal 3
Metatars 3
Falange I 4
Falange II 5
Falange III 5

Taula 4.108. NMI estimat per freqüència i combinació per la subfamília Caprinae a partir de diferents ossos. Nivell SM-4.1b/c.

NR Suma vol. Vol st. Div. NME
Fèmur 59 514632,8 57673 8,92 9
Tíbia 51 536649,4 95798 5,6 6



Húmer Radi Ulna Metacarp Fèmur Tíbia Metatars Falange I Falange II Total
111 1 1

Sencer 1 1
99 1 3 4

Fresc 1 1
Indeterminat 1 1 2
Fractura recent 1 1

555 5 29 34
Fresc 3 22 25
Fresc/Sec 3 3
Sec 1 1
Indeterminat 2 3 5

011 7 7
Fresc 5 5
Fresc/Sec 1 1
Sec 1 1

055 1 1 4 14 3 23
Fresc 1 1 3 2 7
Fresc/Sec 2 4 6
Sec 1 1 2
Indeterminat 1 6 1 8

001 2 5 1 2 9 4 23
Fresc 2 3 2 8 2 17
Sec 1 1 2
Indeterminat 2 1 1 4

005 5 5 1 8 9 5 5 8 14 60
Fresc 3 1 3 3 2 3 6 21
Fresc/Sec 1 1 2
Sec 1 1 1 2 1 6
Indeterminat 3 3 1 8 6 1 2 2 6 31

010 12 4 1 2 19
Fresc 4 3 1 1 9
Fresc/Sec 1 1
Sec 1 1
Indeterminat 7 1 8

050 24 22 5 13 63 57 16 14 3 217
Fresc 13 8 1 6 38 37 9 8 1 121
Fresc/Sec 7 4 2 14 8 4 3 42
Sec 3 5 3 1 3 2 1 18
Indeterminat 1 3 4 2 9 8 1 2 2 32
Fractura recent 1 1 2
Indeterminat 2 2

100 1 3 4 5 13
Fresc 2 3 2 7
Fresc/Sec 1 1
Indeterminat 1 1 1 2 5

110 1 8 1 10
Fresc 1 6 1 8
Fresc/Sec 2 2

500 3 1 10 5 5 5 14 9 52
Sec 1 1 2
Indeterminat 1 1 2 2 1 3 6 16
Fresc 1 1 6 2 2 4 8 2 26
Fresc/Sec 1 2 1 2 1 7
Indeterminat 1 1

550 4 6 19 9 38
Sec 2 2
Indeterminat 3 3 6
Fractura recent 2 2
Fresc 4 3 10 5 22
Fresc/Sec 1 4 1 6

Total 36 29 21 48 80 69 34 103 81 501

Taula 4.109. Restes d’ossos llargs de Caprinae segons el morfotipus de fragment i el trencament observat. Nivell SM-4.1b/c.



Húmer Radi Ulna Metacarp Fèmur Tíbia Metatars Falange I Falange II Total
Sencer/quasi sencer 1 4 5

Frag. sagital 5 29 34
Frag. proximal 4 1 3 14 6 5 11 45 24 113

Frag. diàfisi 24 22 17 17 64 59 16 14 3 236
Frag. distal 8 6 1 17 10 5 7 38 21 113

Total 36 29 21 48 80 69 34 103 81 501
Taula 4.110. Ossos sencers o quasi sencers i tipus de fragments dels ossos llargs de Caprinae. Nivell SM-4.1b/c.

Húmer Radi Ulna Metacarp Fèmur Tíbia Metatars Falange I Falange II Altres ossos Total
Sencer 1 60 61

Fresc 20 11 7 22 45 43 20 57 44 102 371
Sec 3 6 1 5 1 4 3 9 3 14 49

Mixt 8 4 6 14 10 5 17 7 11 82
Indeterminat 5 8 13 15 19 11 4 20 25 206 326

Recent 1 1 2 1 6 11
Total 36 29 21 48 80 69 34 103 81 399 900

Taula 4.111. Ossos de Caprinae sencers i segons el tipus de trencament identificat. Nivell SM-4.1b/c.
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Neurocrani 1 2 3
Maxil·lar 1 1 2

Mandíbula 1 1 2
Hioides 5 5

V. cervical 1 1 2
V. toràcica 2 2 1 1 2 1 9

Costella 17 1 2 5 2 1 3 1 1 2 1 1 1 3 5 46
V. lumbar 2 2 1 2 2 9

Sacre 1 1
Húmer 3 3 4 3 2 1 16

Radi 3 1 2 1 1 1 1 10
Ulna 1 1 2
Carp 3 3

Metacarp 7 1 2 4 2 1 1 18
Coxal 2 1 3

Fèmur 7 4 11 4 6 4 3 2 41
Tíbia 5 6 1 11 6 3 1 1 2 2 1 39

Astràgal 1 1
Metatars 2 2 4 1 1 2 1 1 14
Falange I 1 2 19 1 2 1 2 1 3 32

Falange II 1 22 1 1 2 27
Falange III 7 7

Total 61 21 4 88 5 7 1 26 1 5 10 2 1 4 3 1 19 9 6 10 8 292
Taula 4.112. Marques antròpiques identificades sobre els ossos de la subfamília Caprinae. Nivell SM-4.1b/c.

Segment esquelètic NR mosses NR incisions NR raspats NR marques dentals NR fractura per flexió
Cranial 1 6 6 0
Axial 26 37 17 10 8
M. Anterior 21 27 17
M. Posterior 59 44 37 3
Falanges 59 8 7
Total 166 122 84 13 8
Taula 4.113. Resum de les marques antròpiques identificades per tipus i segments esquelètics. Nivell SM-4.1b/c.
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Húmer 3 3 4 3 2 1 16
001 1 1 2
005 1 1
050 2 3 1 2 2 1 11
500 1 1 2

Radi 3 1 2 1 1 1 1 10
055 1 1
005 1 1
050 2 1 1 1 1 1 7
500 1 1

Ulna 1 1 2
010 1 1
050 1 1

Metacarp 7 1 2 4 2 1 1 18
001 1 1 1 3
005 1 1
010 1 1
050 4 2 1 1 8
500 1 1 1 3
550 1 1 2

Fèmur 7 4 11 4 6 4 3 2 41
005 1 1
010 1 1
050 6 4 9 4 4 4 3 2 36
500 1 1 1 3

Tíbia 5 6 1 11 6 3 1 1 2 2 1 39
005 1 1 2
010 1 1 2
050 3 6 1 11 5 2 1 2 1 32
500 1 1 1 3

Metatars 2 2 4 1 1 2 1 1 14
001 1 1 2
050 1 2 1 1 1 1 7
500 2 2
550 1 1 1 3

Falange I 1 2 19 1 2 1 2 1 3 32
555 2 2
011 3 1 1 5
001 1 2 1 1 5
055 1 2 1 4
005 1 1
050 1 1
100 2 2
110 1 3 1 1 6
500 1 2 3
550 2 1 3

Falange II 1 22 1 1 2 27
99 1 1
555 14 1 2 17
055 2 2
005 1 1
100 1 1
500 1 1
550 3 1 4

Total 29 17 3 75 5 22 4 9 1 3 2 11 7 5 6 199

Taula 4.114. Marques antròpiques als diferents morfotipus dels ossos llargs. Nivell SM-4.1b/c.



Corrosió digestiva Dentades Fractura Puncions Total
Costella 2 2
Metacarp 1 1 1 3
Coxal 1 1
Fèmur 1 1
Falange I 1 1
Total 4 2 1 1 8

Taula 4.115. Marques de carnívor sobre ossos de la subfamília Caprinae. Nivell SM-4.1b/c.

Fusionat No fusionat
Húmer proximal 1 2
Húmer distal 3 1
Radi proximal 1
Radi distal 2 4
Metacarp distal 5 11
Fèmur proximal 3 3
Fèmur distal 4 3
Tíbia proximal 2 2
Tíbia distal 4
Falange I proximal 54 4

Taula 4.116. Restes fusionades i no fusionades per ossos i epífisis. Subfamília Caprinae. Nivell SM-4.1b/c.

Fusionats No fusionats
1-3 juvenil 63 16
3-5 subadult 6 4
5-7 adult 4 3
7-9 adult 3 3
>9 adult -senil 3 4

Taula 4.117. Restes fusionades i no fusionades per fases de fusió. Subfamília Caprinae. Nivell SM-4.1b/c.

Fases NR excepte domèstics
0 3
Ia 3
IIb 1
IIIa 1
IIIj 1
IV 2
V 2
Vs 1
Total 14

Taula 4.118. Fases de creixement i desgast dental de la subfamília Caprinae. Nivell SM-4.1b/c.

Cohorts NR
Nounat 2
Jove 12
Subadult 1
Adult 34
Vell 2

Taula 4.119. Restes dentals organitzades per cohorts d’edat. Subfamília Caprinae. Nivell SM-4.1b/c.



S/alteració Grau 1 % Grau 2 % Grau 3 % Grau 4 % Grau 5 % Grau 6 % Total %
Banya 4 40,0 4 40,0 1 10,0 1 10,0 10 60,0

Neurocrani 17 68 2 8,0 5 20,0 1 4,0 25 32,0
Maxil·lar 4 80 1 20,0 5 20,0

Mandíbula 7 50 7 50,0 14 50,0
Hioides 9 64,3 3 21,4 1 7,1 1 7,1 14 35,7

Dent 39 59,1 8 12,1 12 18,2 6 9,1 1 1,5 66 40,9
V. cervical 12 60 4 20,0 3 15,0 1 5,0 20 40,0
V. toràcica 18 62,1 2 6,9 6 20,7 1 3,4 1 3,4 1 3,4 29 37,9

Costella 67 73,6 9 9,9 11 12,1 2 2,2 2 2,2 91 26,4
V. lumbar 31 59,6 4 7,7 13 25,0 4 7,7 52 40,4

Sacre 2 40 1 20,0 1 20,0 1 20,0 5 60,0
Escàpula 3 75 1 25,0 4 25,0

Húmer 20 55,6 5 13,9 9 25,0 1 2,8 1 2,8 36 44,4
Radi 9 31 6 20,7 10 34,5 2 6,9 2 6,9 29 69,0
Ulna 9 42,9 3 14,3 6 28,6 1 4,8 2 9,5 21 57,1
Carp 9 39,1 8 34,8 5 21,7 1 4,3 23 60,9

Metacarp 20 41,7 8 16,7 15 31,3 4 8,3 1 2,1 48 58,3
Coxal 18 69,2 7 26,9 1 3,8 26 30,8

Fèmur 50 62,5 11 13,8 15 18,8 3 3,8 1 1,3 80 37,5
Ròtula 1 50,0 1 50,0 2 100,0

Tíbia 41 59,4 10 14,5 13 18,8 2 2,9 2 2,9 1 1,4 69 40,6
Mal·leolar 1 50,0 1 50,0 2 100,0

Calcani 2 40,0 1 20,0 2 40,0 5 100,0
Astràgal 3 75 1 25,0 4 25,0

Centretarsal 1 100 1
Altres tarsos 1 100,0 1 100,0

Metatars 20 58,8 4 11,8 8 23,5 1 2,9 1 2,9 34 41,2
Falange I 55 53,4 12 11,7 21 20,4 9 8,7 1 1,0 5 4,9 103 46,6

Falange II 46 56,8 8 9,9 16 19,8 7 8,6 3 3,7 1 1,2 81 43,2
Falange III 23 52,3 7 15,9 9 20,5 2 4,5 1 2,3 2 4,5 44 47,7

Sesamoide 13 61,9 3 14,3 2 9,5 2 9,5 1 4,8 21 38,1
Indeterminat 1 100,0 1 100,0

Total 550 56,9 122 12,6 203 21,0 53 5,5 18 1,9 13 1,3 7 0,7 966 43,1

Taula 4.120. Restes termoalterades i no termoalterades de Caprinae segons ossos i grau de intensitat. SM-4.1b/c.

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13c 14 15 16 17 Total NME MAU %MAU
Banya 1 1 2 1 0,5 12,5

Neurocrani 1 1 1 3 4 10 3 3 75
Maxil·lar 1 1 1 3 2 2 50

Mandíbula 1 2 1 1 1 1 7 4 2 50
Dent 1 1 4 1 1 2 6 1 2 2 1 1 23

Hioides 1 3 1 1 6 2 2 50
V. cervical 2 2 4 2 10 10 2 50
V. toràcica 1 4 1 3 2 4 1 1 17 17 1,2 30

Costella 3 3 1 5 6 1 6 1 1 27 24 0,9 22,5
V. lumbar 1 1 2 4 4 1 1 14 12 1,7 42,5

Húmer 3 2 2 4 3 2 2 1 19 4 2 50
Radi 2 3 1 4 2 1 1 2 1 17 3 1,5 37,5
Ulna 1 1 3 1 1 7 6 3 75
Carp 1 1 2 2 3 7 1 1 1 19

Metacarp 1 2 5 2 3 7 3 4 1 1 1 1 31 8 4 100
Coxal 2 4 2 2 1 2 1 14 5 2,5 62,5
Sacre 1 1

Fèmur 2 4 5 5 2 4 4 5 2 2 1 2 38 3 1,5 37,5
Tíbia 3 3 3 2 12 4 9 7 3 1 1 48 3 1,5 37,5

Mal·leolar 1 1 1 0,5 12,5
Astràgal 1 2 1 4 4 2 50
Calcani 1 2 1 4 4 2 50

Centretarsal 1 1 1 0,5 12,5
Metatars 1 1 2 2 4 3 3 2 1 1 20 5 2,5 62,5
Falange I 4 2 6 4 10 11 15 7 1 3 1 3 3 70 26 3,25 81,25

Falange II 1 2 2 7 13 12 6 10 1 1 5 1 61 29 3,6 90
Falange III 1 5 2 2 8 3 5 3 1 1 31 31 3,9 97,5

Sesamoide 1 2 1 3 6 1 14 14
Total 22 25 48 39 68 81 77 77 12 11 9 7 31 5 7 519

Taula 4.121. representació anatòmica de Capra pyrenaica. Nivell SM-4.1b/c



Húmer Radi Ulna Metacarp Fèmur Tíbia Metatars Falange I Falange II Total
111 1 1
99 1 3 4

Fresc 1 1
Indeterminat 1 1 2

Recent 1 1
555 3 27 30

Fresc 2 22 24
Fresc/Sec 3 3

Sec 1 1
Indeterminat 1 1 2

011 7 7
Fresc 5 5

Fresc/Sec 1 1
Sec 1 1

055 2 9 2 13
Fresc 3 2 5

Fresc/Sec 2 4 6
Indeterminat 2 2

001 2 5 2 7 2 18
Fresc 2 3 2 6 2 15

Sec 1 1
Indet 2 2

005 3 2 1 4 3 5 1 4 9 32
Fresc 2 2 3 1 2 6 16

Fresc/Sec 1 1
Sec 1 1 1 3

Indeterminat 1 2 1 4 1 1 2 12
010 5 1 1 2 9

Indeterminat 2 2
Fresc 3 1 1 1 6

Fresc/Sec 1 1
050 12 15 1 7 30 37 7 8 2 119

Fresc 9 7 1 3 23 29 7 6 1 86
Fresc/Sec 3 3 2 5 3 1 17

Sec 3 2 5
Indeterminat 2 2 4 1 1 10

Fractura recent 1 1
100 3 4 7

Fresc 3 2 5
Fresc/Sec 1 1

Indet 1 1
110 8 1 9

Fresc 6 1 7
Fresc/Sec 2 2

500 2 9 4 4 5 5 5 34
Fresc 6 2 2 4 4 2 20

Fresc/Sec 1 2 1 1 5
Indeterminat 1 1 2 1 1 3 9

550 3 5 15 5 28
Fresc 3 3 8 4 18

Fresc/Sec 3 1 4
Sec 2 2

Indeterminat 2 2
Fractura recent 2 2

Total 19 17 7 31 38 48 20 70 61 311

Taula 4.122. Morfotipus de fragments dels ossos llargs segons tipus de trencament observat. Capra pyrenaica. SM-4.1b/c.
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Neurocrani 1 2 3
Maxil·lar 1 1 2

Mandíbula 1 1
Hioides 4 4

V. cervical 1 1 2
V. toràcica 2 2 1 2 1 8

Costella 6 1 5 1 1 1 1 1 1 2 20
V. lumbar 1 2 3

Sacre 1 1
Húmer 2 1 3 3 2 11

Radi 2 1 1 1 1 6
Ulna 1 1 2
Carp 2 2

Metacarp 5 1 1 4 2 1 1 15
Coxal 2 1 3

Fèmur 4 1 8 3 5 4 2 1 28
Tíbia 5 3 1 7 6 3 1 1 2 2 1 32

Astràgal 1 1
Metatars 1 4 1 1 2 1 1 11
Falange I 1 2 17 1 2 1 2 1 3 30

Falange II 1 21 1 1 2 26
Falange III 6 6

Total 38 7 4 73 5 5 1 21 4 9 1 3 3 1 15 8 6 10 3 217

Taula 4.123. Marques antròpiques identificades sobre ossos de Capra pyrenaica. Nivell SM-4.1b/c.

Segment NR mosses NR incisions NR raspats NR dentals NR fractura flexió Total ossos
Cranial 1 4 5 28

Axial 15 16 7 4 5 69
M. Anterior 17 21 12 93

M. Posterior 50 37 27 2 130
Falanges 55 8 7 162

Total 138 86 58 6 5

Taula 4.124. Resum de les marques antròpiques segons tipus de marca i segment esquelètic afectat. Capra pyrenaica. Nivell SM-4.1b/c.
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Húmer 2 1 3 3 2 11
001 1 1 2
005 1 1
050 1 1 1 2 2 7
500 1 1
Radi 2 1 1 1 1 6
050 2 1 1 1 1 6
Ulna 1 1 2
010 1 1
050 1 1
Metacarp 5 1 1 4 2 1 1 15
001 1 1 1 3
005 1 1
010 1 1
050 2 1 1 1 5
500 1 1 1 3
550 1 1 2
Fèmur 4 1 8 3 5 1 4 2 28
005 1 1
010 1 1
050 3 1 6 3 3 1 4 2 23
500 1 1 1 3
Tíbia 5 3 1 7 6 1 2 3 1 2 1 32
005 1 1 2
010 1 1 2
050 3 3 1 7 5 1 2 2 1 25
500 1 1 1 3
Metatars 1 4 2 1 1 1 1 11
001 1 1 2
050 1 1 1 1 4
500 2 2
550 1 1 1 3
Falange I 1 2 17 1 2 2 1 1 3 30
555 2 2
011 3 1 1 5
001 1 2 1 1 5
055 1 2 1 4
050 1 1
100 2 2
110 1 3 1 1 6
500 2 2
550 2 1 3
Falange II 1 21 1 2 1 26
99 1 1
555 14 1 2 17
055 2 2
005 1 1
100 1 1
500 1 1
550 2 1 3
Total 21 6 3 62 4 21 10 6 3 9 1 2 2 5 6 161

Taula 4.125. Marques antròpiques sobre els diferents morfotipus de trencament dels ossos llargs de Capra pyrenaica. Nivell SM4.1b/c.



Fusionat No fusionat
Húmer proximal 1

Húmer distal 3
Radi distal 1 1

Metacarp distal 4 6
Fèmur proximal 3 2

Fèmur distal 3
Tíbia proximal 1 2

Tíbia distal 4
Metatars distal 1 1

Falange I proximal 40

Taula 4.126. Estat de fusió de les epífisis dels ossos llargs. Capra pyrenaica. SM-4.1b/c.

Fusionats No fusionats
1-3 juvenil 43 10

3-5 subadult 5 1
5-7 adult 3
7-9 adult 3 2

>9 adult -senil 2 2

Taula 4.127. Resum de les restes fusionades i no fusionades per fases d’edat de fusió. Capra pyrenaica. SM-4.1b/c.

Fases NR excepte domèstics
0 1

IIIa 1
IIIj 1
IV 2
V 1

Vs 1
Total 7

Taula 4.128. Fases de creixement i desgast dental de Capra pyrenaica. Nivell SM-4.1b/c.

Cohorts NR
Jove 1

Subadult 1
Adult 21

Vell 1
Total 24

Taula 4.129. Cohorts de edat de dental. Capra pyrenaica. Nivell SM-4.1b/c.



S/alteració Grau 1 % Grau 2 % Grau 3 % Grau 4 % Grau 5 % Grau 6 % Total %
Banya 1 50,0 1 50,0 2 50,0

Neurocrani 7 70,0 1 10,0 2 20,0 10 30,0
Maxil·lar 2 66,7 1 33,3 3 33,3

Mandíbula 3 42,9 4 57,1 7 57,1
Hioides 4 66,7 1 16,7 1 16,7 6 33,3

Dent 20 87,0 2 8,7 1 4,3 23 13,0
V. cervical 7 70,0 1 10,0 2 20,0 10 30,0
V. toràcica 13 76,5 2 11,8 2 11,8 17 23,5

Costella 22 81,5 4 14,8 1 3,7 27 18,5
V. lumbar 6 42,9 2 14,3 5 35,7 1 7,1 14 57,1

Sacre 1 100,0 1
Húmer 10 52,6 3 15,8 6 31,6 19 47,4

Radi 6 35,3 4 23,5 4 23,5 2 11,8 1 5,9 17 64,7
Ulna 3 42,9 1 14,3 3 42,9 7 57,1
Carp 7 36,8 7 36,8 4 21,1 1 5,3 19 63,2

Metacarp 9 29,0 7 22,6 12 38,7 3 9,7 31 71,0
Coxal 11 78,6 2 14,3 1 7,1 14 21,4

Fèmur 30 78,9 5 13,2 2 5,3 1 2,6 38 21,1
Tíbia 31 64,6 8 16,7 7 14,6 1 2,1 1 2,1 48 35,4

Mal·leolar 1 100,0 1 100,0
Calcani 1 25,0 1 25,0 2 50,0 4 100,0

Astràgal 3 75,0 1 25,0 4 25,0
Centretarsal 1 100,0 1

Metatars 13 65,0 3 15,0 4 20,0 20 35,0
Falange I 38 54,3 9 12,9 16 22,9 3 4,3 1 1,4 3 4,3 70 45,7

Falange II 39 63,9 8 13,1 9 14,8 2 3,3 2 3,3 1 1,6 61 36,1
Falange III 19 61,3 2 6,5 7 22,6 1 3,2 1 3,2 1 3,2 31 38,7

Sesamoide 6 42,9 3 21,4 2 14,3 2 14,3 1 7,1 14 57,1
Total 312 60,1 73 14,1 99 19,1 21 4,0 6 1,2 7 1,3 1 0,2 519 39,9

Taula 4.130. Restes termoalterades i no termoalterades de Capra pyrenaica segons ossos i grau de intensitat. SM-4.1b/c.

6 7 9 10 11 Total
aff. Rupicapra 1 1 1 3

Radi 1 1
500 1 1

Mtcarp 1 1
010 1 1

Mttars 1 1
050 1 1

Rupicapra sp. 3 1 4
Mtcarp 1 1

550 1 1
Fal I 2 1 3
500 1 1
001 1 1
005 1 1

Total 3 1 1 1 1 7

Taula 4.131. Restes de Rupicapra sp. i aff. Rupicapra identificades. Nivell SM-4.1b/c.



4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 Total NME MAU %MAU NMIc
Banya 3 1 1 2 1 1 9 1 0,5 50,0

Maxil·lar 1 1 1 0,5 50,0 1nn
Dent 2 1 2 5 10 1j, 1 sa, 1a

V. cervical 1 1 1 3 3 0,6 60,0
V. toràcica 1 1 1 1 4 4 0,3 33,3

Costella 1 2 1 2 1 7 6 0,3 25,0
V. lumbar 1 1 2 2 0,3 28,6

Húmer 1 1 1 0,5 50,0
Radi 1 1 1 3 2 1,0 100,0
Ulna 1 1 2 2 1,0 100,0

Metacarp 1 1 2 2 1,0 100,0
Fèmur 1 1 1 0,5 50,0

Tíbia 1 3 1 1 1 7 2 1,0 100,0
Altres tarsos 1 1

Metatars 1 2 1 4 2 1,0 100,0
Falange I 1 1 1 0,1 12,5

Falange II 1 1 1 0,1 12,5
Falange III 1 1 1 3 3 0,8 75,0

Total 5 2 4 3 5 10 14 6 4 1 3 4 1 62

Taula 4.132. Representació anatòmica de Cervus elaphus i NMIc. Nivell SM-4.1b/c.

Fresc Sec Fresc/Sec Indeterminat Total
Banya 1 4 1 3 9

Dent 7 7
V. cervical 1 2 3
V. toràcica 2 2 4

Costella 4 2 6
V. lumbar 1 1 2

Húmer 1 1
050 1 1

Radi 1 1 1 3
050 1 1 1 3

Ulna 1 1 2
050 1 1
111 1 1

Mtcarp 2 2
500 1 1
550 1 1

Fèmur 1 1
050 1 1

Tíbia 6 6
050 6 6

Metatars 3 1 4
005 1 1
050 1 1
500 1 1
550 1 1

Falange I 1 1
100 1 1

Falange II 1 1
100 1 1

Falange III 2 2
Total 27 4 3 20 54

Taula 4.133. Restes de Cervus elaphus segons el morfotipus de trencament en el cas dels ossos llargs i el tipus de trencament identificat. Nivell SM-4.1b/c.



Húmer Radi Ulna Metacarp Fèmur Tíbia Metatars Falange I Falange II Total
Fragment proximal 2 2 1 1 2
Fragment diàfisi 1 3 1 1 7 1 14
Fragment distal 1 1
Total 1 3 1 2 1 7 4 1 1 21

Taula 4.134. Fragments d’ossos llargs de Cervus elaphus identificats. Nivell SM-4.1b/c.
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Fresc 1 1 2 4 1 1 1 2 1 6 3 1 1 2 27
Sec 4 4
Fresc/Sec 1 1 1 3
Indeterminat 3 1 7 2 2 3 1 1 1 1 22
Total 9 1 7 3 4 7 2 1 3 2 2 1 6 4 1 1 2 56

Taula 4.135. Tipus de trencaments identificats als ossos de Cervus elaphus. Nivell SM-4.1b/c.
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V. toràcica 1 1 1 3
Costella 1 2 2 5

V. lumbar 1 1
Húmer 1 1

Radi 1 1
Ulna 1 1

Metacarp 1 1
Tíbia 1 2 1 4

Altres tarsos 1 1
Metatars 1 1
Falange I 1 1

Falange II 1 1
Falange III 1 1

Total 5 1 9 1 1 1 3 1 22
Taula 4.136. Marques antròpiques identificades sobre les restes de Cervus elaphus. Nivell SM-4.1b/c.

S/alteracions % Grau 1 % Grau 2 % Grau 3 % Grau 4 % Grau 6 % Total
Banya 2 22,2 3 33,3 2 22,2 1 11,1 1 11,1 9

Maxil·lar 1 100,0 1
Dent 7 70,0 3 30,0 10

V. cervical 2 66,7 1 33,3 3
V. toràcica 3 75,0 1 25,0 4

Costella 5 71,4 2 28,6 7
V. lumbar 1 50,0 1 50,0 2

Húmer 1 100,0 1
Radi 1 33,3 2 66,7 3
Ulna 1 50,0 1 50,0 2

Metacarp 1 50,0 1 50,0 2
Fèmur 1 100,0 1

Tíbia 5 71,4 2 28,6 7
Altres tarsos 1 100,0 1

Metatars 2 50,0 1 25,0 1 25,0 4
Falange I 1 100,0 1

Falange II 1 100,0 1
Falange III 2 66,7 1 33,3 3

Total 35 56,5 5 8,1 14 22,6 5 8,1 2 3,2 1 1,6 62
Taula 4.137. Afectació per termoalteracions en les restes de Cervus elaphus. Nivell SM-4.1b/c.



5 7 8 9 10 11 12 Total
Sus scrofa 1 2 6 1 2 1 13

Mandíbula 1 1 2
Húmer 1 1

Radi 1 1
Pelvis 1 1

Fèmur 1 1
Tíbia 1 1

Calcani 1 1
Metatars 1 1
Falange I 1 1 2

Falange II 1 1
Falange III 1 1

Sus sp. 3 3 1 7
Dent 1 1
Radi 2 2

Fèmur 1 1
Metatars 1 1
Falange II 1 1

Falange III 1 1
Total 1 2 9 4 2 1 1 20

Taula 4.138. Restes de suids identificades en el nivell SM-4.1b/c.

Húmer Radi Fèmur Tíbia Metatars Falange I Total
550 1 1 2

Fresc 1 1
Indeterminat 1 1
050 1 2 2 1 6

Fresc 1 1 2 4
Fresc/Sec 1 1 2

110 1 1
Indeterminat 1 1
555 1 1

Fresc 1 1
Total 1 3 2 1 2 1 10

Taula 4.139. Morfotipus dels ossos llargs de suids i tipus de trencament. Nivell SM-4.1b/c.

M
an

dí
bu

la

De
nt

Hú
m

er

Ra
di

Pe
lv

is

Fè
m

ur

Tí
bi

a

Ca
lca

ni

M
et

at
ar

s

Fa
la

ng
e 

I

Fa
la

ng
e 

II

Fa
la

ng
e 

III

To
ta

l

Sencer 1 1
Fresc 1 1 2 1 1 1 7

Sec 1 1
Fresc/Sec 1 1 2

Indeterminat 1 1 1 1 1 1 2 1 9
Total 2 1 1 3 1 2 1 1 2 2 2 2 20

Taula 4.140. Ossos sencers i amb trencaments i tipus de trencament identificats en suids. Nivell SM-4.1b/c.

Incisions Mossa Total
Húmer 1 1

Radi 1 1
Coxal 1 1

Fèmur 2 2
Tíbia 1 1

Metatars 1 1
Falange I 1 1

Total 4 4 8

Taula 4.141. Marques antròpiques sobre ossos de suids. Nivell SM-4.1b/c.



Capa 4 7 8 13 Total

Costella 1 1

Ulna 1 1

Metacarp 1 1

Falange III 1 1

Sesamoide 1 1

Total 1 1 2 1 5
Taula 4.142. Restes de Lynx sp. del nivell SM-4.1b/c organitzades per capes.

Capa 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13C 14 15 16 17 Total NME MAU %MAU
Neurocrani 25 56 125 85 88 85 101 122 56 28 23 13 21 12 16 856 43 43 36,9
Premaxil·la 6 20 23 15 26 23 22 32 17 2 5 4 12 2 6 215 94 47 40,3

Maxil·lar 5 8 22 12 13 19 12 25 3 12 3 2 2 3 3 144 97 97 83,3
Mandíbula 10 29 49 27 44 60 56 54 30 30 17 6 10 4 15 441 233 116,5 100,0
V. cervical 2 1 3 1 7 4 0,8 0,7
V. toràcica 1 1 2 4 3 0,25 0,2

Costella 27 20 71 56 60 74 93 112 52 19 30 14 11 7 10 656 132 5,5 4,7
V. lumbar 7 5 5 10 5 3 11 12 2 2 3 2 67 35 5 4,3
V. caudal 1 1 1
Vèrtebra 4 1 2 5 5 17
Escàpula 12 13 44 28 52 32 29 47 20 9 13 5 8 5 9 326 173 86,5 74,2

Húmer 3 23 40 13 34 28 27 50 25 10 19 3 10 6 5 296 123 61,5 52,8
Radi 3 15 19 9 20 15 23 24 7 1 1 9 10 2 158 102 51 43,8
Ulna 6 13 20 10 18 14 19 24 4 2 3 6 12 4 155 114 57 48,9
Carp 1 1 1

Metacarp 2 4 2 1 1 1 3 3 15 15 7,5 6,4
Metacarp 3 2 1 4 2 3 1 5 18 18 9 7,7
Metacarp 4 1 1 1 1 2 2 1 9 9 4,5 3,9
Metacarp 5 1 1 1 0,5 0,4

Coxal 5 11 27 16 18 21 26 24 11 4 12 4 11 2 8 200 87 43,5 37,3
Fèmur 19 24 62 41 50 50 76 103 30 17 28 11 23 3 8 545 153 76,5 65,7

Tíbia 15 26 68 58 70 73 98 93 40 11 36 17 25 7 18 655 211 105,5 90,6
Fíbula 3 2 3 6 4 1 2 3 4 2 1 31 15 7,5 6,4

Astràgal 1 3 6 3 5 4 3 2 1 1 1 30 27 13,5 11,6
Calcani 2 2 13 7 11 12 9 1 3 1 1 1 63 47 23,5 20,2

Centretarsal 2 1 2 2 2 1 1 1 12 12 6 5,2
Altres tarsos 1 1 1

Metatars 2 4 2 7 2 5 6 4 6 1 1 38 38 19 16,3
Metatars 3 2 1 3 3 6 6 1 5 1 2 1 31 31 15,5 13,3
Metatars 4 4 2 5 1 5 3 1 4 1 1 27 27 13,5 11,6
Metatars 5 5 2 1 2 1 2 1 2 16 16 8 6,9

Metàpode ind. 2 1 1 5 4 3 4 9 1 1 2 1 34
Falange I 6 2 11 2 6 2 5 1 1 3 2 1 2 44 42 2,6 2,2

Falange II 5 5 1 1 3 2 1 1 1 20 20 1,25 1,1
Falange III 5 4 9 9 0,6 0,5

Llarg 49 33 30 36 89 143 93 473
Total 231 315 667 453 635 699 728 767 311 161 207 100 169 65 108 5616

Taula 4.143. Restes de Leporidae identificades al nivell SM-4.1b/c per ossos i capes.

Morfotipus Dreta Esquerra Indeterminada Total
1 37 34 2 73
2 48 51 13 112

2.1 1 1
3 6 10 1 17

3.1 13 11 24
4 3 8 1 12

4.1 2 1 7 10
5 2 4 4 10

5.1 3 2 63 68
6 2 3 5

6.1 1 108 109
Total 116 122 203 441

Taula 4.144. Morfotipus de trencament i lateralitat de la mandíbula de Leporidae. SM-4.1b/c.



Húmer Radi Fèmur Tíbia Total
Complet 2 12 3 4 21
Proximal 28 81 96 27 232

FE 0.1.1 2 2
FE 0.1.2 3 1 4
FE 0.1.4 8 8 6 22
FE 0.2.4 30 2 32
FE 0.3.4 4 4
FE 0.4.4 3 3
FE I.1.3 1 1
FE I.1.4 1 1 2
FE I.2.4 7 7
FE II.1.1.1 80 80
FE II.1.2 3 1 6 10
FE II.1.4 7 6 4 7 24
FE II.2.2 1 1 2
FE II.2.3 1 1
FE II.2.4 3 12 1 16
FE II.3.4 1 6 1 8
FE II.4.4 2 12 14

Cilindre 130 48 201 231 610
FD 0.1 15 11 27 29 82
FD 0.4 3 3
FD I.1 9 14 14 30 67
FD II.1 105 20 156 165 446
FD II.4 2 2
FD III.1.1 1 1 4 6
FD III.1.2 1 3 4

Frag. Diàfisi 24 7 223 248 502
FD 0.4 1 5 32 38 76
FD I.4 4 1 25 34 64
FD II.4 19 1 166 176 362

Distal 112 10 22 145 289
FE 0.1.1 1 1
FE 0.1.2 1 1
FE 0.1.4 9 9 9 27
FE 0.2.4 3 10 13
FE 0.4.4 1 1
FE I.1.3 1 1
FE I.1.4 1 3 4
FE I.2.4 1 3 4
FE II.1.2 2 5 17 24
FE II.1.4 85 7 96 188
FE II.2.2 1 1
FE II.2.4 9 2 8 19
FE II.3.4 1 1
FE II.4.4 4 4

Total 296 158 545 655 1654
Taula 4.145. Morfotipus de trencament dels ossos llargs de Leporidae. Nivell SM-4.1b/c.

Morfotipus NR %
1 5 3,2

1.1 7 4,5
2 14 9,0

2.1 2 1,3
2.2 41 26,5
2.3 25 16,1

3 18 11,6
3.1 9 5,8

4 2 1,3
4.1 29 18,7
4.2 2 1,3
6.1 1 0,6

Total 155 100,0
Taula 4.146. Morfotipus de trencament de l’ulna de Leporidae. SM-4.1b/c.
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Complet 10 2,3 1 0,2 3 0,9 5 2,5 19

1 63 14,3 2 0,3 33 10,1 11 5,5 109

1.1 4 57,1 1 25,0 6 9,0 12 3,7 42 21,0 65

1.1.1 1 14,3 7 10,4 8

1.2 4 6,0 1 5,9 1 0,5 6

1.3 4 2,0 4

2 112 25,4 66 20,2 178

2.1 1 0,2 8 1,2 7 10,4 3 0,9 2 1,0 21

2.2 23 3,5 1 1,5 1 5,9 1 0,5 26

2.3 4 0,6 4

3 17 3,9 51 15,6 68

3.1 24 5,4 6 0,9 1 1,5 1 5,9 4 1,2 4 2,0 40

3.2 1 14,3 47 7,2 2 3,0 1 5,9 17 5,2 1 0,5 69

3.3 35 5,3 1 1,5 36

4 12 2,7 8 2,5 1 0,5 21

4.1 10 2,3 1 25,0 107 16,3 3 4,5 2 11,8 78 23,9 3 1,5 204

4.2 352 53,7 5 7,5 51 15,6 1 0,5 409

4.3 71 10,8 71

5 10 2,3 10

5.1 68 15,4 48 24,0 116

5.2 1 14,3 5 7,5 2 11,8 40 20,0 48

5.3 3 4,5 1 5,9 1 0,5 5

6 5 1,1 2 50,0 19 28,4 5 29,4 12 6,0 43

6.1 109 24,7 3 4,5 3 17,6 23 11,5 138

Total 441 100,0 7 100,0 4 100,0 656 100,0 67 100,0 17 100,0 326 100,0 200 100,0 1718

Taula 4.147. Morfotipus de trencament dels ossos de morfologia atípica de Leporidae. Nivell SM-4.1b/c.



Fresc % Fresc/Sec % Sec % Indeterminat % Complet % Total
Neurocrani 4 0,5 852 99,5 856
Premaxil·la 187 87,0 28 13,0 215

Maxil·lar 5 3,5 110 76,4 29 20,1 144
Mandíbula 431 97,7 10 2,3 441
V. cervical 3 42,9 4 57,1 7
V. toràcica 1 25,0 3 75,0 4

Costella 43 6,6 612 93,3 1 0,2 656
V. lumbar 25 37,3 32 47,8 10 14,9 67
V. caudal 1 100,0 1
Vèrtebra 1 5,9 16 94,1 17
Escàpula 18 5,5 305 93,6 3 0,9 326

Húmer 242 81,8 1 0,3 15 5,1 36 12,2 2 0,7 296
Radi 59 37,3 30 19,0 57 36,1 12 7,6 158
Ulna 27 17,4 1 0,6 125 80,6 2 1,3 155
Carp 1 100,0 1

Metacarp 2 15 100,0 15
Metacarp 3 1 5,6 17 94,4 18
Metacarp 4 9 100,0 9
Metacarp 5 1 100,0 1

Coxal 29 14,5 1 0,5 165 82,5 5 2,5 200
Fèmur 422 77,4 3 0,6 39 7,2 78 14,3 3 0,6 545

Tíbia 476 72,7 10 1,5 68 10,4 98 15,0 3 0,5 655
Fíbula 31 100,0 31

Astràgal 1 3,3 3 10,0 26 86,7 30
Calcani 1 1,6 1 1,6 19 30,2 42 66,7 63

Centretarsal 1 8,3 11 91,7 12
Altres tarsos 1 100,0 1

Metatars 2 3 7,9 24 63,2 11 28,9 38
Metatars 3 3 9,7 1 3,2 13 41,9 14 45,2 31
Metatars 4 1 3,7 14 51,9 12 44,4 27
Metatars 5 6 37,5 10 62,5 16

Metàpode ind. 5 14,7 2 5,9 27 79,4 34
Falange I 5 11,4 39 88,6 44

Falange II 20 100,0 20
Falange III 9 100,0 9

Llarg 146 30,9 9 1,9 318 67,2 473
Total 1511 26,9 14 0,2 168 3,0 3572 63,6 351 6,3 5616

Taula 4.148. Ossos complets i tipus de trencament en els ossos de Leporidae. Nivell SM-4.1b/c.

Marques lítiques sobre escàpula 4 6 7 8 9 10 11 Total
Model 1: Incisions transversals en coll 2 3 5 6 1 11 9 37
Model 2: Raspats transversals en coll 1 1
Model 5: Raspats longitudinals  i oblics sobre marge i coll 1 1
Model 6: Combinació incisions en coll i raspats longitudinals en els marges 1 1 1 3
Model 7: Incisions en marge 1 1
Model 8: Raspats en marge 1 1 2
Total morfotipus amb coll 5 4 8 11 8 14 17 67
Total restes 12 8 13 17 16 21 35 122
% sobre restes amb coll models 1 -6)
Model 1: Incisions transversals en coll 40,0 75,0 62,5 54,5 12,5 78,6 52,9 55,2
Model 2: Raspats transversals en coll 5,9 1,5
Model 5: Raspats longitudinals  i oblics sobre marge i coll 20,0 1,5
Model 6: Combinació incisions en coll i raspats longitudinals en els marges 20,0 25,0 5,9 4,5
Escàpula. Models 1-6 80,0 100,0 62,5 54,5 12,5 78,6 64,7 62,7

Taula 4.149. Marques lítiques sobre restes escapulars de Leporidae del quadre AB-2. En el quadre superior s’indica el NR per capes i el total. En el quadre
inferior, el percentatge dels models de marques en el coll 1 -6) sobre el total de restes que conserven el coll. Nivell SM-4.1b/c.



Marques lítiques sobre húmer 4 6 7 8 9 10 11 Total
Raspats longitudinals 1 2 2 5
Incisions obliqües 1 3 1 1 6
Incisions obliqües repetitives i curtes 1 1
Raspats obliqües 1 1
Combinació incisions i raspats longitudinals-obliqües 1 1
Incisió transversal simple 1 1
Incisions transversals disperses 3 3
Incisions transversals en epífisi distal 1 1 3 5
Incisions longitudinals en epífisi distal 1 1 2
Total cilindres 1 5 2 5 7 7 18 45
Total fragment diàfisi 6 1 1 3 3 14
Total epífisi distal 2 3 1 6 12 8 13 45
Total restes 3 11 4 14 19 21 36 108
NR marques lítiques per models
Model 1: Incisions i raspats longitudinals i obliqües sobre diàfisi 4 1 3 1 2 3 14
Model 2: Incisió transversal - obliqua simple sobre diàfisi 3 1 4
Model 3: Incisions transversals i obliqües en epífisi distal 1 1 3 5
Model 4: Incisions longitudinals en epífisi distal 1 1 2
% marques lítiques per models i segment ossi
Model 1: Incisions i raspats longitudinals i obliqües sobre diàfisi 80,0 50,0 60,0 14,3 28,6 16,7 31,1
Model 2: Incisió transversal sobre diàfisi 60,0 5,6 8,9
Model 3: Incisions transversals i obliqües en epífisi distal 50,0 16,7 23,1 11,1
Model 4: Incisions longitudinals en epífisi distal 8,3 7,7 4,4

Taula 4.150. Marques lítiques sobre restes d’húmer de Leporidae del quadre AB-2. En el quadre superior s’indica el NR amb marques per capes i en total. Baix,
les restes organitzades per models. En el quadre inferior el % que representen sobre el fragment ossi corresponent. Nivell SM-4.1b/c.

Marques lítiques sobre radi NR 4 6 7 8 9 10 11 Total
Model 1: Incisions longitudinals oblic en diàfisi 1 1 2
Model 2: Incisions transversals en diàfisi proximal 1 1 2
Model 3: Raspats plans transversals 1 1
Total restes 3 8 2 11 7 14 14 56
% sobre diàfisis
Model 1: Incisions i raspats longitudinals i obliqües sobre diàfisi 13 9,1 3,6
Model 2: Incisió transversal sobre diàfisi 13 9,1 3,6

Taula 4.151. Marques lítiques sobre radi de Leporidae en el quadre AB-2 En el quadre superior s’indica el NR amb marques per models de marques, capes i
restes totals. En el quadre inferior, el percentatge que representen sobre les restes de diàfisi.

Marques lítiques sobre la ulna NR 4 6 7 8 9 10 11 Total
Incisions Transversals en diàfisi plantar 1 4 5
Incisió obliqua cara plantar
Raspats diàfisi plantar
Incisió transversal articulació 1 1
Total restes 6 8 4 10 5 10 13 56
NR amb marques per models
Model 1: Incisions i raspats longitudinals  sobre diàfisi
Model 2: Incisió transversal sobre diàfisi 1 4,0 1,0 6,0
% de marques sobre el segment ossi
Model 1: Incisions i raspats longitudinals  sobre diàfisi
Model 2: Incisió transversal sobre diàfisi 12,5 40,0 7,7 10,7

Taula 4.152. Marques lítiques sobre l’ulna de Leporidae del quadre AB-2. Quadre superior: NR amb marques. Centre: marques organitzades per models. Inferior:
percentatge que representen segons el segment esquelètic.



Marques lítiques sobre el fèmur NR 4 6 7 8 9 10 11 Total
Raspats longitudinals 1f 2 2
Incisió obliqua 1 1
Combinació incisions longitudinals i obliqües 1 1
Incisions obliqües repetitives i curtes 1 1
Raspats oblics i transversals 1 1 2
Combinació incisions i raspats longitudinals-obliqües 1 1 2
Incisions transversals fines 1 1
Total cilindres 12 12 4 8 10 14 20 80
Total cilindres longitud 4-6 10 10 3 6 8 13 19 69
Total fragments diàfisi 5 6 7 9 10 18 42 97
Total restes 19 23 14 24 28 52 73 233
NR per models
Model 1: Incisions i raspats longitudinals i obliqües sobre diàfisi 2 1 3 2 8
Model 2: Incisió transversal sobre diàfisi 1 1
% sobre el total de restes
Model 1: Incisions i raspats longitudinals i obliqües sobre diàfisi 10,5 4,3 12,5 7,1 3,4
Model 2: Incisió transversal sobre diàfisi 5,3 0,4
% sobre el total de cilindres
Model 1: Incisions i raspats longitudinals i obliqües sobre diàfisi 16,7 8,3 37,5 20,0 10,0
Model 2: Incisió transversal sobre diàfisi 8,3 1,3
% sobre el total de cilindres 4-6
Model 1: Incisions i raspats longitudinals i obliqües sobre diàfisi 20,0 10,0 50,0 25,0 11,6
Model 2: Incisió transversal sobre diàfisi 10,0 1,4

Taula 4.153. Marques lítiques sobre ossos de fèmur de Leporidae. Quadre superior: NR amb marques per capes i total. Centre: marques organitzades per
models. Inferior: percentatge que representen segons el segment esquelètic sobre el total de restes de fèmur, sobre el total de cilindres i sobre els cilindres que

conserven més de la meitat de la seua longitud. Nivell SM -4.1b/c.

Marques lítiques sobre la tíbia NR 4 6 7 8 9 10 11 Total
Incisió longitudinal sobre cilindre 1 1
Incisions obliqües sobre cilindre 1 1 2 1 5
Raspats obliqües sobre zona central lateral diàfisi 1 1 2
Combinació incisió-raspats obliqües sobre zona central lateral diàfisi 1 1
Incisions obliqües sobre fragment longitudinal 2 2 4
Raspat longitudinal sobre fragment longitudinal 1 1
Incisions transversals zona central diàfisi 1 2 3 6
Incisió transversal sobre fragment longitudinal 1 3 4
Raspats curts oblics sobre fragment 1 1
Raspats curts i transversals diàfisi proximal 2 2
Incisions transversals epífisi distal 1 1 2
Epífisis distal 9 5 12 4 15 10 55
Total cilindres 8 9 9 11 8 26 14 85
Total cilindres longitud 4-6 8 7 8 10 8 16 10 67
Total fragments diàfisi 5 7 10 12 17 29 33 113
Total restes 15 25 24 38 31 70 60 253
NR per models
Model 1: Incisions i raspats longitudinals i obliqües sobre diàfisi 1 3 2 2 1 9
Model 2: Incisió transversal sobre diàfisi 1 2 3 6
Model 3: Raspats transversals en diàfisi proximal 2 2
Model 4: Incisions transversal epífisi distal 1 1 2
% sobre el total de restes
Model 1: Incisions i raspats longitudinals i obliqües sobre diàfisi 6,7 12,0 6,5 2,9 1,7 3,6
Model 2: Incisió transversal sobre diàfisi 2,6 6,5 5,0 2,4
Model 3: Raspats transversals en diàfisi proximal 2,9 0,8
Model 4: Incisions transversal epífisi distal 2,6 1,7 0,8
% sobre el total de cilindres
Model 1: Incisions i raspats longitudinals i obliqües sobre diàfisi 12,5 33,3 25,0 7,7 7,1 10,6
Model 2: Incisió transversal sobre diàfisi 9,1 25,0 21,4 7,1
Model 3: Raspats transversals en diàfisi proximal 7,7 2,4
Model 4: Incisions transversal epífisi distal 9,1 7,1 2,4
% sobre el total de cilindres 4-6
Model 1: Incisions i raspats longitudinals i obliqües sobre diàfisi 12,5 42,9 25,0 12,5 10,0 13,4
Model 2: Incisió transversal sobre diàfisi 10,0 25,0 30,0 9,0
Model 3: Raspats transversals en diàfisi proximal 12,5 3,0
Model 4: Incisions transversal epífisi distal 10,0 10,0 3,0

Taula 4.154. Marques lítiques sobre ossos de tíbia de Leporidae. Quadre superior: NR amb marques per capes i total. Centre: marques organitzades per models.
Inferior: percentatge que representen segons el segment esquelètic sobre el total de restes de tíbia, sobre el total de cili ndres i sobre els cilindres que

conserven més de la meitat de la seua longitud.



Flexió Afonament Mossa Total
Vèrtebra toràcica 1 1

Cos 1 1
Costella 8 3 1 12

Cos 8 3 1 12
Vèrtebra lumbar 2 21 23

Arco 1 1
Cos 19 19
Espina/apòfisi 2 1 3

Vèrtebra 1 1
Cos 1 1

Escàpola 2 8 10
Cos 3 3
Coll 2 5 7

Húmer 1 2 41 44
Diàfisi cilindro mitja 10 10
Diàfisi longitudinal distal 1 1
Diàfisi longitudinal mitja 9 9
Epífisis distal 1 15 16
Epífisis distal + fragmento diàfisi <1/2 2 2
Epífisis distal + fragmento diàfisi >1/2 1 1
Epífisis proximal 2 1 3
Epífisis proximal + fragmento diàfisi <1/2 1 1
Epífisis proximal + fragmento diàfisi >1/2 1 1

Radio 6 2 8
Diàfisis cilindro mitja 2 1 3
Diàfisis longitudinal mitja 1 1
Epífisis proximal + fragmento diàfisi <1/2 2 2
Epífisis proximal + fragmento diàfisi >1/2 2 2

Ulna 5 5 7 17
Olècranon 1 5 7 13
Diàfisi 4 4

Coxal 1 12 9 22
Acetàbul 1 2 3
Isqui 4 6 10
Ili 1 7 1 9

Fèmur 1 5 87 93
Diàfisi cilindre mitja 1 23 24
Diàfisi longitudinal distal 2 2
Diàfisi longitudinal mitja 35 35
Diàfisi longitudinal proximal 10 10
Epífisis distal 4 1 5
Epífisis proximal 1 16 17

Tíbia 18 22 118 158
Diàfisi cilindro distal 2 2
Diàfisi cilindro mitja 15 4 12 31
Diàfisi longitudinal distal 4 4
Diàfisi longitudinal mitja 43 43
Diàfisi longitudinal proximal 6 6
Epífisi distal 1 15 48 64
Epífisi distal + fragment diàfisis <1/2 1 3 4
Epífisi proximal 2 1 3
Epífisi proximal + fragment diàfisi >1/2 1 1

Metatars 2 1 1
Epífisi proximal + fragment diàfisi <1/2 1 1

Metatars 3 1 1
Epífisi proximal 1 1

Metatars 4 1 1
Epífisi proximal + fragment diàfisi <1/2 1 1

Metàpode ind. 4 4
Diàfisi cilindre mitja 3 3
Epífisis distal + fragmento diàfisi <1/2 1 1

Llarg 30 30
Diàfisi longitudinal mitja 30 30

Total 42 51 333 426

Taula 4.155. Restes amb marques de fractura directa. Leporidae. SM-4.1b/c.



Sec 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 %
Fèmur 1 7,7 7 53,8 2 15,4 3 23,1
Húmer 3 37,5 1 16,7 2 28,6 2 9,5
Radi 3 21,4 7 58,3 2 33,3 2 28,6
Tíbia 3 10,3 7 26,9 11 42,3 5 22,7 2 3,9 1 1,1
Total 6 9,4 18 30,5 21 37,5 11 16,2 7 4,6 1 0,4
Fresc 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 %
Fèmur 6 3,8 21 13,2 39 24,5 51 32,1 42 26,4
Húmer 1 1,0 2 1,9 16 15,5 39 37,9 45 43,7
Radi 1 5,0 1 5,0 3 15,0 7 35,0 5 25,0 3 15,0
Tíbia 7 4,4 7 4,4 34 21,3 44 27,5 68 42,5
Total 1 0,2 15 3,4 33 7,5 96 21,7 139 31,4 158 35,7
Mixt 4 5 6
Fèmur 2
Húmer 1
Radi
Tíbia 2 3 2
Total 4 4 2
Indeterminat 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 %
Fèmur 1 3,8 2 7,7 11 42,3 7 26,9 3 11,5 2 7,7
Húmer 1 7,1 5 35,7 6 42,9 1 7,1 1 7,1
Radi 7 43,8 7 43,8 2 12,5
Tíbia 14 51,9 6 22,2 3 11,1 4 14,8
Total 1 1,2 10 12,0 37 44,6 21 25,3 7 8,4 7 8,4

Taula 4.156. Longitud dels cilindres 1 -6) segons l’os llarg i el tipus de trencament identificat. Nivell SM-4.1b/c.

Os Part
Vèrtebra lumbar Cos
Húmer Epífisi proximal
Húmer Epífisi proximal
Húmer Epífisi proximal
Húmer Epífisi distal
Húmer Epífisi distal
Radi Epífisi proximal + fragment diàfisi <1/2
Falange I Epífisi distal + fragment diàfisis >1/2

Taula 4.157. Restes de Leporidae amb corrosions químiques produïdes per la digestió. Nivell SM-4.1b/c.

Fusionat No fusionat
Húmer
Distal 113
Proximal 21 7
Radio
Distal 14 1
Proximal 81
Ulna
Distal 1 1
Proximal 5
Fèmur
Distal 18 4
Proximal 80 16
Tíbia
Distal 134 15
Proximal 18 9
Total 485 53

Taula 4.158. Esta de fusió de les epífisis dels principals ossos llargs. Leporidae. Nivell SM-4.1b/c.



Nounats AA 2 AB 2 AA 3 Total
4 2 2
6 1 13 14
10 2 1 3
11 3 3 6
12 1 1
13C 1 1
15 2 2
17 1 1
Total general 1 8 21 30

Taula 4.159. Situació de les restes de lepòrids nounats. Nivell SM-4.1b/c.

mm

Mitjana 3,0583871

Error típic 0,03279293

Mediana 3

Moda 3,1

Desviació tipus 0,93099593

Variància 0,86675342

Curtosi 1,28607334

Coeficient d'asimetria 0,68542976

Rang 6,04

Mínim 1,2

Màxim 7,24

Suma 2465,06

Recompte 806

Nivell de confiança95,0% 0,06436975

Taula 4.160. Estadística descriptiva de l’espessor de la paret de la diàfisi dels fragments de diàfisi mesurats i determinats a nivell de pes corporal. Nivell SM-
4.1b/c

Classes mm. NR

<1 0

1-2 95

2-3 312

3-4 284

4-5 99

5-6 10

6-7 4

7-8 2

8-9 0

Taula 4.161. Mesura en mm de la paret de les diàfisis RDpc organitzades en classes de 1 mm. SM-4.1b/c.



Taula 4.162. Llista de taxons identificats i restes no identificades a nivell taxonòmic. Subunitat SM-4.2.

Taula 4.163. Restes de mesofauna i Leporidae amb concrecions calcàries. En el cas dels lepòrids, s’indiquen també els graus de concreció. SM-4.2

SM4.2 12 %Tot %Id 13 %Tot %Id 14 %Tot %Id 15 %Tot %Id 16 %Tot %Id 17 %Tot %Id 19 %Tot %Id Total %Tot %Id

Caprinae 56 4,9 8,2 57 5,7 9,6 5 1,6 2,1 2 1,1 1,5 9 4,3 5,6 2 2,9 3,7 17 4,7 12,1 148 4,5 7,4

Capra pyrenaica 71 6,2 10,4 51 5,1 8,6 4 1,3 1,7 9 4,9 6,6 3 4,3 5,6 11 3,0 7,9 149 4,6 7,4

Cervus elaphus 4 0,3 0,6 1 0,1 0,2 1 1,4 1,9 6 0,2 0,3

Sus scr./ Sus sp. 2 0,2 0,2 1 0,3 0,4 1 0,3 0,7 4 0,1 0,1

Carnivora 1 0,1 0,2 1 0,0 0,0

Erinaceus sp.. 1 0,1 0,1 1 0,0 0,0

Oryctolagus cuniculus 27 2,4 4,0 17 1,7 2,9 6 2,0 2,5 7 3,8 5,1 2 1,0 1,3 1 1,4 1,9 6 1,6 4,3 66 2,0 3,3

Lepus sp. 1 0,1 0,2 1 0,5 0,6 2 0,1 0,1

Leporidae 519 45,2 76,3 465 46,7 78,4 226 74,1 93,4 118 64,5 86,8 148 70,5 92,5 47 68,1 87,0 105 28,8 75,0 1628 49,7 81,2

RDa. Talla mitjana 25 2,2 3,7 22 2,2 3,7 3 1,0 1,2 2 1,1 1,5 3 1,4 1,9 1 1,4 1,9 12 3,3 8,6 68 2,1 3,4

RDpc. Talla mitjana 43 3,7 6,3 36 3,6 6,1 4 1,3 1,7 5 2,8 3,7 5 2,4 3,1 2 2,9 3,7 21 5,8 15,0 116 3,5 5,8

RnD 402 35,0 59,1 343 34,5 57,8 59 19,2 24,4 34 19,2 25,0 42 20,0 26,3 13 18,6 24,1 191 52,5 136,4 1084 33,1 54,1

Total 1147 100 168,7 995 100 167,8 305 100 126,0 183 100 134,6 210 100 131,3 69 100 127,8 364 100 260,0 3273 100 163,2

Total identificats 680 100,0 593 100,0 242 100,0 136 100,0 160 100,0 54 100,0 140 100,0 2005 61,26 100,0

Total Leporidae 546 80,3 483 81,5 232 95,9 125 91,9 151 94,4 48 88,9 111 79,3 1696 84,6

Mesofauna Leporidae
Capa NRconcrecions NRtotal % Grau      1 2 3 4 5 NRconcrecions NRtotal %

12 6 601 1,0 15 5 1 21 546 3,8
13 12 512 2,3 14 6 16 3 39 483 8,1
14 73 1 4 232 1,7
15 58 3 125
16 59 151
17 21 48
19 2 253 0,8 3 1 4 111 3,6

Total 20 1577 1,3 32 12 20 3 1 68 1696 4,0



Mesofauna S/alteració Grau 1 % Grau 2 % Grau 3 % Grau 4 % Grau 5 % Grau 6 % Total
12 376 62,6 102 17,0 93 15,5 10 1,7 8 1,3 6 1,0 6 1,0 601
13 335 65,4 49 9,6 113 22,1 10 2,0 3 0,6 2 0,4 512
14 61 83,6 8 11,0 1 1,4 2 2,7 1 1,4 73
15 46 79,3 2 3,4 8 13,8 1 1,7 1 1,7 58
16 36 61,0 5 8,5 4 6,8 12 20,3 1 1,7 1 1,7 59
17 15 71,4 3 14,3 1 4,8 1 4,8 1 4,8 21
19 154 60,9 30 11,9 67 26,5 1 0,4 1 0,4 253
Total 1023 64,9 199 12,6 287 18,2 37 2,3 14 0,9 6 0,4 11 0,7 1577
Leporidae
12 405 74,2 80 14,7 48 8,8 8 1,5 1 0,2 1 0,2 3 0,5 546
13 377 78,1 30 6,2 63 13,0 7 1,4 2 0,4 2 0,4 2 0,4 483
14 200 86,2 15 6,5 15 6,5 2 0,9 232
15 106 84,8 8 6,4 10 8,0 1 0,8 125
16 112 74,2 16 10,6 16 10,6 4 2,6 3 2,0 151
17 43 89,6 2 4,2 3 6,3 48
19 73 65,8 13 11,7 18 16,2 5 4,5 1 0,9 1 0,9 111
Total 1316 77,6 164 9,7 173 10,2 23 1,4 8 0,5 4 0,2 8 0,5 1696

Taula 4.164. Restes termoalterades de mesofauna i Leporidae segons graus de termoalteració. Nivell SM-4.2.

Mesofauna Localització Leporidae Localització
Total Parcial Articulacions NRtermoalt Total Parcial Puntual Fractura Articulacions NRtermoalt

Grau 1 145 52 2 199 99 39 14 10 2 164
Grau 2 283 4 287 148 12 5 4 4 173
Grau 3 37 37 23 23
Grau 4 14 14 8 8
Grau 5 6 6 4 4
Grau 6 11 11 8 8

Total 496 56 2 554 290 51 19 14 6 380
Taula 4.165. Localització i zones d’afectació de les termoalteracions en els ossos de mesofauna i Leporidae. Subunitat SM-4.2.

SM4.2 12 13 14 15 16 17 19 Total NME MAU %MAU
Banya 2 2 4 1 0,5 16,7

Neurocrani 3 9 1 1 1 15 3 3 100,0
Mandíbula 6 3 2 3 14 4 2 66,7

Hioides 2 2 1
Dent 6 9 2 2 1 2 22

V. cervical 2 3 1 1 7 6 1,2 40,0
V. toràcica 10 5 1 1 1 1 19 12 1 33,3

Costella 16 12 1 1 7 37 10 0,4 13,3
V. lumbar 4 2 1 1 8 7 1 33,3

Sacre 1 1 1 3 2 2 66,7
V. caudal 1 1 1
Vèrtebra 2 1 3
Escàpula 1 1 1 0,5 16,7

Húmer 8 2 3 13 3 1,5 50,0
Radi 4 4 8 2 1 33,3
Ulna 2 2 4 2 1 33,3
Carp 2 3 5

Metacarp 6 6 1 1 1 15 4 2 66,7
Coxal 4 1 5 2 1 33,3

Fèmur 6 7 1 3 1 1 19 2 1 33,3
Tíbia 6 6 1 1 14 1 0,5 16,7

Mal·leolar 1 1
Calcani 2 2 4 4 2 66,7

Centretarsal 1 1 1 0,5 16,7
Altres tarsos 1 1

Mttars 1 3 1 5 2 1 33,3
Falange I 16 5 1 1 5 28 13 1,6 53,3

Falange II 10 9 1 2 22 10 1,25 41,7
Falange III 5 3 1 1 10 9 1,1 36,7

Sesamoide 1 5 6 6
Total 127 108 9 11 9 5 28 297

Taula 4.166. Represetació anatòmica de la subfamília Caprinae. Subunitat SM-4.2.



NR Suma vol Vol st. Div. NME

Fèmur 18 111346 57673 1,93064 2

Tíbia 14 85591,9 95798 0,89346 1
Taula 4.167. Càlcul del NME dels ossos llargs principals de Caprinae mitjançant la volumetria de la diàfisi. SM-4.2.

SM4.2 NMIf NMIc
Neurocrani 3: 1 nounat, 1 jove, 1 adult
Dent 5: 5 adults
Ulna 2: 1 nn, 1 ¿adult?
Carp
Metacarp 3: 1 nn, 1 jove, 1 adult
Tíbia 3: 1 nn, 1 jove, 1 adult

Taula 4.168. NMI estimat per freqüència i per combinació per a la família Caprinae a partir dels ossos indicats. Subunitat SM-4.2.

Húmer Radi Ulna Metacarp Fèmur Tíbia Metatars Falange I Falange II Total
111 1 1
Sencer 1 1

99 3 3
Fresc 1 1
Indeterminat 1 1
Fractura recent 1 1

555 3 3 6
Fresc 1 1 2
Fresc/Sec 2 1 3
Indeterminat 1 1

011 1 1
Fresc 1 1

001 1 1 2 2 6
Fresc 1 1 2
Fresc/Sec 1 1
Indeterminat 1 1 1 3

055 9 2 11
Fresc 6 2 8
Indeterminat 3 3

005 2 3 1 2 8 16
Fresc 1 1 2 4
Fresc/Sec 1 1
Indeterminat 2 3 1 5 11

010 2 1 3
Fresc 1 1
Fresc/Sec 1 1 2

050 12 5 1 10 18 11 3 2 62
Fresc 8 4 1 6 12 5 2 1 39
Fresc/Sec 4 1 4 4 13
Sec 1 1 1 3
Indeterminat 3 2 2 7

100 1 3 4
Indeterminat 1 3 4

550 1 1 1 4 2 9
Fresc 1 1 1 4 1 8
Indeterminat 1 1

500 1 1 1 1 1 1 6
Fresc 1 1 1 3
Indeterminat 1 1 1 3

Total 13 8 4 15 19 14 5 28 22 128
Taula 4.169. Restes d’ossos llargs de Caprinae segons morfotipus de fragment i tipus de trencament observat. SM-4.2.



Húmer Radi Ulna Metacarp Fèmur Tíbia Metatars Falange I Falange II Total
Sencer/quasi sencer 3 1 4

Fragment sagital 3 3 6
Fragment proximal 1 1 1 1 2 1 6 6 19

Fragment diàfisi 12 5 3 10 18 11 4 2 65
Fragment distal 2 1 4 1 14 12 34

Total 13 8 4 15 19 14 5 28 22 128
Taula 4.170. Ossos sencers / quasi sencers i tipus de fragment dels ossos llargs de Caprinae. SM-4.2.

Húmer Radi Ulna Metacarp Fèmur Tíbia Metatars Falange I Falange II Altres ossos Total
Sencer 1 1 2

Fresc 8 5 2 7 13 7 3 16 8 53 122
Sec 1 1 1 8 11

Fresc/Sec 4 1 1 4 4 1 3 2 4 24
Indeterminat 1 2 1 7 2 3 7 11 73 107

Recent 1 8 9
Total 13 8 4 15 19 14 5 28 22 147 275

Taula 4.171. Ossos de Caprinae sencers i amb trencament segons el tipus de trencament. Subfamília Caprinae. SM-4.2.
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Neurocrani 2 1 3
Mandíbula 1 2 1 4
V. cervical 1 1
V. toràcica 1 2 1 1 5

Costella 7 1 1 1 1 1 9 21
V. lumbar 1 1 2

Sacre 1 1
Húmer 1 5 1 7

Radi 1 1 2
Ulna 1 1

Metacarp 1 3 1 5
Pelvis 1 1 1 3

Fèmur 3 2 2 2 1 10
Tíbia 1 1 2 4

Calcani 1 1 2
Metatars 1 1
Falange I 8 1 9

Falange II 3 3
Falange III 1 1

Total 14 7 33 4 6 1 1 1 7 11 85
Taula 4.172. Marques antròpiques identificades sobre els ossos de la subfamília Caprinae. SM-4.2.

Segment esquelètic NR mosses NR incisions NR raspats NR marques dentals
Cranial 5 1 3

Axial 18 12 3 12
M. Anterior 11 2 5

M. Posterior 12 11 7 1
Falanges 13 1

Total 59 26 19 13
Taula 4.173. Resum de les marques antròpiques identificades per tipus i segments esquelètics. Subfamília Caprinae. SM-4.2.
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Húmer 1 5 1 7
050 1 5 1 7

Radi 1 1 2
550 1 1
050 1 1

Ulna 1 1
010 1 1

Metacarp 1 3 1 5
500 1 1
050 1 2 1 4

Fèmur 3 2 2 2 1 10
500 1 1
050 3 2 1 2 1 9

Tíbia 1 1 2 4
550 1 1
050 1 1 1 3

Metatars 1 1
550 1 1

Falange I 8 1 9
99 1 1
550 1 1
011 1 1
001 1 1
055 5 5

Falange II 3 3
555 1 1
550 1 1
001 1 1

Total 4 5 21 2 4 1 5 42

Taula 4.174. Marques antròpiques als diferents morfotipus dels ossos llargs. Subfamília Caprinae. Nivell SM-4.2.

Fusionats No fusionats
Húmer proximal 1
Radi distal 2
Radi proximal 1
Metacarp distal 3 1
Fèmur proximal 1
Tíbia proximal 1 1
Tíbia distal 1
Falange I proximal 9 2
Falange II proximal 7 3

Taula 4.175. Restes fusionades i no fusionades per ossos i epífisis. Subfamília Caprinae. SM-4.2.

Edat de fusió en anys Fusionats No fusionats
1-3 juvenil 20 6
3-5 subadult 1 2
5-7 adult
7-9 adult 1
>9 adult -senil 1 2

Taula 4.176. Restes fusionades i no fusionades segons fases de fusió òssia en anys. Subfamília Caprinae. SM-4.2.



Fases dentals Total
IIIaJ 1
IV 1
IVo-p 1
IV-V 1
V 1
Total 5

Taula 4.177. Fases de creixement i desgast dental. Subfamília Caprinae. SM-4.2.

Cohorts dentals Total
Nounat 1
Jove 4
Adult 10
Vell 1
Total 16

Taula 4.178. Restes dentals organitzades per cohorts d’edat. Subfamília Caprinae. SM-4.2.
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Banya 1 25,0 1 25,0 2 50,0 3 75,0
Crani 10 66,7 4 26,7 1 6,7 5 33,3

Mandíbula 10 71,4 3 21,4 1 7,1 4 28,6
Hioides 1 50,0 1 50,0 1 50,0

Dent 16 72,7 4 18,2 2 9,1 6 27,3
V. cervical 5 71,4 1 14,3 1 14,3 2 28,6
V. toràcica 9 47,4 5 26,3 3 15,8 1 5,3 1 5,3 10 52,6

Costella 21 56,8 9 24,3 6 16,2 1 2,7 16 43,2
V. lumbar 5 62,5 2 25,0 1 12,5 3 37,5
V. caudal 1 100,0
Vèrtebra 2 66,7 1 33,3 1 33,3

Sacre 2 66,7 1 33,3 1 33,3
Escàpula 1 100,0 1 100,0

Húmer 7 53,8 2 15,4 3 23,1 1 7,7 6 46,2
Radi 4 50,0 2 25,0 1 12,5 1 12,5 4 50,0
Ulna 3 75,0 1 25,0 1 25,0
Carp 2 40,0 2 40,0 1 20,0 3 60,0

Metacarp 9 60,0 2 13,3 4 26,7 6 40,0
Pelvis 4 80,0 1 20,0 1 20,0

Fèmur 14 73,7 3 15,8 2 10,5 5 26,3
Tíbia 6 42,9 3 21,4 5 35,7 8 57,1

Mal·leolar 1 100,0
Calcani 3 75,0 1 25,0 1 25,0

Centretarsal 1 100,0
Altres tarsos 1 100,0

Metatars 4 80,0 1 20,0 1 20,0
Falange I 18 64,3 6 21,4 3 10,7 1 3,6 10 35,7

Falange II 11 50,0 2 9,1 7 31,8 2 9,1 11 50,0
Falange III 8 80,0 2 20,0 2 20,0

Sesamoide 4 66,7 2 33,3 2 33,3
Total 183 61,6 50 16,8 49 16,5 10 3,4 3 1,0 1 0,3 1 0,3 114 38,4

Taula 4.179. Restes termoalterades i no termoalterades de Caprinae segons ossos i grau d’intensitat. SM-4.2.



12 13 14 15 17 19 Total NME MAU %MAU
Banya 2 2 1 0,5 16,7
Neurocrani 2 1 1 4 3 3 100,0
Mandíbula 2 2 2 2 8 4 2 66,7
Dent 1 5 6
V. cervical 1 1 2 2 0,4 13,3
V. toràcica 4 2 6 6 0,5 16,7
Costella 5 3 1 9 7 0,3 10,0
V. lumbar 2 2 2 0,3 10,0
Sacre 1 1 1 1 33,3
Húmer 3 1 3 7 2 1 33,3
Radi 3 3 6 2 1 33,3
Ulna 2 1 3 2 1 33,3
Carp 2 2 4
Metacarp 5 4 1 10 4 2 66,7
Pelvis 3 1 4 2 1 33,3
Fèmur 5 6 1 2 14 2 1 33,3
Tíbia 3 4 1 1 9 1 0,5 16,7
Mal·leolar 1 1
Calcani 1 1 2 2 1 33,3
Centretarsal 1 1 1 0,5 16,7
Altres tarsos 1 1
Metatars 1 1 1 0,5 16,7
Falange I 15 3 1 3 22 12 1,5 50,0
Falange II 6 4 1 1 12 7 0,9 30,0
Falange III 5 3 1 9 8 1 33,3
Sesamoide 1 2 3 3
Total 71 51 4 9 3 11 149

Taula 4.180. Representació anatòmica de Capra pyrenaica. Subunitat SM-4.2.

NR Suma vol Vol st. Div. NME

Fèmur 13 88326 57673 1,5 2

Tíbia 9 63390,9 95798 0,66 1

Taula 4.181. Càlcul del NME dels ossos llargs principals de Capra pyrenaica mitjançant la volumetria de la diàfisi. SM-4.2.

SM4.2 Total NMIc
Banya 2
Crani 4 1j, 1a
Mandíbula 8
Dent 6 5 adults
Vèrtebra cervical 2
Vèrtebra toràcica 6
Costella 9
Vèrtebra lumbar 2
Húmer 7
Radi 6
Ulna 3
Carp 4
Mtcarp 10 1j, 1a
Pelvis 4
Fèmur 14
Tíbia 9 1j, 1a
Calcani 2
Fal I 22
Fal II 12
Fal III 9
Sesamoide 3
Total general 149

Taula 4.182. NMIc estimat per a Capra pyrenaica. SM-4.2.



Húmer Radi Ulna Metacarp Fèmur Tíbia Metatars Falange I Falange II Total
111 1 1
99 3 3
Fresc 1 1
Indeterminat 1 1
Fractura recent 1 1
555 2 2 4
Fresc 1 1
Fresc/Sec 2 1 3
100 1 1
Indeterminat 1 1
550 1 1 1 4 1 8
Fresc 1 1 1 4 1 8
500 1 1 2
Fresc 1 1 2
010 2 2
Fresc 1 1
Fresc/Sec 1 1
050 7 4 1 6 13 7 1 39
Fresc 6 4 1 5 9 4 1 30
Fresc/Sec 1 1 2 1 5
Indeterminat 2 2 4
011 1 1
Fresc 1 1
001 2 2 4
Fresc 1 1 2
Fresc/Sec 1 1
Indeterminat 1 1
055 8 2 10
Fresc 5 2 7
Indeterminat 3 3
005 1 3 1 1 3 9
Fresc 1 1 2 4
Indeterminat 1 3 1 5
Total 7 6 3 10 14 9 1 22 12 84

Taula 4.183. Morfotipus de trencament dels ossos llargs i tipus de trencament observat. Capra pyrenaica. SM-4.2.

Húmer Radi Ulna Metacarp Fèmur Tíbia Metatars Falange I Falange II Total
Sencer/quasi sencer 3 1 4

Fragment sagital 2 2 4
Fragment proximal 1 1 1 1 1 4 2 11

Fragment diàfisi 7 4 3 6 13 7 1 41
Fragment distal 1 3 1 12 7 24

Total 7 6 3 10 14 9 1 22 12 84

Taula 4.184. Ossos sencers / quasi sencers i tipus de fragment dels ossos llargs de Capra pyrenaica. SM-4.2.



Incisions Raspats Mossa
Incisions +
raspats

Incisions +
mossa

Incisions +
raspats +
mossa

Raspats +
dentals +
mossa

Raspats +
mossa

Dentals +
mossa Total

Neurocrani 1 1 2
Mandíbula 1 2 1 4
V. cervical 1 1
V. toràcica 1 1 2

Costella 1 1 1 3
V.  lumbar 1 1

Húmer 1 2 1 4
Radi 1 1 2
Ulna 1 1

Metacarp 1 2 1 4
Coxal 1 1 2

Fèmur 2 2 2 2 8
Tíbia 1 1 2 4

Calcani 1 1
Metatars 1 1
Falange I 8 1 9

Falange II 3 3
Falange III 1 1

Total 6 6 24 3 4 1 1 7 1 53
Taula 4.185. Marques antròpiques identificades sobre ossos de Capra pyrenaica. SM-4.2.

Segment NR mosses NR incisions NR raspats NR dentals
Cranial 3 1 3

Axial 5 3 2 2
M. Anterior 7 2 5

M. Posterior 9 8 7
Falanges 13 1

Total 37 14 18 2
Taula 4.186. Resum de les marques antròpiques segons el tipus de marca i el segment esquelètic afectat. Capra pyrenaica. SM-4.2.

Incisions Raspats Mossa Incisions + raspats Incisions + mossa Incisions + raspats + mossa Raspats + mossa Total
Húmer 1 2 1 4
050 1 2 1 4
Radi 1 1 2
550 1 1
050 1 1
Ulna 1 1
010 1 1
Mtcarp 1 2 1 4
500 1 1
050 1 1 1 3
Fèmur 2 2 2 2 8
500 1 1
050 2 2 1 2 7
Tíbia 1 1 2 4
550 1 1
050 1 1 1 3
Metatars 1 1
550 1 1
Falange I 8 1 9
99 1 1
550 1 1
011 1 1
01 1 1
055 5 5
Falange II 3 3
001 1 1
550 1 1
555 1 1
Total 3 5 17 2 3 1 5 36

Taula 4.187. Marques antròpiques sobre els diferents morfotipus de trencament dels ossos llargs de Capra pyrenaica. SM-4.2.



Fusionat No fusionat
Radi proximal 1

Radi distal 1
Metacarp distal 3 1
Fèmur proximal 1

Tíbia proximal 1
Tíbia distal 1

Falange I proximal 9
Falange II proximal 7

Taula 4.188. Estat de fusió de les epífisis dels ossos llargs. Capra pyrenaica. SM-4.2.

Fusionats No fusionats
1-3 juvenil 20 1

3-5 subadult 1 1
5-7 adult
7-9 adult 1

>9 adult -senil 1
Taula 4.189. Resum de les restes fusionades i no fusionades per fases d’edat de fusió. Capra pyrenaica. SM-4.2.

Fases NR
IIIaJ 1

IV 1
IVo-p 1

IV-V 1
V 1

Total 5
Taula 4.190. Fases de creixement i desgast dental estimades de Capra pyrenaica. SM-4.2.

Cohorts dentals NR
Jove 1

Adult 6
Vell 1

Total 8
Taula 4.191. Cohorts d’edat estimades a partir de les dents. Capra pyrenaica.SM-4.2.

S/alteracions % Grau 1 % Grau 2 % Grau 3 % Grau 4 % Grau 5 % NR termoalt. %
Banya 1 50,0 1 50,0 1 50,0

Neurocrani 3 75,0 1 25,0 1 25,0
Mandíbula 6 75,0 1 12,5 1 12,5 2 25,0

Dent 4 66,7 2 33,3 2 33,3
V. cervical 2 100
V. toràcica 1 16,7 4 66,7 1 16,7 5 83,3

Costella 7 77,8 2 22,2 2 22,2
V. lumbar 1 50,0 1 50,0 1 50,0

Sacre 1 100 1 100
Húmer 6 85,7 1 14,3 1 14,3

Radi 3 50,0 2 33,3 1 16,7 3 50,0
Ulna 2 66,7 1 33,3 1 33,3
Carp 2 50,0 1 25,0 1 25,0 2 50,0

Metacarp 5 50,0 1 10,0 4 40,0 5 50,0
Coxal 3 75,0 1 25,0 1 25,0

Fèmur 10 71,4 2 14,3 2 14,3 4 28,6
Tíbia 4 44,4 3 33,3 2 22,2 5 55,6

Mal·leolar 1 100
Calcani 1 50,0 1 50,0 1 50,0

Centretarsal 1 100
Altres tarsos 1 100

Metatars 1 100
Falange I 14 63,6 5 22,7 2 9,1 1 4,5 8 36,4

Falange II 7 58,3 2 16,7 2 16,7 1 8,3 5 41,7
Falange III 7 77,8 2 22,2 2 22,2

Sesamoide 2 66,7 1 33,3 1 33,3
Total 95 63,8 29 19,5 21 14,1 2 1,3 1 0,7 1 0,7 54 36,2

Taula 4.192. Restes termoalterades i no termoalterades de Capra pyrenaica segons ossos i grau d’intensitat. SM-4.2.



12 13 14 15 16 17 19 Total NME MAU %MAU
Neurocrani 86 96 39 21 32 13 17 304 21 21 85,7

Maxil·lar 8 8 3 3 1 3 26 16 8 32,7
Premaxil·la 13 18 9 7 5 2 54 25 12,5 51,0
Mandíbula 31 37 18 8 4 4 14 116 45 22,5 91,8
V. cervical 5 1 6 5 1 4,1
V. toràcica 8 3 11 11 0,9 3,7

Costella 55 32 58 12 52 3 22 234 24 1 4,1
V. lumbar 16 15 6 2 1 4 1 45 26 3,7 15,1
Vèrtebra 2 2
Escàpula 32 25 10 5 5 2 7 86 48 24 98,0

Húmer 31 41 9 9 9 5 104 45 22,5 91,8
Radi 19 10 1 1 2 2 35 24 12 49,0
Ulna 17 12 4 2 3 1 2 41 26 13 53,1

Metacarp II 6 1 7 7 3,5 14,3
Metacarp III 6 1 1 1 1 10 10 5 20,4
Metacarp IV 7 1 1 1 10 10 5 20,4
Metacarp V 1 1 1 0,5 2,0

Coxal 12 15 2 4 1 1 2 37 22 11 44,9
Fèmur 70 58 21 13 19 11 17 209 49 24,5 100,0
Fíbula 4 2 2 3 1 12 10 5 20,4
Ròtula 1 1 1 0,5 2,0

Tíbia 65 60 24 16 8 6 11 190 46 23 93,9
Astràgal 9 6 5 1 21 20 10 40,8
Calcani 7 10 4 2 2 1 26 25 12,5 51,0

Centretarsal 5 3 1 9 9 4,5 18,4
Altres tarsos 2 2

Metatars II 2 7 3 3 1 16 16 8 32,7
Metatars III 3 6 3 2 1 15 15 7,5 30,6
Metatars IV 2 5 3 10 10 5 20,4
Metatars V 4 4 1 1 1 11 11 5,5 22,4

Metatars ind. 3 3
Metàpode ind. 5 2 2 1 10

Falange I 15 7 3 4 29 29 1,8 7,3
Falange II 1 1 1 0,06 0,2

Falange III 1 1 2 2 0,12 0,5
Total 546 483 232 125 151 48 111 1696

Taula 4.193. Restes de Leporidae identificades en el subunitat SM-4.2.



Morfotipus Húmer Radio Fèmur Tíbia NRtotal
Complet 2 8 3 13
Proximal 10 18 49 17 94

FE 0.1.1 1 1
FE 0.1.2 1 1
FE 0.1.4 2 1 3
FE 0.2.4 1 1
FE I.1.3 1 1
FE I.4.4 1 1
FE II.1.1.1 41 1 42
FE II.1.2 1 3 4
FE II.1.4 3 1 3 8 15
FE II.2.4 2 7 1 10
FE II.3.4 5 1 6
FE II.4.2 1 1
FE II.4.4 2 5 1 8

Cilindre 34 5 48 50 137
FD 0.1 3 2 2 3 10
FD I.1 1 8 3 12
FD II.1 30 3 38 44 115

Frag. diàfisi 33 104 77 214
FD 0.4 11 16 9 36
FD I.4 2 10 5 17
FD II.4 20 78 63 161

Distal 25 4 8 43 80
FE 0.1.1 1 1
FE 0.1.2 3 3
FE 0.1.4 3 2 4 9
FE 0.2.4 2 2
FE 0.4.4 1 1
FE I.1.4 1 1
FE II.1.2 1 3 3 7
FE II.1.4 14 1 2 30 47
FE II.2.4 3 1 1 5
FE II.3.4 2 1 3
FE II.4.4 1 1

Total 104 35 209 190 538

Taula 4.194. Morfotipus de trencament dels ossos llargs de Leporidae. Subunitat SM-4.2.

Morfotipus NR
1 2
1.1 3
2 3
2.1 4
2.2 6
2.3 8
3 3
3.1 3
4 4
4.1 5
Total 41

Taula 4.195. Morfotipus de trencament de l’ulna de Leporidae. SM-4.2.



Morfotipus Mandíbula V. cervical V. toràcica V. lumbar Vèrtebra Escàpula Coxal NRTotal
Complet 1 1

1 8 14 6 28
1.1 1 5 22 4 6 38
1.3 1 1

1.1.1 3 3
2 29 12 41

2.1 3 2 1 6
3 3 9 12

3.1 3 2 4 9
3.2 1 4 1 6
3.3 3 3

4 2 3 5
4.1 8 13 2 23
4.2 2 2 22 26

5 3 3
5.1 19 7 26
5.2 3 5 8

6 2 12 2 4 20
6.1 39 1 4 44

Total 116 6 11 45 2 86 37 303
Taula 4.196. Morfotipus de trencament dels ossos de morfologia atípica de Leporidae. Subunitat SM-4.2.

Leporidae 4.2 Complet/quasi Indeterminada Fresca Seca Total
Neurocrani 2 302 304

Maxil·lar 6 20 26
Premaxil·la 3 51 54
Mandíbula 5 110 1 116
V. cervical 6 6
V. toràcica 7 1 3 11

Costella 11 221 2 234
V. lumbar 8 26 11 45
Vèrtebra 2 2
Escàpula 3 71 12 86

Húmer 5 17 79 3 104
Radi 11 2 21 1 35
Ulna 3 25 13 41

Metacarp II 7 7
Metacarp III 9 1 10
Metacarp IV 10 10
Metacarp V 1 1

Coxal 9 23 5 37
Fèmur 2 22 168 17 209
Fíbula 12 12
Ròtula 1 1

Tíbia 4 24 153 9 190
Astràgal 19 2 21
Calcani 24 2 26

Centretarsal 9 9
Altres tarsos 2 2

Metatars II 13 2 1 16
Metatars III 12 1 1 1 15
Metatars IV 8 2 10
Metatars V 10 1 11

Metatars ind. 3 3
Metàpode ind. 2 4 4 10

Falange I 29 29
Falange II 1 1

Falange III 2 2
Total 238 953 473 32 1696

Taula 4.197. Ossos complets i tipus de trencament segons els diferents ossos de Leporidae. Subunitat SM-4.2.



Os Complet Proximal Cilindre Frag. Diàfisi Distal Total
Húmer 2 10 34 33 25 104
Radi 7 18 6 4 35
Metacarp II 7 7
Metacarp III 9 1 10
Metacarp IV 10 10
Metacarp V 1 1
Fèmur 49 49 103 8 209
Tíbia 2 17 57 71 43 190
Metatars II 12 4 16
Metatars III 13 2 15
Metatars IV 8 2 10
Metatars V 10 1 11
Metatars ind. 3 3
Metàpode ind. 1 5 4 10
Total 82 104 151 207 87 631

Taula 4.198. Ossos complets i segments ossis identificats dels ossos llargs de Leporidae. Subunitat SM-4.2.

Marques lítiques sobre escàpula 12 13 Total
Model 1: Incisions transversals en coll 5 10 15
Model 3: Raspats longitudinal o oblics en coll 2 2 4
Model 7: Incisions en marge 1 1
Model 8: Raspats en marge 2 2
Total morfotipus amb coll 11 18 29
Total restes 32 25 57
% sobre restes amb coll models 1-6)
%Model 1: Incisions transversals en coll 45,5 55,6 51,7
%Model 3: Raspats longitudinal o oblics en coll 18,2 11,1 13,8
%Models 1-6 63,6 66,7 65,5

Taula 4.199. Marques lítiques sobre l’escàpula de Leporidae del quadre AB-2. Quadre superior: NR amb marques segons models i capes. Quadre mig: NR total i
NR amb coll segons capes. Quadre inferior: %NR amb marques segons models sobre el total de les restes que conserven el coll. SM-4.2.

SM AB2 12 13
Incisions longitudinals 1 1
Raspats longitudinals 2 2
Incisions obliqües 5 4 9
Incisions obliqües repetitives i curtes 1 1
Raspats obliqües 1 1
Combinació incisions i raspats longitudinals-obliqües
Incisió transversal simple
Incisions transversals disperses 1 1
Incisions transversals en epífisi distal 2 2
Incisió obliqua cara palmar 1 1
Incisions longitudinals en epífisi distal 1 1
Total cilindres 15 7 22
Total fragments diàfisi 5 25 30
Total epífisi distal 7 6 13
Total restes 31 41 72
NR marques lítiques per models
Model 1: Incisions i raspats longitudinals i obliqües sobre diàfisi 6 8 14
Model 2: Incisió transversal - obliqua simple sobre diàfisi 1 1
Model 3: Incisions transversals i obliqües en epífisi distal 2 1 3
Model 4: Incisions longitudinals en epífisi distal 1 1
%marques lítiques per models i segments
Model 1: Incisions i raspats longitudinals i obliqües sobre diàfisi 40,0 114,3* 63,6
Model 2: Incisió transversal sobre diàfisi
Model 3: Incisions transversals i obliqües en epífisi distal 28,6 16,7 23,1
Model 4: Incisions longitudinals en epífisi distal

Taula 4.200. Marques lítiques sobre les restes d’húmer de Leporidae. Quadre superior: marques identificades. Quadre mig: restes total segons segments
esquelètics. Inferior: NR segons models i % que representen calculat sobre els diferents segments esquelètics. SM-4.2. *En el cas del model 1 a l’estimar el % que

representen sobre els cilindres tal i com s’ha proposat a la metodologia, el resultat supera el 100% perquè algunes de les marques s’ha localitzat sobre
fragments de diàfisi i s’han incorporat al càlcul per tal de destacar l’elevada taxa d’incidència de les marques lítiques sobre la diàfisi de l’húmer. SM-4.2.



SM AB2 12 13 SU-4.2
Incisió obliqua 3 3
Incisions obliqües repetitives i curtes 1 1
Combinació incisions i raspats longitudinals-obliqües 1 1
Total cilindres 19 10 29
Total cilindres longitud 4-6 14 7 21
Total fragments diàfisi 27 35 62
Total restes 70 58 128
NR marques lítiques per models
Model 1: Incisions i raspats longitudinals i obliqües sobre diàfisi 4 1 5
% marques lítiques sobre el total de restes
Model 1: Incisions i raspats longitudinals i obliqües sobre diàfisi 5,7 1,7 3,9
% marques lítiques  sobre el total de cilindres
Model 1: Incisions i raspats longitudinals i obliqües sobre diàfisi 21,1 10,0 17,2
% marques lítiques sobre el total de cilindres longitud 4-6
Model 1: Incisions i raspats longitudinals i obliqües sobre diàfisi 28,6 14,3 23,8

Taula 4.201. Marques lítiques sobre fèmur de Leporidae.  . Quadre superior: marques identificades. Quadre mig: restes total segons segments esquelètics.
Quadres inferiors: NR segons models i % que representen calculat sobre el total, sobre els cilindres i sobre els cilindres que conserven més de la meitat de la

seua longitud longitud 4 -6). SM-4.2.

12 13 SU-4.2
Incisions obliqües sobre cilindre 4 2 6
Raspat longitudinal sobre cilindre 1 1
Incisions transversals zona central diàfisi 2 2 4
Total epífisis distal 15 11 26
Total cilindres 17 19 36
Total cilindres longitud 4-6 9 18 27
Total fragments diàfisi 24 13 37
Total restes 65 43 99

Model 1: Incisions i raspats longitudinals i obliqües sobre diàfisi 4 3 7
Model 2: Incisió transversal sobre diàfisi 2 2 4
Sobre el total de restes
Model 1: Incisions i raspats longitudinals i obliqües sobre diàfisi 6,2 7,0 7,1
Model 2: Incisió transversal sobre diàfisi 3,1 4,7 4,0
Sobre el total de cilindres
Model 1: Incisions i raspats longitudinals i obliqües sobre diàfisi 23,5 15,8 19,4
Model 2: Incisió transversal sobre diàfisi 11,8 10,5 11,1
Sobre el total de cilindres 4-6
Model 1: Incisions i raspats longitudinals i obliqües sobre diàfisi 44,4 16,7 25,9
Model 2: Incisió transversal sobre diàfisi 22,2 11,1 14,8

Taula 4.202. Marques lítiques sobre tíbia de Leporidae. Quadre superior: marques identificades. Quadre mig: restes total segons segments esquelètics i restes
totals. Quadres inferiors: NR segons models i % que representen calculat sobre el total, sobre els cilindres i sobre els cilindres que conserven més de la meitat de

la seua longitud longitud 4 -6). SM-4.2.



Flexió Afonament Mossa Total
Mandíbula 1 1

Cos 1 1
Vèrtebra toràcica 3 3

Fragment de cos 3 3
Costella 3 1 1 5

Cos 3 1 1 5
Vèrtebra lumbar 2 1 8 11

Apòfisi 2 1 3
Cos 1 1
Fragment de cos 7 7

Escàpula 2 1 7 10
Cos 1 6 7
Coll 2 1 3

Húmer 3 19 22
Diàfisi cilindro mitja 2 6 8
Diàfisi longitudinal mitja 6 6
Epífisis distal 1 3 4
Epífisis distal + fragmento diàfisis <1/2 3 3
Epífisis proximal 1 1

Radi 1 3 4
Epífisis distal + fragmento diàfisis <1/2 1 1
Epífisis proximal + fragmento Diàfisi <1/2 1 1
Epífisis proximal + fragmento Diàfisi >1/2 1 1 2

Ulna 3 3 6 12
Cilindre 2 1 3
Olècranon 1 3 5 9

Coxal 2 1 3
Zona acetabular 1 1 2
Ili 1 1

Fèmur 6 48 54
Diàfisi cilindro mitja 4 4
Diàfisi cilindro proximal 1 1
Diàfisi longitudinal distal 1 1
Diàfisi longitudinal mitja 21 21
Diàfisi longitudinal proximal 1 6 7
Epífisis distal 2 2
Epífisis proximal 5 11 16
Epífisis proximal + fragmento Diàfisi <1/2 1 1
Epífisis proximal + fragmento Diàfisi >1/2 1 1

Tíbia 1 6 39 46
Diàfisi cilindro distal 1 1
Diàfisi cilindro mitja 2 2
Diàfisi cilindro proximal 2 2
Diàfisi longitudinal distal 2 2
Diàfisi longitudinal mitja 9 9
Diàfisi longitudinal proximal 1 1
Epífisis distal 1 6 17 24
Epífisis distal + fragmento Diàfisi <1/2 1 1
Epífisis proximal 3 3
Epífisis proximal + fragmento Diàfisi >1/2 1 1

Metàpode indeterminat 1 1
Diàfisi cilindro mitja 1 1

Total 12 23 137 172
Taula 4.203. Restes amb marques de fractura directa. Leporidae. SM-4.2.



Fus No fus
Húmer 33 2

Proximal 8 2
Distal 25 0

Radi 22 0
Proximal 18 0
Distal 4 0

Ulna 2 0
Proximal 1 0
Distal 1 0

Fèmur 41 16
Proximal 34 15
Distal 7 1

Tíbia 49 11
Proximal 9 8
Distal 40 3

Total 147 29

Taula 4.204. Estat de fusió de les epífisis dels principals ossos llargs. Leporidae. Subunitat SM-4.2.

mm
Mitjana 3,08767241
Error típic 0,08152817
Mediana 3,1
Moda 3,1
Desviació tipus 0,87808523
Variància 0,77103367
Curtosi -0,19386719
Coeficient d'asimetria 0,24543943
Rang 4,2
Mínim 1,4
Màxim 5,6
Suma 358,17
Compte 116
Nivell de confiança95,0% 0,16149161

Taula 4.205. Estadística descriptiva de l’espessor de la part de la diàfisi dels fragments de diàfisi mesurats i determinats a nivell de pes corporal. Subunitat SM-
4.2.

Classes mm. NR
<1 0
1-2 14
2-3 40
3-4 44
4-5 17
5-6 1
6-7 0
7-8 0
8-9 0

Taula 4.206. Mesura en mm de la paret de les diàfisis RDpc organitzades en classes d’1 mm. SM-4.2.



SM 5 20 21 22 23 28 Total

Capra pyrenaica 4 1,2 1,9 2 0,6 1,1 23 13,4 19,3 29 2,4 4,1

Caprinae 25 7,3 12,1 21 8,3 15,1 15 4,4 8,3 5 4,8 8,8 11 6,4 9,2 77 6,3 11,0

Cervus elaphus 4 2,3 3,4 4 0,3 0,6

Artiodactyla 2 0,6 1,0 1 0,4 0,7 3 0,2 0,4

Oryctolagus cun. 13 3,8 6,3 3 1,2 2,2 9 2,7 5,0 25 2,1 3,6

Leporidae 162 47,1 78,6 114 44,9 82,0 154 45,4 85,6 52 49,5 91,2 81 47,1 68,1 563 46,4 80,3

Frag. df meso 33 9,6 16,0 20 7,9 14,4 28 8,3 15,6 11 10,5 19,3 19 11,0 16,0 111 9,1 15,8

Frag. morfologia atípica 77 22,4 37,4 64 25,2 46,0 88 26,0 48,9 27 25,7 47,4 34 19,8 28,6 290 23,9 41,4

Teixit esponjos 28 8,1 13,6 31 12,2 22,3 43 12,7 23,9 10 9,5 17,5 112 9,2 16,0

Total 344 100,0 167,0 254 100,0 182,7 339 100,0 188,3 105 100,0 184,2 172 100,0 144,5 1214 100,0 173,2

Total id 206 59,9 100,0 139 54,7 100,0 180 53,1 100,0 57 54,3 100,0 119 69,2 100,0 701 57,7 100,0

Total Leporidae 175 50,9 85,0 117 46,1 84,2 163 48,1 90,6 52 49,5 91,2 81 47,1 68,1 588 48,4 83,9

Total Tm 4 2,3 3,4 4 0,3 0,6

Total Caprinae 29 8,4 14,1 21 8,3 15,1 17 5,0 9,4 5 4,8 8,8 34 19,8 28,6 106 8,7 15,1
Taula 4.207. Restes estudiades del nivell SM-5. Llista de taxons identificats i restes no identificades a nivell taxonòmic.

Mesofauna Leporidae
Capa NRconcrecions NRTotal % NRconcrecions NRTotal %

20 2 170 1.2 6 175 3.4
21 4 137 2,9 3 117 2,6
22 176 0,0 2 163 1,2
23 1 53 1,9 0 52 0,0
28 1 91 1,1 1 81 1,2

Total 8 627 1,3 12 588 2
Taula 4.208. Restes de mesofauna i Leporidae afectades per concrecions calcàries. SM-5.

Mesofauna S/alteracions Grau 1 % Grau 2 % Grau 3 % Grau 4 % Grau 5 % Grau 6 % Total
21 103 75,2 4 2,9 27 19,7 1 0,7 2 1,5 137
22 117 66,9 7 4,0 32 18,3 18 10,3 1 0,6 175
23 27 50,9 2 3,8 19 35,8 3 5,7 2 3,8 53
28 47 51,1 7 7,6 36 39,1 1 1,1 1 1,1 92

Total 294 64,3 20 4,4 114 24,9 23 5,0 1 0,2 4 0,9 1 0,2 457
Leporidae

21 101 86,3 6 5,1 5 4,3 4 3,4 1 0,9 117
22 127 77,9 9 5,5 18 11,0 9 5,5 163
23 34 65,4 3 5,8 14 26,9 1 1,9 52
28 37 45,7 11 13,6 30 37,0 2 2,5 1 1,2 81

Total 299 72,4 29 7,0 67 16,2 14 3,4 2 0,5 1 0,2 1 0,2 413
Taula 4.209. Restes termoalterades de mesofauna i Leporidae segons graus de termoalteracions. SM-5.

Mesofauna Leporidae

Total Parcial Total restes Total Parcial Fractura Articulació Total
restes

Grau 1 19 1 20 28 1 29

Grau 2 114 114 62 2 2 1 67

Grau 3 23 23 14 14

Grau 4 1 1 2 2

Grau 5 4 4 1 1

Grau 6 1 1 1 1

Total 162 1 163 108 3 2 1 114
Taula 4.210. Localització i zones afectades per les termoalteracions en ossos de mesofauna i Leporidae. SM-5.



20 21 22 23 28 NR NME MAU %MAU
Mandíbula 2 1 3 2 1 66,7

Dent 2 2 2 1 4 11 0,0
V. cervical 1 3 4 3 0,6 40,0
V. toràcica 1 3 4 3 0,25 16,7

Costella 3 1 3 7 2 0,3 20,0
V. lumbar 1 1 4 6 5 0,7 46,7
Vèrtebra 1 1 2

Húmer 1 1 1 0,5 33,3
Radi 1 1 2 3 7 2 1 66,7
Ulna 1 1 1 0,5 33,3
Carp 1 1 2 1

Metacarp 5 1 1 7 3 1,5 100,0
Pelvis 3 3 1 0,5 33,3

Fèmur 1 2 2 1 6 1 0,5 33,3
Ròtula 1 1 2 2 1 66,7

Tíbia 3 3 1 1 8 1 0,5 33,3
Altres tarsos 1 1

Metatars 2 1 3 1 0,5 33,3
Falange I 1 1 2 3 7 4 0,5 33,3

Falange II 3 3 1 1 3 11 9 1,1 73,3
Falange III 1 1 1 3 3 0,4 26,7

Sesamoide 1 3 3 7 6
Total general 29 21 17 5 34 106

Taula 4.211. Representació anatòmica de la subfamília Caprinae. SM-5.

Húmer Radi Ulna Metacarp Fèmur Tíbia Metatars Falange I Falange II Total
155 1 1

Fresc 1 1
555 1 4 5

Fresc 2 2
Fractura indeterminada 1 2 3

100 2 2
Fresc 1 1
Sec 1 1

550 2 1 1 4
Fresc 2 1 1 4

500 1 1 1 3
Fractura indeterminada 1 1 2

010 1 1 2
Fresc 1 1 2

050 1 7 2 3 8 1 4 26
Fresc 1 6 2 2 6 1 18
Fresc/Sec 1 1 1 3
Fresc 1 1
Fractura indeterminada 1 1 3 5

011 1 1
Fresc 1 1

001 1 1
Fractura indeterminada 1 1

055 1 1
Fractura indeterminada 1 1

005 1 1 1 2 4
Fresc 1 1 2
Fractura indeterminada 1 1 1 2

Total general 1 7 1 7 6 8 3 7 11 51

Taula 4.212. Restes d’ossos llargs de Caprinae segons morfotipus de trencament i tipus de trencament. SM-5.



Húmer Radi Ulna Metacarp Fèmur Tíbia Metatars Falange I Falange II Total
Fragment sagital 1 5 6
Fragment distal 3 1 1 1 2 7

Diàfisi/fragment diàfisi 1 7 1 2 4 8 1 4 28
Fragment proximal 2 1 1 1 4 9

Total 1 7 1 7 6 8 3 7 11 51

Taula 4.213. Tipus de fragments d’ossos llargs identificats. Caprinae. SM-5.

Húmer Radi Ulna Metacarp Fèmur Tíbia Metatars Falange I Falange II Altres ossos Total

Sencers 12 12
Fresc 1 6 1 4 4 6 3 1 6 13 45

Fresc/Sec 1 1 1 3 6
Sec 1 1

Fractura indeterminada 3 2 1 5 4 16 32

Total 1 7 1 7 6 8 3 7 11 44 95

Taula 4.214. Ossos de Caprinae sencers i segons el tipus de trencament identificat. Nivell SM-5.
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V. cervical 1 1
V. toràcica 1 1
Costella 1 1 2
V. lumbar 2 2
Vèrtebra 1 1
Radi 1 1
Carp 1 1
Metacarp 1 2 3
Coxal 1 1
Fèmur 1 1 2
Ròtula 1 1
Tíbia 2 1 3
Metatars 1 1 2
Falange I 1 1
Falange II 1 1
Total 8 6 6 1 1 1 23

Taula 4.215. Marques antròpiques observades sobre els ossos de la subfamília Caprinae. SM-5.



S/alteració % Grau 1 % Grau 2 % Grau 3 % Grau 6 % Total
Mandíbula 1 33,3 1 33,3 1 33,3 3

Dent 8 72,7 2 18,2 1 9,1 11
V. cervical 3 75,0 1 25,0 4
V. toràcica 4 100,0 4

Costella 4 57,1 2 28,6 1 14,3 7
V. lumbar 3 50,0 1 16,7 2 33,3 6
Vèrtebra 2 100,0 2

Húmer 1 100,0 1
Radi 4 57,1 2 28,6 1 14,3 7
Ulna 1 100,0 1
Carp 2 100,0 2

Metacarp 7 100,0 7
Coxal 1 33,3 1 33,3 1 33,3 3

Fèmur 4 66,7 1 16,7 1 16,7 6
Ròtula 1 50,0 1 50,0 2

Tíbia 7 87,5 1 12,5 8
Altres tarsos 1 100,0 1

Metatars 2 66,7 1 33,3 3
Falange I 5 71,4 1 14,3 1 14,3 7

Falange II 6 54,5 2 18,2 2 18,2 1 9,1 11
Falange III 2 66,7 1 33,3 3

Sesamoide 7 100,0 7
Total 76 71,7 13 12,3 13 12,3 3 2,8 1 0,9 106

Taula 4.216. Restes termoalterades i no termoalterades de Caprinae segons ossos i grau d’intensitat. SM-5.

20 21 22 23 28 NRtotal %NR NME MAU %MAU
Neurocrani 20 21 27 8 13 89 100,0 10 9 90

Maxil·lar 4 2 3 1 3 13 14,6 8 8 80
Premaxil·la 3 3 2 2 2 12 13,5 7 3,5 35
Mandíbula 8 10 13 5 8 44 49,4 20 10 100

Vèrtebra cervical 3 1 4 4,5 4 0,8 8
Vèrtebra toràcica 3 1 4 4,5 4 1 10

Costella 17 5 10 6 8 46 51,7 12 0,5 5
Vèrtebra lumbar 1 2 8 1 12 13,5 10 1,4 14

Vèrtebra 3 3 3,4 0
Escàpula 13 5 7 3 2 30 33,7 18 9 90

Húmer 11 6 8 1 1 27 30,3 12 6 60
Radio 4 6 4 2 4 20 22,5 10 5 50
Ulna 3 6 2 1 2 14 15,7 12 6 60

Metacarp III 1 1 1,1 1 0,5 5
Metacarp IV 1 1 1,1 1 0,5 5

Coxal 8 5 1 2 16 18,0 10 5 50
Fèmur 14 6 17 5 13 55 61,8 13 6,5 65
Ròtula 1 1 1,1 1 0,5 5

Tíbia 14 14 11 4 17 60 67,4 11 5,5 55
Astràgal 1 1 4 6 6,7 6 3 30
Calcani 4 3 3 2 12 13,5 12 6 60

Carp 1 1 1,1 0
Centretarsal 1 2 1 4 4,5 4 2 20

Metatars II 1 2 3 3,4 3 1,5 15
Metatars III 1 2 3 3,4 3 1,5 15
Metatars IV 1 1 1,1 1 0,5 5
Metatars V 1 1 2 2,2 2 1 10

Metàpode ind. 2 1 3 3,4 0
Falange I 1 1 4 2 8 9,0 8 1 10

Falange II 1 2 3 3,4 3 0,4 4
Largo 34 18 28 10 90
Total 175 117 163 52 81 588

Taula 4.217. Restes de Leporidae identificades en SM-5.



Húmer Radi Fèmur Tíbia Total
Complet 3 3
Proximal 2 10 16 7 35

FE 0.1.1 1 1
FE 0.1.2 4 4
FE 0.1.4 1 1
FE 0.2.4 6 6
FE II.1.1.1 13 13
FE II.1.2 3 3
FE II.1.4 1 1
FE II.2.4 1 1
FE II.3.4 1 1
FE II.4.4 2 2
No fus 2 2

Cilindre 12 1 17 22 52
FD 0.1 3 5 8 16
FD I.1 1 1 3 5
FD II.1 8 1 10 11 30
FD II.4 1 1

Fragment diàfisi 1 2 19 25 47
FD 0.4 2 6 9 17
FD I.4 2 2
FD II.4 1 11 16 28

Distal 12 4 3 6 25
FE 0.1.1 1 1
FE 0.1.2 1 1
FE 0.1.4 1 1 2
FE 0.2.4 2 3 5
FE I.4.4 1 1
FE II.1.2 1 1 2
FE II.1.4 9 1 3 13

Total 27 20 55 60 162
Taula 4.218. Morfotipus de trencament dels ossos llargs de Leporidae. SM-5.

Morfotipus NR
1.1 3
2.1 2
2.2 4
2.3 3
3.1 2

Total 14
Taula 4.219. Morfotipus de trencament de l’ulna de Leporidae. SM-5.

Mandíbula % V. cervical % V.  toràcica % Costella % V. lumbar % Vèrtebra % Escàpula % Coxal % Total
Complet 1 2,3 3 75,0 2 50,0 2 6,7 1 6,3 9

1 4 9,1 1 25,0 3 10,0 8
1.1 1 25,0 2 16,7 4 25,0 7

1.1.1 1 25,0 2 16,7 3
1.2 1 6,3 1

2 7 15,9 11 36,7 18
2.2 2 4,3 2
2.3 1 2,2 1

3 2 4,5 2 6,7 4
3.1 2 4,5 1 8,3 3
3.2 4 8,7 3 25,0 2 6,7 1 6,3 10
3.3 7 15,2 7

4 3 6,8 3
4.1 4 9,1 2 4,3 5 16,7 11
4.2 26 56,5 5 16,7 31
4.3 4 8,7 4

5 1 2,3 1
5.1 8 18,2 4 25,0 12
5.2 1 6,3 1

6 4 33,3 2 66,7 2 12,5 8
6.1 12 27,3 1 33,3 2 12,5 15

Total 44 4 4 46 12 3 30 16 159
Taula 4.220. Morfotipus de trencament dels ossos de morfologia atípica de Leporidae. SM-5.



Complet/quasi % Fresc % Sec % Indeterminat % Total
Crani 89 100,0 89

Maxil·lar 1 7,7 12 92,3 13
Premaxil·la 2 16,7 10 83,3 12
Mandíbula 7 15,9 3 6,8 34 77,3 44
V. cervical 4 100,0 4
V. toràcica 4 100,0 4

Costella 1 2,2 45 97,8 46
V. lumbar 3 25,0 3 25,0 6 50,0 12
Vèrtebra 1 33,3 2 66,7 3
Escàpula 3 10,0 2 6,7 25 83,3 30

Húmer 19 70,4 2 7,4 6 22,2 27
Radi 3 15,0 4 20,0 13 65,0 20
Ulna 1 7,1 8 57,1 5 35,7 14

Metacarp III 1 100,0 1
Metacarp IV 1 100,0 1

Coxal 6 37,5 10 62,5 16
Fèmur 38 69,1 3 5,5 14 25,5 55
Ròtula 1 100,0 1

Tíbia 34 56,7 3 5,0 23 38,3 60
Astràgal 5 83,3 1 16,7 6
Calcani 11 91,7 1 8,3 12

Carp 1 100,0 1
Centretarsal 4 100,0 4

Metatars II 3 100,0 3
Metatars III 1 33,3 2 66,7 3
Metatars IV 1 100,0 1
Metatars V 1 50,0 1 50,0 2

Metàpode ind. 1 33,3 2 66,7 3
Falange I 8 100,0 8

Falange II 3 100,0 3
Largo 30 33,3 9 10,0 51 56,7 90
Total 76 12,9 143 24,3 17 2,9 352 59,9 588
Taula 4.221. Ossos complets i tipus de trencament en els ossos de Leporidae. SM-5.

Marques lítiques sobre escàpula 20 21 22 23 NRtotal
Model 1: Incisions transversals en coll 3 2 2 1 8
Model 2: Raspats transversals en coll 1 1 2
Model 3: Raspats longitudinal o oblics en coll
Model 4: Combinació incisió-raspat en coll 1 1 2
Model 5: Raspats longitudinals  i oblics sobre marge i coll
Model 6: Combinació incisions en coll i raspats longitudinals en els marges 2 1 3
Model 7: Incisions en marge
Model 8: Raspats en marge
Total morfotipus amb coll 8 3 5 2 18
Total restes 13 5 7 3 28
% sobre restes amb coll models 1 -6)
%Model 1: Incisions transversals en coll 37,5 66,7 40,0 50,0 44,4
%Model 2: Raspats transversals en coll 33,3 20,0 11,1
%Model 3: Raspats longitudinal o oblics en coll
%Model 4: Combinació incisió-raspat en coll 12,5 20,0 11,1
%Model 5: Raspats longitudinals  i oblics sobre marge i coll
%Model 6: Combinació incisions en coll i raspats longitudinals en els marges 25,0 50,0 16,7
%Marques models 1-6 75,0 100,0 80,0 100,0 83,3

Taula 4.222. Marques lítiques sobre restes escapulars de Leporidae del quadre AB-2. SM-5. En el quadre superior, NR amb marques per capes i el total de restes
absolut i el total de restes que conserven el coll. Quadre inferior: percentatge que representen els diferents models de marques sobre el coll estimat sobre el

total de restes que conserven el coll.



Marques lítiques sobre húmer 20 21 22 23 NRtotal
Incisions longitudinals 1 1
Incisions obliqües 1 1
Incisions obliqües repetitives i curtes 2 2
Raspats obliqües 1 1
Combinació incisions i raspats longitudinals-obliqües 2 2
Incisió transversal simple 1 1
Incisions transversals en epífisi distal 1 1
Incisions longitudinals en epífisi distal 1 1 2
Total cilindres 2 3 3 8
Total fragments de diàfisi 1 1
Total epífisi distal 1 2 5 1 8
Total restes 11 6 8 1 26
NR amb marques antròpiques per models
Model 1: Incisions i raspats longitudinals i obliqües sobre diàfisi 3 1 3 7
Model 2: Incisió transversal - obliqua simple sobre diàfisi 1 1
Model 3: Incisions transversals i obliqües en epífisi distal 1 1
Model 4: Incisions longitudinals en epífisi distal 1 1 2
%NR amb marques antròpiques per models
Model 1: Incisions i raspats longitudinals i obliqües sobre diàfisi 150,0 33,3 100,0 87,5
Model 2: Incisió transversal sobre diàfisi 50 12,5
Model 3: Incisions transversals i obliqües en epífisi distal 50,0 12,5
Model 4: Incisions longitudinals en epífisi distal 100 20 25

Taula 4.223. Marques lítiques sobre restes d’húmer de Leporidae. En el quadre superior, NR amb marques per capes i tipus de marques; NR de cilindres,
fragments de diàfisi i epífisi didal totals per capes. Baix: NR per models i % que representa cada model sobre el total de restes possible. SM-5.

Marques lítiques sobre fèmur 20 21 22 23 NRtotal
Incisions longitudinals 1 1
Raspats longitudinals 1 1
Incisió obliqua 1 1f 1
Combinació incisions longitudinals i obliqües 1 1
Incisions obliqües repetitives i curtes 1 1 2
Incisió transversal-obliqua simple 2 1 3
Incisions obliqua cara plantar diàfisi proximal 1 1
Total cilindres 4 2 6 1 13
Total cilindres longitud 4-6 4 2 4 1 11
Total fragments diàfisi 5 1 2 2 10
Total restes 14 6 17 5 42
NR amb marques lítiques segons models
Model 1: Incisions i raspats longitudinals i obliqües sobre diàfisi 2 1 3 6
Model 2: Incisió transversal sobre diàfisi 2 1 1 4
% Sobre el total de restes
Model 1: Incisions i raspats longitudinals i obliqües sobre diàfisi 14,3 16,7 17,6 14,3
Model 2: Incisió transversal sobre diàfisi 14,3 16,7 20,0 9,5
% Sobre el total de cilindres
Model 1: Incisions i raspats longitudinals i obliqües sobre diàfisi 50,0 50,0 50,0 23,1
Model 2: Incisió transversal sobre diàfisi 50,0 50,0 100,0 30,8
% Sobre el total de cilindres 4-6
Model 1: Incisions i raspats longitudinals i obliqües sobre diàfisi 50,0 50,0 75,0 54,5
Model 2: Incisió transversal sobre diàfisi 50,0 50,0 100,0 36,4

Taula 4.224. Marques lítiques sobre restes de fèmur de Leporidae. En el quadre superior, NR amb marques per capes i tipus de marques; NR de cilindres,
fragments de diàfisi i epífisi didal totals per capes. Baix: NR per models i % que representa cada model sobre el total de restes possible de cilindre i sobre els

cilindres que conserven més de la meitat de la seua longitud longitud 4 -6). SM-5.



Marques lítiques sobre tíbia 20 21 22 23 NRtotal
Incisió longitudinal sobre cilindre 1 1
Incisions subtils obliqües i disperses sobre cilindre 2 2
Incisions obliqües sobre fragment longitudinal 1 1
Incisió transversal sobre fragment longitudinal 1 1
Epífisis distal 1 2 1 4
Total cilindres 4 7 4 2 17
Total cilindres longitud 4-6 3 5 3 2 13
Total fragments diàfisi 7 3 4 1 15
Total restes 14 14 11 4 36
NR amb marques per models
Model 1: Incisions i raspats longitudinals i obliqües sobre diàfisi 2 1 3
% Sobre el total de restes
Model 1: Incisions i raspats longitudinals i obliqües sobre diàfisi 14,3 9,1 8,3
% Sobre el total de cilindres
Model 1: Incisions i raspats longitudinals i obliqües sobre diàfisi 28,6 25,0 17,6
% Sobre el total de cilindres 4-6
Model 1: Incisions i raspats longitudinals i obliqües sobre diàfisi 40,0 33,3 23,1

Taula 4.225. Marques lítiques sobre restes de tíbia de Leporidae. En el quadre superior, NR amb marques per capes i tipus de marques; NR de cilindres,
fragments de diàfisi i epífisi didal totals per capes. Baix: NR per models i % que representa cada model sobre el total de restes possible de cilindre i sobre els

cilindres que conserven més de la meitat de la seua longitud longitud 4 -6). SM-5.

Flexió Afonament Mossa Total
Vèrtebra lumbar 1 2 3

Cos 2 2
Apòfisi 1 1

Costella 1 1
Art. Vertebral 1 1

Escàpola 1 1 12
Fragment de cos 1 1 2

Húmer 1 1
Epífisis distal + fragment diàfisis <1/2 1 1

Ulna 1 1
Olècranon 1 1

Fèmur 1 1 7 9
Diàfisis cilindro proximal 1 1
Cilindre mig 1 1
Diàfisis longitudinal mitja 4 4
Diàfisis longitudinal proximal 1 1
Epífisis proximal 1 1
Epífisi distal 1 1

Tíbia 1 9 10
Diàfisi cilindro mitja 1 1
Diàfisi longitudinal mitja 4 4
Diàfisi longitudinal distal 1 1
Epífisis distal + fragmento diàfisi <1/2 1 1
Epífisis distal 2 2
Epífisis proximal 1 1

Largo 3 1
Diàfisi longitudinal mitja 3 1

Total 4 2 25 31

Taula 4.226. Restes de Leporidae amb evidències de fractura directa. SM-5.



Fusionat No fusionat
Húmer 11

Proximal 2
Distal 9

Radio 5 1
Complet 2
Distal 3 1

Fèmur 11 3
Proximal 8 3
Distal 3

Tíbia 2 3
Proximal 3
Distal 2

Total 29 7
Taula 4.227. Estat de fusió de les epífisis dels principals ossos llargs. Leporidae. SM-5.

Cohorts d’edat NR
Fetal 1
Subadult/jove 5
Subadult/adult 22
Adult 14
Total 42

Taula 4.228. Cohorts d’edat establertes a partir de l’estimació de l’edat per fusió taula 4.228) i de l’estat de fusió i observació d’altres ossos. Leporidae. SM-5.

Mitjana 3,12805195

Error típic 0,0947959

Mediana 3,1

Moda 3,1

Desviació tipus 0,83183064

Variància 0,69194221

Curtosi 0,09350509

Coeficient d'asimetria 0,33654312

Rang 3,72

Mínim 1,61

Màxim 5,33

Suma 240,86

Compte 77

Nivell de confiança95,0% 0,1888024

Taula 4.229. Estadística descriptiva de l’espessor de la part de la diàfisi dels fragments de diàfisi mesurats i determinats a nivell de pes corporal. SM-5

Classes mm. RDpc

<1 0

1-2 8

2-3 29

3-4 29

4-5 9

5-6 2

6-7 0

Taula 4.230. Mesura en mm de la paret de les diàfisis RDpc organitzades en classes d’1 mm. SM-5



III IV
Sondeig CEC NR amb Concrecions NRtotal % NR amb Concrecions NRtotal %

Fins a 0,68 3 79 0,3
Fins a 0,80 61
Fins a 0,95 1 38 0,1

0,68-0,85 3 76 0,3
0,80-0,95 78
0,85-1,04 101
0,95-1,10 1 36 0,1
0,95-1,12 1 53 0,1
1,04-1,12 39
1,10-1,32 1 74 0,1
1,12-1,28 96
1,32-1,50 2 163 0,2
1,50-1,83 115
1,65-1,77 31
1,83-2,10 38

2,10-nivell IV 98
2,10-2,25 A 2,35 C 2 225 0,2

2,35-2,60 1 286 0,1
2,60-2,70 225
2,70-2,85 146
2,85-3,02 290

Total 12 1176 1,0 3 1172 0,3
Taula 4.231. Restes de mesofauna de les diferents capes excavades al Sondeig del CEC amb concrecions i percentatge que representen sobre el NRtotal. En el

nivell de trànsit III-IV no s’han identificat restes amb evidències de concrecions calcàries.
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Total nivell III 54 4,6 108 9,2 849 72,2 110 9,4 21 1,8 25 2,1 9 0,8 1176
Fins a 0,68 3 3,8 59 74,7 14 17,7 1 1,3 2 2,5 79
Fins a 0,80 2 3,3 56 91,8 2 3,3 1 1,6 61
Fins a 0,95 9 23,7 9 23,7 10 26,3 5 13,2 2 5,3 3 7,9 38

0,68-0,85 3 3,9 4 5,3 45 59,2 22 28,9 2 2,6 76
0,80-0,95 13 16,7 3 3,8 50 64,1 7 9,0 4 5,1 1 1,3 78
0,85-1,04 1 1,0 16 15,8 64 63,4 12 11,9 5 5,0 1 1,0 2 2,0 101
0,95-1,10 2 5,6 8 22,2 17 47,2 7 19,4 2 5,6 36
0,95-1,12 52 98,1 1 1,9 53
1,04-1,12 3 7,7 2 5,1 23 59,0 8 20,5 2 5,1 1 2,6 39
1,10-1,32 6 8,1 13 17,6 51 68,9 4 5,4 74
1,12-1,28 2 2,1 7 7,3 77 80,2 5 5,2 2 2,1 1 1,0 2 2,1 96
1,32-1,50 2 1,2 14 8,6 141 86,5 3 1,8 2 1,2 1 0,6 163
1,50-1,83 2 1,7 7 6,1 100 87,0 4 3,5 2 1,7 115
1,65-1,77 3 9,7 22 71,0 3 9,7 3 9,7 31
1,83-2,10 7 18,4 3 7,9 25 65,8 1 2,6 2 5,3 38

2,10-nivell IV 4 4,1 14 14,3 57 58,2 13 13,3 5 5,1 4 4,1 1 1,0 98
Total nivell III-IV 46 23,1 49 24,6 52 26,1 24 12,1 1 0,5 26 13,1 1 0,5 199

1,77-1,85 5 9,3 22 40,7 14 25,9 8 14,8 5 9,3 54
1,85-1,95 12 19,7 13 21,3 11 18,0 11 18,0 1 1,6 12 19,7 1 1,6 61
1,95-2,03 27 35,5 14 18,4 21 27,6 5 6,6 9 11,8 76
2,03-2,10 2 25,0 6 75,0 8

Total nivell IV 254 21,7 108 9,2 559 47,7 29 2,5 76 6,5 127 10,8 19 1,6 1172
2,10-2,25 A 2,35 C 63 28,0 28 12,4 100 44,4 4 1,8 2 0,9 27 12,0 1 0,4 225

2,35-2,60 82 28,7 35 12,2 123 43,0 16 5,6 13 4,5 15 5,2 2 0,7 286
2,60-2,70 58 25,8 18 8,0 86 38,2 4 1,8 27 12,0 25 11,1 7 3,1 225
2,70-2,85 24 16,4 3 2,1 91 62,3 2 1,4 4 2,7 15 10,3 7 4,8 146
2,85-3,02 27 9,3 24 8,3 159 54,8 3 1,0 30 10,3 45 15,5 2 0,7 290

Total 354 13,9 265 10,4 1460 57,3 163 6,4 98 3,8 178 7,0 29 1,1 2547
Taula 4.232. Restes de mesofauna termoalterades i graus de termoalteració. Sondeig del CEC.



III %Tot %Id
Caprinae 108 9,2 36,5

Capra pyrenaica 153 13,0 51,7
Rupicapra sp. 1 0,1 0,3

Ovis aries 1 0,1 0,3
Ovis/Capra 1 0,1 0,3

Cervus elaphus 21 1,8 7,1
Capreolus capreolus 1 0,1 0,3

Sus scrofa 2 0,2 0,7
Sus sp. 1 0,1 0,3

Carnivora 1 0,1 0,3
Lynx sp. 3 0,3 1,0

Vulpes vulpes 3 0,3 1,0
NRDa 162 13,8

NRDpc mesofauna 355 30,2
NRnD 361 0,3
Total 1174 100,0

Total identificats 296 100,0

Taula  4.233. Composició taxonòmica del nivell III del Sondeig del CEC.

NR NME MAU %MAU
Banya 23 2 1 25

Neurocrani 17 4 4 100
Maxil·lar 13 7 3,5 87,5

Mandíbula 9 4 2 50
Dent 35

Hioides 1 1
V. cervical 4 4 0,8 20
V. toràcica 11 10 0,8 20

Costella 17 5 0,2 5
V. lumbar 6 6 0,9 22,5
Escàpula 10 8 4 100

Húmer 8 1 0,5 12,5
Radi 24 3 1,5 37,5
Ulna 10 2 1 25

Metacarp 9 3 1,5 37,5
Coxal 6 2 1 25

Fèmur 18 3 1,5 37,5
Tíbia 25 3 1,5 37,5

Mttars 15 3 1,5 37,5
Falange I 1 1 0,12 3

Total 262

Taula 4.234. Representació anatòmica de la subfamília Caprinae. Nivell III. Sondeig CEC.

NR Suma vol. Vol st. Div. NME
Húmer
Radi
Fèmur 17 156936 57673 2,75 3
Tíbia 22 201893,9 95798 2,1 3

Taula 4.235. Càlcul del NME dels ossos llargs principals de Caprinae mitjançant la volumetria de la diàfisi. Nivell III sondeig CEC.



Sondeig III NR NME MAU %MAU
Banya 17 2 1 28,6
Crani 5 3 3 85,7

Maxiliar 11 6 3 85,7
Mandíbula 4 3 1,5 42,9

Dent 8
Vèrtebra cervical 3 3 0,6 17,1
Vèrtebra toràcica 9 9 0,75 21,4

Costella 4 4 0,2 5,7
Vèrtebra lumbar 4 4 0,6 17,1

Escàpola 7 7 3,5 100,0
Húmer 3 1 0,5 14,3

Radi 17 2 1 28,6
Ulna 6 2 1 28,6

Mtcarp 8 3 1,5 42,9
Pelvis 5 2 1 28,6

Fèmur 11 3 1,5 42,9
Tíbia 18 3 1,5 42,9

Mttars 13 3 1,5 42,9
Total general 153

Taula 4.236. Representació anatòmica de les restes identificades com a Capra pyrenaica. Nivell III del sondeig del CEC.

III NR NMI =6
Maxil·lar 13 2: Jove fase II C -D + adult

Mandíbula 9 3: subadult fase IIIa J + jove + adult
Dent 35 3: 3 adults fase IIIi; fase IIIF i fase IVF

Escàpula 10 6
Radi 24 2

Metacarp 9 2
Fèmur 18 2

Tíbia 25 2
Metatars 15 2

Taula 4.237. NMI estimat per freqüència i combinació per la subfamília Caprinae. Nivell III del Sondeig del CEC.

Sondeig III Húmer Radi Ulna Metacarp Fèmur Tíbia Metatars Falange I Total
555 1 1

Indeterminat 1 1
550 2 1 3

Fresc 2 1 3
500 2 2 1 1 5 11

Fresc 1 1 2 4
Fresc/Sec 2 2
Indeterminat 1 1 1 1 1 5

010 3 5 1 9
Indeterminat 3 1 4
Fresc 3 2 5

050 8 16 5 4 17 22 8 80
Fresc 2 3 1 3 6 4 19
Fresc/Sec 4 7 2 8 7 28
Sec 2 1 1 2 6
Indeterminat 1 3 5 1 5 8 2 25
Recent 1 1 2

001 1 1 2
Indeterminat 1 1 2

055 1 1 2
Fresc/Sec 1 1 2

005 1 1 2
Fresc 1 1
Indeterminat 1 1

Total 8 24 10 9 18 25 15 1 110
Taula 4.238. Restes d’ossos llargs de la subfamília Caprinae segons el morfotipus de trencament i el trencament observat. Nivell III del Sondeig

del CEC.



Sondeig III Húmer Radi Ulna Metacarp Fèmur Tíbia Metatars Falange I Total
Frag. sagital 1 1

Frag. proximal 4 2 1 5 1 13
Frag. diàfisi. 8 19 10 4 17 22 9 89
Frag. distal 1 2 1 2 1 7

Total 8 24 10 9 18 25 15 1

Taula 4.239. Fragments d’os llarg de la subfamília Caprinae del nivell III del Sondeig del CEC.

Sondeig III Altres ossos Húmer Radi Ulna Metacarp Fèmur Tíbia Metatars Falange I Total
Sencers 35

Fresc 14 2 9 2 3 3 6 6 1 46
Sec 1 2 1 1 2 7

Mixt 6 4 7 3 8 8 2 38
Indeterminat 96 1 5 8 3 6 10 5 129

Recent 1 1 2
Total 117 8 24 10 9 18 25 15 1 227

Taula 4.240. Tipus de trencament identificats en els ossos llargs i altres tipus d’os de la subfamília Caprinae. Nivell III del sondeig del CEC.

Sondeig III Incisions Raspats
Incisions +

raspats
Incisions +

colp
Incisions +

mossa

Incisions +
raspats +

colp

Incisions +
raspats +

mossa Total
Maxil·lar 1 1 2

Hioides 1 1
V. toràcica 2 1 1 4

Costella 3 1 2 1 7
Escàpula 1 1 2

Húmer 1 1 2
Radi 1 3 1 2 1 8
Ulna 2 2

Metacarp 2 1 3
Fèmur 1 1 2

Tíbia 3 6 3 12
Mttars 1 1 2

Falange I 1 1
Total 16 14 6 1 7 3 1 48

Taula 4.241. Marques antròpiques identificades sobre els ossos de la subfamília Caprinae del nivell III del Sondeig del CEC.

Sondeig III NR mosses NR incisions NR raspats
Cranial 2 1
Axial 2 8 6
M. Anterior 1 13 10
M. Posterior 4 11 7
Falanges 1
Total 7 35 24

Taula 4.242. Resum de les marques antròpiques identificades per tipus de marca i segment esquelètic. Nivell III del Sondeig del CEC.



Sondeig III Incisions Raspats
Incisions +
colp

Incisions +
raspats

Incisions +
mossa

Incisions +
raspats +
colp

Incisions +
raspats +
mossa Total

Húmer 1 1 2
050 1 1 2
Radi 1 3 1 2 1 8
050 3 1 2 6
550 1 1 2
Ulna 2 2
010 2 2
Mtcarp 2 1 3
005 1 1
050 1 1
055 1 1
Fèmur 1 1 2
050 1 1 2
Tíbia 3 6 3 12
050 3 6 2 11
055 1 1
Mttars 1 1 2
050 1 1
500 1 1
Fal I 1 1
550 1 1
Total general 10 10 1 2 5 3 1 32

Taula 4.243. Marques antròpiques segons els diferents morfotipus dels ossos llargs de la subfamília Caprinae. Nivell III del sondeig del CEC.

Sondeig III Fusionats No fusionats
Radi proximal 4 1
Radi distal 1
Metacarp distal 1 2
Fèmur proximal 1
Tíbia proximal 1
Tíbia distal 1 1
Falange 1 proximal 1

Taula 4.244. Restes fusionades i no fusionades segons ossos i epífisis. Subfamília Caprinae. Nivell III del sondeig del CEC.

Sondeig III Fusionats No fusionats
1-3 juvenil 6 3
3-5 subadult 1 2
5-7 adult
7-9 adult 1
>9 adult -senil 1

Taula 4.245. Restes fusionades i no fusionades de Caprinae per fases de fusió i cohorts d’edat. Nivell III del sondeig del CEC.

Fases NR
II C-D 1
IIIa J 1
IIIF 1
IIIi 1
IV 1
IVL 1
Total 6

Taula 4.246. Fases de creixement i desgast dental de la subfamília Caprinae. Nivell III del Sondeig del CEC.



Dreta Esquerra Indeterminat Total
Banya 3 3
Neurocrani 1 1
Costella 1 1
Escàpola 1 1
Húmer

050 1 1 2
Radi

010 1 1
050 1 1 2

Ulna
010 2 2

Carp 1 1
Metacarp

050 2 2
Coxal 1 1
Fèmur

050 1 1
Tíbia

050 1 1
Mttars

050 2 2
Total 6 4 8 21

Taula 4.247. Restes identificades de Cervus elaphus amb lateralitat (utilitzada per al càlcul del NMI i tipus de fragment dels ossos llargs. Nivell
III sondeig del CEC.

Incisions Mossa Incisions +
mossa Colp + mossa Raspat + colp +

mossa
Escàpula 1

Carp 1
Metacarp 1

050 1
Coxal 1
Tíbia 1

50 1
Mttars 1

50 1
Total general 2 1 1 1 1

Taula 4.248. Marques antròpiques sobre restes de Cervus elaphus. Nivell III del sondeig del CEC.

Nivell III-IV NR %Tot %Id

Caprinae 20 10,1 26,7

Capra pyrenaica 49 24,6 65,3

Cervus elaphus 6 3,0 8,0

NRDa 18 9

Frag. df meso 76 38,2

Frag. morfologia atípica 30 15,1

Total 199 100,0

Total identificats 75 100,0
Taula 4.249. Composició taxonòmica del nivell III-IV del Sondeig del CEC.



III-IV NME MAU %MAU
Banya 1 1 0,5 33,3
Crani 3 1 1,0 66,7

Maxiliar 1 1 0,5 33,3
Mandíbula 2 1 0,5 33,3

Hioides 2 1
Dent 1

Vèrtebra cervical 1 1 0,2 13,3
Vèrtebra toràcica 2 1 0,1 5,6

Costella 5 2 0,1 5,7
Vèrtebra lumbar 2 1 0,1 9,6

Vèrtebra
Escàpola

Húmer 1 1 0,5 33,3
Radi 7 2 1,0 66,7
Ulna 1 1 0,5 33,3

Mtcarp 4 1 0,5 33,3
Pelvis

Fèmur 11 3 1,5 100,0
Tíbia 12 2 1,0 66,7

Calcani 1 1 0,5 33,3
Altres tarsos

Mttars 3 1 0,5 33,3
Fal I 6 3 0,4 26,0

Fal II
Fal III 3 3 0,4 26,7

Sesamoide
Total 69

Taula 4.250. Representació anatòmica de Caprinae. Nivell III-IV del sondeig del CEC.

Càlcul NME diafisis NR Suma vol Vol st. Div. NME
Fèmur 11 141089,44 57673 2,45 3
Tíbia 11 124990.44 95798 1,3 2

Taula 4.251. Càlcul del NME dels ossos llargs principals de Caprinae mitjançant la volumetria de la diàfisi. Nivell III-IV sondeig CEC.

III-IV NR NMI =2
Maxil·lar 1 1

Mandíbula 2 1
Dent 1

Húmer 1
Radi 7 2
Ulna 1

Metacarp 4
Fèmur 11 2

Tíbia 12
Metatars 3

Taula 4.252. NMI estimat. Caprinae. Nivell III-IV dels sondeig del CEC.



Sondeig III-IV Húmer Radi Ulna Metacarp Fèmur Tíbia Metatars Falange I Total
99 1 1

Fresc 1 1
011 1 1

Fresc/Sec 1 1
001 1 1 1 3

Fresc 1 1
Fresc/Sec 1 1
Fractura indeterminada 1 1

055 1 1
Fresc/Sec 1 1

005 1 1
Sec 1 1

010 1 1
Fractura indeterminada 1 1

050 1 5 2 11 11 2 32
Fresc 1 2 4 2 9
Fresc/Sec 1 4 6 2 13
Fractura indeterminada 2 2 3 2 9
Fractura recent 1 1

100 1 2 3
Fresc 1 1 2
Fresc/Sec 1 1

550 1 1
Fresc 1 1

500 1 1
Sec 1 1

Total 1 7 1 4 11 12 3 6 45
Taula 4.253. Restes d’ossos llargs de Caprinae segons el morfotipus de trencament i fragment. Nivell III-IV del sondeig del CEC.

Sondeig III-IV Húmer Radi Ulna Metacarp Fèmur Tíbia Mttars Falange I Total
Sencer o quasi 1 1
Fragment proximal 2 1 2 5
Fragment de  diàfisi 1 5 1 2 11 11 2 33
Fragment distal 1 1 1 3 6

1 7 1 4 11 12 3 6 45
Taula 4.254. Ossos sencers o quasi sencers i tipus de fragments dels ossos llargs de Caprinae. Nivell III-IV del sondeig del CEC.

Sondeig III-IV Húmer Radi Ulna Metacarp Fèmur Tíbia Mttars Falange I Altres ossos Total
Fresca 1 3 1 4 3 2 2 16

Seca 1 1 2
Mixta 1 4 6 2 4 17

Indeterminada 2 1 2 3 2 1 21 32
Recent 1 1

Total 1 7 1 4 11 12 3 6 23 68
Taula 4.255. Ossos de Caprinae segons el tipus de trencament identificat. Nivell III-IV del sondeig del CEC.
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Hioides 1 1
Vèrtebra toràcica 1 1
Costella 1 1 1 3
Húmer 1 1
Radi 1 1 1 2 5
Metacarp 2 2
Fèmur 1 1 1 1 2 6
Tíbia 2 1 1 4
Metatars 2 2
Falange I 1 1 1 2 5
Total 9 3 3 2 5 1 2 3 2 30

Taula 4.256. Marques antròpiques identificades sobre els ossos de la subfamília Caprinae. Nivell III-IV del sondeig del CEC.
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Húmer 1 1
050 1 1
Radi 1 1 1 2 5
050 1 1 1 1 4
100 1 1
Mtcarp 2 2
050 1 1
550 1 1

Fèmur 1 1 1 1 2 6
050 1 1 1 1 2 6
Tíbia 2 1 1 4
001 1 1
050 2 1 3
Mttars 2 2
50 2 2
Fal I 1 1 1 2 5
001 1 1
011 1 1
055 1 1
100 2 2

Total general 6 3 2 2 4 1 2 3 2 25
Taula 4.257. Marques antròpiques sobre els diferents fragments dels ossos llargs de Caprinae. Nivell III-IV del sondeig del CEC.



IV %Tot %Id
Caprinae 105 9,0 32,0

Capra pyrenaica 201 17,2 61,3
Cervus elaphus 16 1,4 4,9

Sus scrofa 3 0,3 0,9
Lynx sp. 3 0,3 0,9

NRDa 152 13
NRDpc (macrofauna) 5 0,4
NRDpc (mesofauna) 434 37,0

NRnD 253 21,6
Total 1172 100,0

Total identificats 328 28 100,0
Taula 4.258. Composició taxonòmica del nivell IV del Sondeig del CEC.

IV NME MAU %MAU
Banya 4 1 0,5 16,7
Crani 8 2 2,0 66,7
Maxil·lar 5 2 1,0 33,3
Mandíbula 15 3 1,5 50,0
Hioides 1 1
Dent 14
Vèrtebra cervical 2 2 0,4 13,3
Vèrtebra toràcica 8 7 0,6 19,4
Costella 24 4 0,2 5,7
Vèrtebra lumbar 8 7 1,0 33,4
Vèrtebra 3
Escàpola 22 6 3,0 100,0
Húmer 13 2 1,0 33,3
Radi 23 3 1,5 50,0
Ulna 6 2 1,0 33,3
Metacarp 14 2 1,0 33,3
Pelvis 5 2 1,0 33,3
Fèmur 27 3 1,5 50,0
Tíbia 50 6 3,0 100,0
Calcani 4 4 2,0 66,7
Altres tarsos 1
Metatars 20 5 2,5 83,3
Falange I 15 5 0,7 21,7
Falange II 10 5 0,7 21,7
Falange III 3 2 0,3 8,9
Sesamoide 1
Total 306

Taula 4.259. Representació anatòmica de la subfamília Caprinae. Nivell IV del sondeig del CEC.

Càlcul NME NR Suma vol Vol st. Div. NME
Fèmur 24 159280,11 57673 2,76 3
Tíbia 43 560854,5 95798 5,85 6

Taula 4.260. Càlcul del NME dels ossos llargs a partir de la volumetria de la diàfisi. Nivell IV del sondeig del CEC.



Húmer Radi Ulna Metacarp Fèmur Tíbia Metatars Falange I Falange II Total
111 1 1

Sencer 1 1
99 1 1

Fresc 1 1
555 3 3

Fresc 2 2
Fractura indeterminada 1 1

11 1 1
Fresc 1 1

1 1 2 2 5
Fresc 2 2
Fractura indeterminada 1 2 3

55 1 2 1 4
Fresc/Sec 1 1
Fractura indeterminada 2 1 3

5 2 1 1 1 2 4 11
Sec 4 4
Fractura indeterminada 2 1 1 1 2 7

10 5 5
Fresc 1 1
Fractura indeterminada 4 4

50 12 14 1 9 27 47 9 1 1 121
Fresc 7 10 3 14 3 37
Fresc/Sec 5 2 3 16 21 3 1 51
Sec 4 3 1 8
Fractura indeterminada 2 1 6 4 9 1 1 24
Fractura recent 1 1

100 1 1
Fractura indeterminada 1 1

110 1 1
Fractura indeterminada 1 1

550 1 1 6 4 12
Fresc 3 3
Fresc/Sec 1 1
Sec 1 1
Fractura indeterminada 1 2 4 7

500 4 3 4 1 12
Fresc 1 1 2
Fresc/Sec 1 2 3
Sec 1 1 2
Fractura indeterminada 1 3 1 5

Total general 13 23 6 14 27 50 20 15 10 178
Taula 4.261. Restes dels ossos llargs de Caprinae segons morfotipus de fragment i trencament. Nivell IV del sondeig del CEC.

Húmer Radi Ulna Metacarp Fèmur Tíbia Metatars Falange I Falange II Total
Sencer o quasi 1 1 2

Frag. Axial 3 3
Frag. proximal 5 4 1 10 6 26

Frag. diàfisi 12 14 6 9 27 47 9 1 1 126
Frag. distal 1 4 1 2 1 7 5 21

13 23 6 14 27 50 20 15 10 178
Taula 4.262. Ossos sencers o quasi sencers i tipus de fragment dels ossos llargs de Caprinae. Nivell IV del sondeig del CEC.

Húmer Radi Ulna Metacarp Fèmur Tíbia Metatars Falange I Falange II Altres ossos Total
Sencers 1 13 14

Seca 2 4 3 2 4 4 19
Mixta 5 3 5 16 22 4 1 56

Fresca 7 11 1 1 3 14 6 4 2 9 58
Indeterminada 1 7 5 8 4 11 7 11 2 101 157

Recent 1 1
Total 13 23 6 14 27 50 20 15 10 128 306

Taula 4.263. Ossos de Caprinae sencers i segons el tipus de trencament identificats. Nivell IV del sondegi del CEC.



NR NMI =4
Maxil·lar 5

Mandíbula 15 3: jove fase I + jove fase IIG + adult fase IV -V)
Dent 14 1 fase IVK

Escàpula 22 4
Húmer 13 2

Radi 23 4
Ulna 6 2

Metacarp 14 2
Fèmur 27 2

Tíbia 50 3
Metatars 20 3

Taula 4.264. NMI estimat per freqüència i combinació. Nivell IV del sondeig del CEC.
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Mandíbula 3 1 4
Hioides 1 1
Vèrtebra cervical 1 1
Vèrtebra toràcica 2 2
Costella 1 2 1 4
Escàpula 1 1
Húmer 2 1 1 3 1 8
Radi 3 3 2 4 12
Ulna 1 1
Metacarp 1 1 2
Fèmur 6 1 1 1 2 11
Tíbia 7 3 3 3 2 2 1 1 22
Metatars 2 1 1 1 5
Falange I 4 4
Falange II 2 2
Total 28 7 19 8 6 4 1 3 4 80

Taula 4.265. Marques antròpiques identificades sobre els ossos de la subfamília Caprinae. Nivell IV del sondeig del CEC.
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Húmer 2 1 1 3 1 8
050 2 1 1 3 1 8
Radi 3 3 2 4 12
001 1 1
050 3 2 4 9
500 1 1
550 1 1
Ulna 1 1
050 1 1
Metacarp 1 1 2
050 1 1
500 1 1
Fèmur 6 1 1 1 2 11
050 6 1 1 1 2 11
Tíbia 7 3 3 3 2 2 1 1 22
050 7 3 3 2 2 2 1 1 21
055 1 1
Metatars 2 1 1 1 5
050 1 1 2
550 1 1 1 3
Falange I 4 4
001 2 2
011 1 1
99 1 1
Falange II 2 2
555 2 2
Total 21 7 16 7 5 3 1 3 4 67

Taula 4.266. Marques antròpiques sobre els diferents morfotipus de trencament dels ossos llargs de Caprinae. Nivell IV del sondeig del CEC.

Sondeig IV Fusionades No fusionades
Húmer distal 1
Radi distal 1 3
Radi proximal 1
Metacarp distal 1
Tíbia proximal 2
Tíbia distal 1 1
Metatars distal 1
Falange 1 proximal 7
Falange 2 proximal 4

Taula 4.267. Restes d’ossos llargs fusionades i no fusionades de Caprinae. Nivell IV del CEC.

Cohorts NR
Jove 3
Subadult 0
Adult 19
Vell 0
Total 22

Taula 4.268. Cohorts d’edat estimades per a la subfamília Caprinae. Nivell IV del CEC.



Sondeig IV NR NME MAU %MAU
Banya 4 1 0,5 16,7
Crani 6 2 2 66,7

Maxil·lar 5 2 1 33,3
Mandíbula 8 3 1,5 50,0

Dent 14 0,0
Vèrtebra cervical 1 1 0,2 6,7
Vèrtebra toràcica 6 6 0,5 16,7

Costella 5 4 0,2 6,7
Vèrtebra lumbar 5 5 0,7 23,3

Escàpula 7 6 3 100,0
Húmer 10 2 1 33,3

Radi 21 3 1,5 50,0
Ulna 3 2 1 33,3

Metacarp 10 2 1 33,3
Coxal 3 2 1 33,3

Fèmur 11 3 1,5 50,0
Tíbia 36 5 2,5 83,3

Calcani 2 2 1 33,3
Metatars 16 5 2,5 83,3
Falange I 14 5 0,7 23,3

Falange II 10 5 0,7 23,3
Falange III 3 2 0,25 8,3

Sesamoide 1
Total 201

Taula 4.269. Representació anatòmica de Capra pyrenaica. Nivell IV del sondeig del CEC.

NR Mossa Incisions Raspat + colp + mossa Raspats
Banya 1

Vèrtebra lumbar 2
Radi 2 1 1
050 2 1 1

Carp 1
Metacarp 1

500 1
Coxal 1 1

Metatars 4 1 1 1
050 4 1 1 1

Falange I 1
005 1

Falange II 2
111 1
555 1

Falange III 1
Total 16 2 2 1 1

Taula 4.270. Representació anatòmica de Cervus elaphus. Nivell IV del sondeig del CEC amb indicació de les marques antròpiques identificades.
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4.3 SÍNTESI DE L’ESTUDI DE LES COVES DE SANTA MAIRA 

El total de restes estudiades dels diferents nivells de la boca W del jaciment de les Coves de Santa Maira 

és de 24997, de les que s’han identificat taxonòmicament 12778, el 51,1%. L’estudi de la seqüència ha 

permés la identificació de 8 famílies: Bovidae, Cervidae, Suidae, Canidae, Felidae, Erinaceidae, Leporidae 

i Hominidae. Dins els Bovidae, s’han identificat els taxons Capra pyrenaica, Rupicapra rupicapra, i Bos 

primigenius, a més dels domèstics Ovis aries  i el grup Ovis/Capra. Les espècies de cèrvids identificades 

són Cervus elaphus i Capreolus capreolus; els suids estan representat pel Sus scrofa. Dins els cànids s’han 

identificat restes de Cuon alpinus, Canis lupus i Vulpes vulpes. Les espècies de fèlids representades són 

Lynx pardinus i Felis silvestris. Els eriçons estan representats per Erinaceus sp. i els lepòrids inclouen les 

espècies Oryctolagus cuniculus i, de forma molt minoritària, Lepus sp. (taula 4.271).  

La mostra estudiada prové de la seqüència Magdalenià final - Mesolític de la boca oest de les coves. 

Aquesta seqüència, com ja s’ha indicat, està dividida en 3 unitats sedimentàries: SM-3 (Mesolític), SM-4, 

(Epipaleolític) i SM-5  (Magdalenià). El nivell mesolític està dividit en 6 subunitats (SM-3.1 a SM-3.6), i 

l’epipaleolític en dos grans subunitats: SM-4.1 i SM-4.2, que corresponen a la fàcies sauveterroide i 

microlaminar respectivament.  

Dins de la subunitat SM-4.1, s’han diferenciat tres trams anomenats, respectivament i de dalt a baix, SM-

4.1a, SM-4.1b, SM-4.1c. Cal indicar, però, que per a l’anàlisi zooarqueològica únicament s’ha tingut en 

compte la divisió entre un primer tram de la seqüència sauveterroide, infrajacent i en contacte amb les 

ocupacions mesolítiques i corresponent a la SM-4.1a, i una segona anomenada SM-4.1b/c, que en aquesta 

síntesi final detallarem en aquestes dos subunitats per les diferències observades entre 4.1b i 4.1c, 

sobretot a les tendències en la evolució diacrònica de la distribució dels taxons. A més, s’han incorporat a 

l’estudi les restes de mesofauna recuperades en el sondeig realitzat pel Centre d’Estudis Contestans l’any 

1983 i que també es divideixen en tres unitats: Unitat III, corresponent al Mesolític i coincident, per tant 

amb la unitat SM-3 de les excavacions recent, Unitat III-IV, que no és més que un nivell de trànsit on les 

dues gran unitats culturals apareixen barrejades, i la Unitat IV, epipaleolítica i coincident amb la SM-4.1 

genèrica. 

4.3.1 VALORACIONS QUANTITATIVES DE LES MOSTRES ESTUDIADES 

Les mostres de Santa Maira presenten certes diferències segons els nivells pel que fa a la relació del 

nombre de taxons (NT) i el NRdet i el tamany de les mostres. En el cas de l’estimació de la redundància de 

la mostra en el nivell 3, els resultats no són massa clars. El NT acumulat augmenta fins l’últim dels 

subnivells  que s’han utilitzat com a unitats de recompte. Cal tenir en compte, però que es tracta d’una 

resta puntual identificada com cf. Capreolus. En qualsevol cas també a les capes anteriors augmenta, per 

més que siguen taxons minoritaris. Cal considerar, doncs, que la mostra, malgrat que és prou extensa, 

presenta una varietat taxonòmica que aconsella augmentar el volum de sediments estudiat per a aquesta 

unitat (figura 4.180). Tanmateix no sembla que hi haja una relació molt forta entre el tamany de les 

mostres de les diferents subunitats i la quantitat de taxons determinats (r=0.39; R2=0,15; p<0.05). Si tenim 

en comptes ambdues qüestions, es pot especular que realment les diferències taxonòmiques i la no 

redundància mostral estiguen en relació amb els canvis en la forma d’explotar el medi circumdant i en les 

decisions del grup humà en qüestió de forma diacrònica (figura 4.181). 

En el cas de les subunitats SM-4.1a/b/c els resultats són molt més lògics: la mostra i la quantitat de taxons 

classificats és clarament redundant i dibuixa una línia plana abans de la meitat de la seqüència estudiada, 

el que significa que més de la meitat inferior de la seqüència d’aquest nivell no aporta taxons nous a la 

classificació (figura 4.182). Així mateix, sembla que el NT no acumulat sinó absolut per a cada capa sí que 

està més relacionat que en el cas anterior positiva i directament amb el tamany de les mostres, si bé el  
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Taxó SM-3 %Tot %Id SM-4.1a %Tot %Id SM-4.1b %TOT %Id SM4.1c %Tot %Id SM4.2 %Tot %Id SM5 %Tot %Id Sondeig %Tot %Id Total %Tot %Id 

Caprinae 329 9,9 36,9 145 4,5 8,1 354 3,9 6,6 86 3,7 6,6 148 4,5 7,4 77 6,3 11,0 233 9,1 33,2 1372 5,5 10,7 

Capra pyrenaica 129 3,9 14,5 159 5,0 8,8 437 4,8 8,1 82 3,6 6,3 149 4,6 7,4 29 2,4 4,1 403 15,8 57,5 1388 5,6 10,9 

Rupicapra sp. 14 0,4 1,6 6 0,2 0,3 4 0,0 0,1                   1 0,0 0,1 25 0,1 0,2 

aff. Rupicapra       1 0,0 0,1 3 0,0 0,1                         4 0,0 0,0 

Ovis/Capra 21 0,6 2,4 1 0,0 0,1                         2 0,1 0,3 24 0,1 0,2 

Bos primigenius             1 0,0 0,0                         1 0,0 0,0 

Bos sp. 1 0,0 0,1       1 0,0 0,0                         2 0,0 0,0 

Cervidae             1 0,0 0,0                         1 0,0 0,0 

Cervus elaphus 52 1,6 5,8 30 0,9 1,7 49 0,5 0,9 13 0,6 1,0 6 0,2 0,3 4 0,3 0,6 43 1,7 6,1 197 0,8 1,5 

cf. Cervus elaphus       1 0,0 0,1                               1 0,0 0,0 

Capreolus capreolus       1 0,0 0,1 1 0,0 0,0 1 0,0 0,1             1 0,0 0,1 4 0,0 0,0 

cf. Capreolus 1 0,0 0,1       2 0,0 0,0                         3 0,0 0,0 

Sus scrofa 6 0,2 0,7 3 0,1 0,2 13 0,1 0,2                   5 0,2 0,7 27 0,1 0,2 

Sus sp. 10 0,3 1,1 2 0,1 0,1 6 0,1 0,1 1 0,0 0,1 4 0,1 0,2       1 0,0 0,1 24 0,1 0,2 

Artyodactila             2 0,0 0,0             3 0,2 0,4       5 0,0 0,0 

Carnivora 1 0,0 0,1                   1 0,0 0,0       3 0,1 0,4 5 0,0 0,0 

Canidae             1 0,0 0,0                         1 0,0 0,0 

Canis lupus 1 0,0 0,1                                     1 0,0 0,0 

Cuon alpinus       1 0,0 0,1                               1 0,0 0,0 

Vulpes vulpes 22 0,7 2,5 10 0,3 0,6 2 0,0 0,0                   3 0,1 0,4 37 0,1 0,3 

Lynx pardinus       2 0,1 0,1 4 0,0 0,1 1 0,0 0,1             6 0,2 0,9 13 0,1 0,1 

Felis sylvestris 1 0,0 0,1       1 0,0 0,0                         2 0,0 0,0 

Erinaceus sp. 6 0,2 0,7 3 0,1 0,2             1 0,0 0,0             10 0,0 0,1 

Leporidae 249 7,5 27,9 1271 39,8 70,7 4364 47,8 81,2 1063 46,2 81,5 1628 49,7 81,2 563 46,4 80,3       9138 36,6 71,5 

Oryctolagus cuniculus 30 0,9 3,4 160 5,0 8,9 127 1,4 2,4 58 2,5 4,4 66 2,0 3,3 25 2,1 3,6       466 1,9 3,6 

Lepus sp.       1 0,0 0,1             2 0,1 0,1             3 0,0 0,0 

cf. Lepus             4 0,0 0,1                         4 0,0 0,0 

Homo sapiens 19 0,6 2,1                                     19 0,1 0,1 

Talla mitjana (Rda) 117 3,5 13,1 35 1,1 1,9 252 2,8 4,7 68 3,0 5,2 68 2,1 3,4 29 2,4 4,1 332 13,0 47,4 901 3,6 7,1 

Talla mitjana (RDpc) 324 9,7 36,3 392 12,3 21,8 640 7,0 11,9 170 7,4 13,0 116 3,5 5,8 60 4,9 8,6 870 34,2 124,1 2572 10,3 20,1 

RnD 2004 60,1 224,7 970 30,4 54,0 2864 31,4 53,3 756 32,9 57,9 1084 33,1 54,1 424 34,9 60,5 644 25,3 91,9 8746 35,0 68,4 

Total 3337 100,0 374,1 3194 100,0 177,7 9133 100,0 169,9 2299 100,0 176,2 3273 100,0 163,2 1214 100,0 173,2 2547 100,0 363,3 24997 100,0 195,6 

Total ident. 892 26,7 100,0 1797 56,3 100,0 5377 58,9 100,0 1305 56,8 100,0 2005 61,3 100,0 701 57,7 100,0 701 27,5 100,0 12778 51,1 100,0 

Total Leporidae 279 8,4 31,3 1432 44,8 79,7 4495 49,2 83,6 1121 48,8 85,9 1696 51,8 84,6 588 48,4 83,9       9611 38,4 75,2 
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Figura 4.180. Corba NRdet acumulat / NT acumulat per 
subunitats. Unitat SM-3 

Figura 4.181. Gràfica de dispersió NRdet / NT segons subunitats. 
Unitat SM-3 

 

Figura 4.182. Corba NRdet acumulat / NT acumulat per subunitats. Unitat SM-4.1 
 

 

Figura 4.183. Gràfica de dispersió NRdet / NT a les diferents capes estudiades. SM-4.1. 
 

  
Figura 4.184. Corba NRdet acumulat / NT acumulat per 

subunitats. Unitat SM-4.2 
Figura 4.185. Gràfica de dispersió NRdet / NT a les diferents 

capes estudiades. SM-4.2. 
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coeficient de determinació no aplega ni al 50%, cosa que implica que malgrat tot, és una correlació prou 

fluixa (r=0,66; R2=0.44; p=0.000) (figura 4.183).  

En el cas de la subunitat SM-4.2 la mostra és taxonòmicament redundant des de la capa 13, ja que el NT 

acumulat la assoleix els 7 taxons, que continua invariable a la resta de la seqüència (figura 4.184). El que 

sí que sembla és que el NT absolut està directa i positivament relacionat amb el tamany de les mostres 

estudiades a cada una de les capes (r=0,93; R2=0,86; p=0.023) (figura 4.185). 

En el cas de SM-5, no ha estat possible realitzar-lo perquè únicament s’han estudiat 4 capes. En el cas del 

Sondeig del CEC, tampoc no ha sigut possible perquè es desconeix el mètode d’excavació i per tant el 

tamany mostral de cada una de les capes. 

4.3.2 LA FORMACIÓ DEL CONJUNT 

4.3.2.1 Els agents d’acumulació 

L’origen de la mostra estudiada en el jaciment de les Coves de Santa Maira és quasi absolutament 

antròpic. Les afectacions per carnívors que pogueren plantejar la possibilitat d’acumulacions d’altres 

depredadors i carronyaires són marginals, especialment en els nivells epipaleolítics. 

En el nivell SM-3 s’han identificat marques de carnívor sobre 9 restes de caprí. En el cas dels lepòrids, se 

n’han identificat 14 restes de les que 2 són dubtoses. Així, el conjunt de restes amb marques de carnívor 

se situa en 21 o 23 restes, que suposen sobre el total de restes identificades al nivell (NR=892) entre el 

2,7 i el 2,9%. 

En el nivell SM-4 les marques de carnívor són molt escasses. A SM-4.1a s’ha identificat una sèrie de 

puncions sobre un fragment de coxal que pogueren haver estat produïts per un carnívor. També s’han 

identificat 3 fragments d’ossos de lepòrid amb corrosió química provocada per la digestió. Tanmateix no 

es pot descartar que haja estat produïda pel consum antròpic. En el cas de les subunitats SM-4.1b/c s’han 

identificat 8 restes de Caprinae i 3 restes probables en el cas dels lepòrids. Malgrat els dubtes en les restes 

 

Figura 4.186. Rabosa pillada in fraganti en la boca W de Santa Maira durant la campanya del 2008. 
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de lepòrids, si s’assumeix un total d’11 restes afectades, suposarien, sobre el total de restes identificades 

(NR=6682) un 0,16%. En el cas de la subunitat SM-4.2 es possible observar marques de carnívor sobre 

entre 2 i 5 restes, ja que algunes poden haver estat produïdes també en el consum antròpic. En el cas dels 

caprins hi ha 2 restes clares i altres dues dubtoses, i únicament 1 en el cas dels lepòrids. Si accepten un 

màxim de 5 restes, sobre el total dels identificats suposarien un 0,25%. Al nivell SM-5 no se n’ha identificat 

cap. 

En el cas dels sondeig del CEC únicament s’han identificat marques de carnívor sobre dues restes de 

Caprinae, una al nivell III i altra al nivell IV. 

L’escassedat de marques de carnívor en el nivell epipaleolític és evident, fet que juntament amb la 

quantitat de restes amb marques de carnisseria i consum antròpiques indiquen de forma clara que l’agent 

acumulador ha estat l’ésser humà. El nivell mesolític presenta una quantitat lleugerament superior de 

restes amb evidències de carnívor, principalment concentrades en la subunitat SM-3.3. La possibilitat que 

hi haja una quantitat d’intrusions de carnívor molt baixa però present podria suggerir episodis 

d’abandonament o una intensitat de la ocupació antròpica de la cova més episòdica (figura 4.186). 

Tanmateix, les quantitats són tan baixes que no és possible més que suggerir aquesta hipòtesi dins la 

consideració general d’una acumulació eminentment antròpica. 

4.3.2.2 Afectació per concrecions calcàries 

La incidència de les concrecions calcàries en el conjunt estudiat és molt baixa. Així, en el nivell 3 únicament 

mostren restes de concreció 37 restes de mesofauna (1,2% del total de restes) i 9 de lepòrid (3,2%). En el 

cas d’aquestes últimes, l’estudi de la seua intensitat mostra, a més a més, que són lleus. 

4.3.2.3 Termoalteracions 

La quantitat de restes termoalterades és més alta en el nivell SM-3, especialment pel que fa a la 

mesofauna, que presenta el 77% de les restes amb evidències d’afectació per foc. La quantitat de restes 

de lepòrid afectades és menor, el 40%. A les diferents subunitats de la fàcies epipaleolítica sauveterroide 

el percentatge de restes de mesofauna afectades per termoalteracions es redueix considerablement, i 

oscil·la entre el 42,7% a SM-4.1a i el 49,3% de la SM-4.1b/c, amb diferències significatives pel que fa a la 

distribució de restes alternades i no alterades (Χ2=23,68; p<0,0001). També la quantitat de restes de 

lepòrid afectades és menor respecte a SM-3, si bé no hi ha una diferència tan evident com en la 

mesofauna. Els percentatges oscil·len entre el 39,9% de la SM-4.1a i el 33,2% de la SM-4.1b/c (Χ2=22,54; 

p<0,0001). La distribució de les restes de mesofauna i lepòrid afectades i no afectades pel foc no presenta 

diferències significatives en SM-4.1a (Χ2=2,66; p=0,103), però sí en SM-4.1b/c (Χ2=30,31; p=0.0001). A la 

fàcies microlaminar el 35,1% de la mesofauna està termoalterada, un percentatge inferior a la de la fase 

anterior, amb la que hi ha diferències estadísticament significatives (Χ2=100.84; p<0.0001) (figura 4.187; 

taula 4.272).  

Els lepòrids també presenten una distribució de les restes termoalterades diferent i baixen al 22,4% 

(Χ2=71,23; p<0.0001). Entre les restes de mesofauna i les de lepòrid les diferències també són 

significatives (Χ2=64,88; p<0.0001). A la fàcies magdaleniana SM-5, el percentatge de restes de mesofauna 

termoalterades és del 35,7%, i d’un 27,6% en el cas dels lepòrids, amb evidents diferències en la seua 

distribució (Χ2=6,5; p=0.011). Les constants diferències en la distribució de la quantitat de restes 

termoalterades entre la mesofauna i els lepòrids suggereix possibles tractaments diferencials entre 

aquests dos tipus de preses, bé en el seu processat bé en la seua deposició (figura 4.188; taula 4.272). 
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Mesofauna Grau 0 Grau 1 Grau 2 Grau 3 Grau 4 Grau 5 Grau 6 

SM-3.1 34 9,6 46 1,1 6,1 2,7 0,8 

SM-3.2 25 7,5 52 4,1 5,1 5,4 1,4 

SM-3.3 23 6,1 59 0,9 7,2 2,9 0,9 

SM-3.4 11 6,3 71 0,8 5,4 5,4 0 

SM-3.5 36 5,9 48 1,4 3,8 4,7 0,6 

SM-3.6 19 10 58 3,1 5,9 3,3 0,8 

SM-4.1a 57,3 5,6 31,3 1,5 1,6 1,8 0,9 

SM-4.1bc 50,7 9,8 28,9 6,4 2,6 0,9 0,7 

SM-4.2 64,9 12,6 18,2 2,3 0,9 0,4 0,7 

SM-5 64,3 4,4 24,9 5 0,2 0,9 0,2 

Leporidae        

SM-3.1 59,8 12 22,2 0 2,2 2,2 1,1 

SM-3.2 70,7 12,2 17,1 0 0 0 0 

SM-3.3 52,4 0 47,6 0 0 0 0 

SM-3.4 67,6 0 29,7 0 2,7 0 0 

SM-3.5 59,1 0 40,9 0 0 0 0 

SM-3.6 50 0 50 0 0 0 0 

SM-4.1a 60,1 6 29,7 1,1 0,6 0,6 1,9 

SM-4.1bc 66,8 8,6 20 3 0,7 0,5 0,4 

SM-4.2 77,6 9,7 10,2 1,4 0,5 0,2 0,5 

SM-5 72,4 7 16,2 3,4 0,5 0,2 0,2 

Taula 4.272. Freqüències relatives de restes segons l'afectació per termoalteracions (grau 0: sense alteracions; 6: calcinació). 
 

 

 Figura 4.187. %NR de mesofauna termoalterades 
segons el grau de termoalteració. Seqüència de Santa Maira. 

Figura 4.188. %NR de Leporidae termoalterades segons el 
grau de termoalteració. Seqüència de Santa Maira. 

 

4.3.2.4 Mesura dels fragments 

La mesura de la longitud obtinguda en mm per als fragments de diàfisi mostra un augment de la mida 

principalment en el nivell SM-5, on se situa en el 41,87 mm, front a les mitjanes de 32,4 i 32,9 del nivell 

SM-3 i la SM-4.1a (taula 4.273). Un test d’ANOVA ha mostrat que hi ha diferències significatives com a 

mínim amb alguna de les mitjanes per a la L dels fragment de diàfisi mesurat (F(4,1879)=7,357; p<0.001). 

La prova t-Student realitzada sota el supòsit d’homogeneïtat de variàncies (F(1121,226)=1,106; p=0,172) 

ha confirmat que no hi ha diferències significatives entre les mitjanes de L entre el paquet mesolític i 

l’epipaleolític (t(1347)=0,313; p=0,754), ni entre els dos principals paquets epipaleolítics, SM-4.1a i SM-

4.1bc (t(349)=1,554; p=0,121), test realitzat en aquest cas sota el supòsit d’heterogeneïtat de variàncies 

(F(1121, 226)=1,240; p<0,05). En canvi, sí que hi ha diferències significatives entre les mitjanes dels nivells 

SM-5 i el paquet epipaleolític (F(100,1121)=1,248, p=0,05; t(1221)=4,680, p<0,001).  
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La distribució dels fragments en rangs de mida d’1 mm permet observar als histogrames que, 

efectivament, els perfils de distribució del tamany de les restes són semblants, i sols el del nivell SM-5 

presenta alguna variació mínima (figura 4.189). 

Tanmateix no s’observen diferències entre els nivells en la comparació de la longitud i l’amplària 

conservada per als fragments de diàfisi mesurats al realitzar un gràfic de dispersió, on els diferents núvols 

de punts semblen superposar-se  (figura 4.190). 

 SM-3 SM-4.1b/c SM-4.2 SM-5 

Mitjana 32,45 32,96 34,58 41,87 

Mediana 27,75 27,18 29,56 38,10 

Desviació tipus 17,86 19,09 17,78 20,65 

Rang 134,64 134,30 91,90 89,65 

Mínim 10,16 3,70 11,35 10,10 

Màxim 144,80 138,00 103,25 99,75 

Recompte 238,00 1126,00 213,00 69,00 

Taula 4.273. Estadística descriptiva de la longitud (L) dels fragments de diàfisi de les diferents subunitats. 

  

SM-3 SM-4.1a 

 
 

SM-4.1b/c SM-5 

Figura 4.189. Histogrames de freqüència agrupada de la longitud dels fragment de diàfisi (intervals d’1 cm). 

 

Figura 4.190. Dispersió de les mesures de la longitud L i l’amplària A en mm dels fragments de diàfisi. 
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4.3.3 SEQÜÈNCIA ESTUDIADA DE LA BOCA W DE SANTA MAIRA 

L’evolució en la distribució i freqüència d’aparició dels taxons en la seqüència estudiada mostra 

tendències diferents segons les fàcies i els nivells estudiats (figura 4.191). El nivell mesolític presenta, com 

a trets distintius la major diversitat de tota la seqüència estudiada, no necessàriament pel NTm, sinó pel 

percentatge que aquests taxons minoritaris representen en la seqüència. Junt aquesta diversificació, la 

presència relativa de restes de lepòrid és sensiblement més baixa que als nivells epipaleolítics, i se situa 

entre el 30-40%. La part superior del nivell mesolític (subunitat SM-3.1) presenta un percentatge 

dominant en el cas dels caprins (45,7%), però molt a prop del percentatge dels lepòrids (41,1%). Pel que 

fa als taxons minoritaris (Tm), s’han identificat quatre: cérvol, suid, rabosa i ésser humà. El percentatge 

que representen és un 10% sobre el total de restes identificades. En la subunitat SM-3.2 els percentatges 

són semblants: 47,1% en el cas del lepòrid i 46,5% en el cas dels caprins salvatge. S’han identificat 3 taxons 

minoritaris (cérvol, suid, ésser humà) que representen un 5,8%. En el cas de la subunitat SM-3.3 els 

percentatges es modifiquen substancialment: els lepòrids representen un 23,5% i el grup caprins-Capra 
pyrenaica, un 58,9%. El nombre absolut de Tm és de 8 (isard, boví, cérvol, senglar-suid, rabosa, gat 

salvatge, eriçó i ésser humà), i representen un 20,1%. En la subunitat SM-3.4 el percentatge dels lepòrids 

és del 36,6%, i el del grup Caprinae-Capra pyrenaica, de 41,8%. El NTm=6 (isard, cérvol, senglar, rabosa i 

ésser humà), i representen un 21,3%. En la subunitat SM-3.5 destaca de nou el elevat percentatge que 

representa el grup Caprinae-Capra pyrenaica, amb un 50%. El lepòrids representen un 29,3%. El NTm=5 

(isard, cérvol, mustèlid, eriçó i ésser humà) i representen un 20,4% del total de les restes identificades. En 

 

Figura 4.191.  Estratigrafia de la boca W de Santa Maira amb indicació de les fases arqueològiques, les datacions BP disponibles 
i el percentatge dels lepòrids i caprins i el nombre de taxons minoritaris (NTm) a les diferents subunitats estudiades. 
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la subunitat SM-3.6, que tanca el nivell clarament mesolític i ja entra en contacte amb les capes de trànsit, 

el percentatge de lepòrid és molt baix, 17,5%, front a un 69,1% dels caprins. Els Tm representen un 12,3%, 

i són un total de sis taxons diferents: els més abundants són el cérvol (NR=8) i la rabosa (NR=4); la resta 

de taxons sols estan representats per una resta cada un (cf. Capreolus, senglar-suid –NR=2-, eriçó i ésser 

humà). No s’han comptat com a taxons minoritaris aquells identificats a un nivell taxonòmic superior, 

però coincident amb algun taxó identificat a nivell de gènere o espècie, ja que el que interessa és la 

comptabilització del mínim de taxons minoritaris (NMTm). 

Dins la seqüència del nivell mesolític se evidencien, doncs, com a mínim dues agrupacions diferents, per 

una banda, els subunitats SM-3.1 i SM-3.2, on els lepòrids superen el 40% de representació en la mostra 

i el taxons minoritaris se situen entre el 5 i el 10% dels identificats, i els subunitats 3.3, 34, 3.5, on el 

percentatge que representen els lepòrids se situa entre el 23,5 i el 36,6% i els taxons minoritaris superen 

el 20% de representació. La subunitat SM-3.6 presenta una distribució diferent: els lepòrids representen 

el 17,5%, cosa que encara el situa per davall de la representació de la segona agrupació, i els taxons 

minoritaris, un 12,3%, quedant així entre els percentatges que representen les dues agrupacions (taula 

4.274). 

Taula 4.274. %NR dels lepòrids, caprins i taxons minoritaris (NTm=Nombre de taxons minoritaris) a les subunitats de SM-3. 

La seqüència de la fàcies sauveterroide mostra una quantitat relativa de restes de lepòrid molt més 

elevada que la del nivell mesolític, així com una reducció del percentatge que representen els taxons 

minoritaris i els caprins. Tanmateix també presenta diferencies entre els tres trams en els quals s’ha 

dividit, que si bé no són tan evidents ni significatives com les que presenta respecta al mesolític, han 

permés la divisió en eixes tres subunitats. 

El percentatge que representen els lepòrids en la subunitat 4.1a és d’un 78,3% en total, però la seua 

distribució a les diferents capes és prou irregular, i oscil·la entre el 94,7% de la capa 3.32 (NR=18) al 61,5% 

de la 3.30 (NR=16). Al igual que succeeix en els Leporidae, en els cas dels caprins els percentatge també 

són variables, entre el 5,3% i el 28,1% segons les capes, amb un valor global per a la subunitat d’un 18,1%. 

En el cas dels taxons minoritaris, en total representen un 3,6%, i el NTm=9. Al igual que les freqüències 

relatives de lepòrids i caprins, els taxons minoritaris presenten una distribució que dibuixa un perfil 

irregular, tant pel que fa al percentatge que representen com al NTm a les diferents capes. Són quantitats 

que, efectivament, situen aquest nivell entre les quantitats descrites per al nivell SM-3 i les dels nivells 

epipaleolítics inferiors. Cal destacar que entre els caprins i els lepòrids existeix certa complementarietat, 

matisada pels taxons minoritaris, que dibuixa una tendència a l’augment de restes de caprí entre les capes 

3.23 i 3.30, i la conseqüent reducció en la presència relativa de restes de lagomorfs (taula 4.275). La 

subunitat SM-4.1b continua la tendència cap a l’augment en la presència de restes de lepòrid, ara ja de 

forma més atenuada, així com a la menor presència de taxons minoritaris, tant en la quantitat relativa 

que representen com en nombre de taxons. Així en aquesta subunitat els lepòrids representen un 83,6% 

del total de restes identificades, mentre que els caprins descendeixen fins a un 14,7% i els taxons 

minoritaris a un 1,7%. En el cas de la SM-4.1c, continua la mateixa tendència: els lepòris encara augmenten 

lleugerament i superen el 85% de les restes identificades, mentre que els caprins baixen al 12,9% i els 

taxons minoritaris, ara representants pel cérvol (NR=13), el cabirol (NR=1), un suid (NR=1) i el linx (NR=1), 

sols representen l’1,2% del total de restes identificades (taula 4.276). 

 

Subunitats %Leporidae %Caprinae +Cpy %Tm NTm 

3.1 41,1 45,7 10 4 

3.2 47,1 46,5 5,8 3 

3.3 23,5 58,9 20,1 8 

3.4 36,6 41,8 21.3 6 

3.5 29.3 50 20,4 5 

3.6 17,5 69,1 12.3 6 

Total SM3 31.3 52,4 15 10 



322 | L e s  C o v e s  d e  S a n t a  M a i r a  

UExc %Leporidae %Caprinae +Cpy %Tm NTm 

3.17 72,4 24,1 3,4 1 

3.18 88,5 7,69 3,8 1 

3.19 63 26,8 9,4 4 

3.21 75,2 18,4 6,4 4 

3.23 85,8 11,8 1,9 5 

3.24 80,6 16,6 2,4 3 

3.25 82,2 15,5 2,3 2 

3.26 76,8 20,4 2,5 4 

3.27 79,2 15,6 5,2 2 

3.28 68,4 31,6 0 0 

3.29 77 21,8 1,1 1 

3.30 61,5 26,9 11,5 3 

3.31 71,9 28,1 0 0 

3.32 94,7 5,3 0 0 

Total SM-4.1a 78,3 18,1 3,4 9 

Taula 4.275. %NR dels lepòrids, caprins i taxons minoritaris (NTm=Nombre de taxons minoritaris) a les unitats d’excavació de la 
subunitat SM-4.1a. 

UExc %Leporidae %Caprinae +Cpy %Tm NMTm 

4 81,6 16.3 2,1 2 

5 86,3 12,6 1,1 3 

6 85,8 12,9 1,3 4 

7 84,4 14 1,7 5 

8 82,3 15,4 2,3 4 

9 82,7 15,5 1,8 3 

10 82,4 15,6 1,9 3 

11 84 14,9 1,1 3 

Total SM-4.1b 83,6 14,7 1,7 8 

12 89,4 9,2 1,4 2 

13 86,1 13,4 0,5 1 

13c 91,6 8,41 0 0 

14 84,7 13,6 1,7 2 

15 76,8 21,8 1,4 1 

16 77,4 17,9 4,8 1 

17 88,5 10,7 0,8 1 

Total SM-4.1c 85,9 12,9 1,2 4 

Taula 4.276. %NR dels lepòrids, caprins i taxons minoritaris (NTm=Nombre de taxons minoritaris) a les unitats d’excavació de les 
subunitats SM-4.1b i c. 

UExc %Leporidae %Caprinae +Cpy %Tm NMTm 

12 80,3 18,7 0,9 3 

13 81,5 18,2 0,3 2 

14 95,9 3,7 0,4 1 

15 91,9 8,1 0 0 

16 94,4 5,6 0 0 

17 88,9 9,3 1,9 1 

19 79,3 20 0,7 1 

Total SM4.2 84,6 14,8 0,5 4 

Taula 4.277. %NR dels lepòrids, caprins i taxons minoritaris (NTm=Nombre de taxons minoritaris) a les unitats d’excavació de la 
subunitat SM-4.2. 

En SM-4.2 el percentatge dels lepòrids oscil·la entre el 95,9% sobre els identificats en la capa 14 i el 79,3% 

en la capa 19, amb un percentatge global sobre les restes identificades d’un 84,6%. En el cas del caprins, 

els percentatges varien molt, entre el 20% de la capa 19 i el 3,7% de la capa 14, amb un 14,8% per a tota 

la subunitat. Els taxons minoritaris únicament superen l’1% de representació en la capa 17, i en total 

representen un 0,6% de les restes identificades. El NTm oscil·la a les diferents capes entre 0 i 3, encara 

que el total acumulat en SM-4.2 és de 4. Cal indicar que, precisament la capa on els Tm assoleixen l’1,9% 

sols s’ha identificat 1, el cérvol, i únicament una resta que presenta eixe percentatge relativament elevat 

per la baixa quantitat de restes de la capa (taula 4.277). 

En el nivell magdalenià SM-5 la situació és semblant, excepte en la capa 28. En les capes 20 a la 23 les 

restes de lepòrid representen entre el 84,2 i el 91,2% de les restes identificades. En les mateixes capes els 

caprins oscil·len entre el 15,1 i el 8,8%, i els taxons minoritaris sols estan presents a la capa 21, on 

representen el 0,7% de les restes identificades. Sols hi ha un taxó present, el cérvol. A la capa 28, però, 

els lepòrids sols representen el 68,1% de les restes identificades, i els caprins, el 28,5. Els taxons 
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minoritaris, representats pel cérvol, augmenten la seua presència relativa fins el 3,4%. Per al conjunt del 

nivell, els lepòrids representen un 83,4% del total de restes identificades, front a un 15,6% dels caprins i 

un 0,8% dels taxons minoritaris (taula 4.278). 

Capa %Leporidae %Caprinae +Cpy %Tm NMTm 

20 85 14,1 0 0 

21 84,2 15,1 0,7 1 

22 90,6 9,4 0 0 

23 91,2 8,8 0 0 

28 68,1 28,5 3,4 1 

Total SM5 83,4 15,6 0,8 1 

Taula 4.278. %NR dels lepòrids, caprins i taxons minoritaris (NTm=Nombre de taxons minoritaris) a les unitats d’excavació de la 
unitat SM-5. 

4.3.3.1 Les aportacions antròpiques: gestió dels mamífers 

La cacera major 

El model d’explotació observat en el jaciment de les Coves de Santa Maira està centrat en l’aprofitament 

de la cabra salvatge, potser el taxó més representatiu de les zones de mitja muntanya abruptes i 

rocalloses. Aquest taxó representa més del 20% del total de restes identificades en la seqüència estudiada 

del jaciment, encara que, com ja s’ha comentat, la seua presència varia segons nivells. El cérvol es 

converteix en la segona espècie en importància, però a molta distància de la cabra. En aquest cas 

representa el 1,6% sobre les restes identificades, però mostra moltes diferències entre la seqüència 

mesolítica, on representa el 6% sobre els identificats, i l’epipaleolítica-magdaleniana, on oscil·la entre el 

0,3% de la subunitat SM-4.2 i el 0,9% del SM-4.1. Junt al cérvol s’identifiquen altres taxons com el cabirol 

o el senglar. Ambdós, però, estan escassament representats. En el cas del cabirol, les seues restes s’han 

identificat tant en la seqüència mesolítica com en l’epipaleolítica, mentre que el senglar, encara que ha 

estat identificat en nivells epipaleolítics, sembla concentrar-se, en nombre relatiu de restes, en les capes 

mesolítiques i de SM-4.1a. L’isard també ha estat identificat, però en aquest cas clarament concentrat en 

el nivell mesolític (NR=14). Malgrat l’aparició d’aquests taxons, l’explotació sistemàtica de la cabra 

salvatge sembla ser la base econòmica dels grups humans que ocupaven la cavitat en el Tardiglacial i 

Holocé inicial. 

Altre aspecte d’interés és l’estudi de les edats dels animals caçats. En el cas dels caprins, que són els que 

més possibilitats ofereixen per la quantitat de restes identificades, mostren una presència majoritària 

d’animals adults, però on també  els joves estan ben representats, així com la presència puntual però 

evident d’animals nounats. El patró d’edat es repeteix de manera més o menys semblant a tots els nivells 

de la seqüència. L’estudi de les cohorts d’edat a partir de les dents ha permés observar clarament aquesta 

distribució (figura 4.192, taula 4.279). En el cas del nivell SM-3 els animals adults sumen el 38,9% del total 

de restes dentals on s’ha pogut establir la cohort d’edat. Si sumem adults i subadults, el resultat és de 

61,1%. En el cas de la subunitat SM-4.1a, el percentatge dels adults és del 55,6%, i sumat als dels 

subadults, el 77,8%. En la resta dels nivells epipaleolítics i magdalenià se situen entre el 60 i el 70%. Els 

animals joves oscil·len entre el 20 i el 30%, encara que en el nivell 5 assoleixen el 40%, si bé la quantitat 

de restes en aquest nivell és exigua. En el cas dels ossos estudiats del sondeig del CEC els percentatges 

són més elevats en el cas dels adults, i per tant el joves tenen menys representació en ambdós nivells. Les 

diferències entre els percentatges del sondeig i de les excavacions recent no poden ser atribuïts a 

diferències en la població, sinó en tot cas en la mostra, i probablement per qüestions de recuperació o 

conservació. El càlcul de l’edat a partir de l’estat de fusió de les epífisis mostra el mateix fet: un domini 

dels adults, però una presència important de joves (taula 4.280). Amb aquest mètode es pot observar com 

en el cas dels nivells amb una mostra gran, com és el cas de la subunitat SM-4.1b/c, la quantitat relativa 

de restes no fusionades augmenta en els ossos de fusió més tardana, fet que indica eixa presència 

d’animals joves (figura 4.193). 
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Figura 4.192. Representació del %NR dentals segons cohorts d’edat a la seqüència de Santa Maira. 
 

 SM-3 % SM4.1a % SM-4.1b/c % SM-4.2 % SM-5 % Sondeig III % Sondeig IV % 

Nounat 2 11,1   2 3,9 1 6,3       

Jove 5 27,8 2 22,2 12 23,5 4 25,0 2 40,0 4 16,0 3 13,6 

Subadult 4 22,2 2 22,2 1 2,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

Adult 7 38,9 5 55,6 34 66,7 10 62,5 3 60,0 21 84,0 19 86,4 

Vell     2 3,9 1 6,3       

Total 18 100,0 9 100,0 51 100,0 16 100,0 5 100,0 25 100,0 22 100,0 

Taula 4.279. NR i %NR dentals segons cohorts d’edat de la seqüència de Santa Maira. 
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1-3 (juvenil) 12 2 13 5 63 16 20 6 6 2 6 3 8 3 

3-5 (subadult) 4   1 1 6 4 1 2 1   1 2 2 4 

5-7 (adult) 2   1   4 3                 

7-9 (adult)         3 3 1       1     2 

>9 (adult-vell) 1 1 1 3 3 4 1 2     1       

Taula 4.280. NR fusionades i no fusionades sgons cohorts d’edat (en anys) a cada unitat de la seqüència de Santa Maira. 
 

  

NR segons el grup i l’estat de fusió de les epífisis. Caprinae SM3. NR segons el grup i l’estat de fusió de les epífisis. 
Caprinae SM4.1a. 

  

NR segons l’edat de fusió i l’estat de fusió de les epífisis. SM4.1b/c NR segons l’edat de fusió i l’estat de fusió de les epífisis. 
SM4.2. 

Figura 4.193. NR segons l’edat de fusió i l’estat de fusió de les epífisis de Caprinae. Seqüència de Santa Maira. 
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El sexe s’ha pogut estimar de forma temptativa en 40 restes, de les quals 11 són fragments coxals i han 

permés estimar el sexe amb major seguretat. La resta inclouen les banyes, l’occipital i les falanges. En tots 

els nivells predominen les restes de mascle quan es tenen present tots els ossos citats. Si sols es considera 

la pelvis, i tenint en compte que la quantitat de restes és molt reduïda, únicament en la subunitat 4.1 es 

pot establir una comparació perquè s’han documentat coxals dels dos sexes: quatre de mascle i tres de 

femella. Malgrat el aparent domini dels mascles quan es consideren totes les restes sexades, cal entendre 

que és molt més fàcil identificar qualsevol dels ossos citats com a “mascle” quan es veu clarament un os 

més robust del normal. Tanmateix, la gran majoria d’aquests ossos presenten una grandària normal que 

dificulta la distinció. Per això es pot considerar que probablement les restes de mascles estan 

sobrerrepresentades al realitzar eixa estimació. Així, les classificacions realitzades a partir de la pelvis són 

més objectives, si bé la baixa quantitat de restes no permet observar grans diferències entre la 

representació d’ambdós sexes (taula 4.281). 

 Mascle  Femella  
 Total Pelvis Total Pelvis 

SM-3 8 1 1 0 

SM-4.1a 2 0 1 1 

SM-4.1b/c 15 4 3 2 

SM-4.1 17 4 4 3 

SM-4.2 2 1 0 0 

Sondeig III 5 0 1 1 

Sondeig IV 1 0 1 1 

Taula 4.281. NR on s’ha determinat el sexe a cada unitat/subunitat. 
 

A la resta de taxons hi ha poques restes on s’ha pogut estimar l’edat. En el cas del cérvol s’ha pogut establir 

en el nivell SM-3 la presència d’un animal adult, mentre que en SM-4.1 s’ha documentat la presència d’un 

animal nounat, altre jove un subadult i altre adult. A la resta de nivells no es poden fer estimacions. En els 

suids s’ha pogut estimar l’existència d’un animals nounat o molt jove, altre jove i un subadult o adult a la 

subunitat SM-4.1b/c. En la subunitat SM-4.2 s’ha determinat la presència d’un mínim de dos animals 

joves. 

Anàlisi del processament antròpic dels caprins 

Les marques lítiques en la cortical  

La distribució general de les marques sobre els ossos de caprins als diferents nivells no mostra grans 

diferències. Si bé son majoritàries sobre els ossos llargs, també apareixen a l’esquelet cranial, incloent-hi 

la mandíbula, a l’axial, tant a les vèrtebres com a les costelles, i també als metàpodes i acropodi, fet que 

indica un processament integral de les preses. S’han observat marques derivades de l’escorxat, de la 

desarticulació i de l’extracció de paquets musculars. 

En el cas dels ossos de l’estilopodi les marques es concentren clarament en els fragments de diàfisi. En el 

cas d’SM-5, les úniques marques sobre aquests ossos apareixen en fragments de diàfisi de fèmur. En el 

cas del radi, per contra, en al nivell SM-3, i a les subunitats SM-4.1b/c i SM-4.2 coincideix amb una major 

presència relativa de les marques lítiques en la proximal, si bé en nombres absoluts també la quantitat és 

major en la diàfisi. En el cas del SM-5 únicament hi ha una combinació d’incisió i raspats a un fragment de 

diàfisi. Semblant és el cas de la tíbia: en nombres absoluts les marques lítiques es concentren en la diàfisi, 

però en nombres relatius són més important en les epífisis en el cas de  SM-3 i SM-4.1b/c. En el cas de la 

subunitat SM-4.2 no s’han detectat marques lítiques en els extrems articulars de la tíbia, que per altra 

banda, són molt escassos. La major presència d’incisions i raspats en la diàfisi de l’estilopodi cal relacionar-

la amb la presència de paquets musculars de major volum, que poden requerir més treball per la seua 

extracció. La distribució de les marques lítiques a la cortical dels ossos no evidencia patrons diferents 

segons els nivells (taula 4.282). 
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En el cas concret de les falanges I i II la incidència de marques lítiques en la cortical és baixa. En SM-3 no 

se n’ha identificat cap. En SM-4.1a sols hi ha un fragment de falange primera i altre de segona que 

presenten incisions (figura 4.194). En el cas de les subunitats SM-4.1b i c s’han identificat aquestes 

marques sobre 8 falanges primeres  (7,8% del total de falanges primeres) i en 5 falanges segones (6,2% 

del total de falanges segones). En SM-4.2 sols s’han identificat sobre una falange primera (3,6%). En el cas 

d’SM-5 s’ha observat una única resta afectada, amb una combinació d’incisió i raspat. 

Fractura i accés al moll 

La fractura intencionada dels ossos per accedir la cavitat 

medul·lar s’ha identificat en una quantitat molt considerable 

d’ossos. En el nivell SM-3 la quantitat de restes afectades per 

impactes directes en el membre anterior oscil·la entre un 

11,1% a la subunitat SM-3.5 (NR=1) i el 33,3% de SM-3.3 

(NR=11), mentre que els ossos llargs del membre posterior 

afectats es situen entre el 3,4% de SM-3.6 (NR=1) i el 45,5% de 

SM-3.4 (NR=5). Malgrat el major rang de variació del membre 

posterior, no es poden observar diferències estadísticament 

significatives entre el repartiment dels punts d’impacte directe 

i el membre afectat. En les subunitats de la fàcies tardenoide 

(SM-3.1 i 3.2) el 26,7% dels ossos llargs del membre anterior 

presenten punts d’impacte (NR=8), per el 23,1% del membre 

posterior (NR=6); en les subunitats de la fàcies de mosses i 

denticulats, el percentatge per al membre anterior és d’un 26% 

(NR=20), i d’un 14% (NR=12) per al posterior. A la unitat 

epipaleolítica SM-4 la quantitat de restes amb fractures 

directes és elevada a totes les subunitats. En SM-4.1a el 30,4% dels ossos del membre anterior presenten 

mosses (NR=17), i en el membre posterior, el 32,1% (NR=18). En el cas de SM-4.1b/c els percentatges per 

 

Figura 4.194. Falange II de Capra pyrenaica 
amb incisions lítiques transversals situades 

junt a una mossa de percussió. Nivell SM-4.1b. 

 

Taula 4.282. NR amb marques lítiques (dalt, incisions; baix, incisions+raspats) i % que representen sobre el NR posible (Nrpos). 

 

 

INCISIONS SM-3     SU-4.1a     SU-4.1b/c     SU-4.2     SM-5     
  NRpos NRinc % NRpos NRinc % NRpos NRinc % NRpos NRinc % NRpos NRinc % 

Humer px 0 0      4 1 25,0 1   0,0    
Humer df 23 7 30,4 14 2 14,3 24 4 16,7 12 1 8,3    
Humer dt 5 1 20,0    8 1 12,5          

Radi px 7 2 28,6 1 1 100,0 1 1 100,0 1   0,0    
Radi df 19 3 15,8 13 4 30,8 22 2 9,1 5   0,0    
Radi dt 3 0 0,0    6   0,0 2   0,0    

Fèmur px 2 0 0,0    6 2 33,3 1   0,0    
Fèmur df 29 7 24,1 19 3 15,8 64 21 32,8 18 6 33,3    
Fèmur dt 3 0 0,0    10 1 10,0          

Tíbia px 2 1 50,0    5 2 40,0 2   0,0    
Tíbia df 24 5 20,8 13 3 23,1 59 12 20,3 11 2 18,2    
Tíbia dt 2 2 100,0 3 1 33,3 5 1 20,0 1   0,0    

INC+RAS SM-3     SU-4.1a     SU-4.1b/c     SU-4.2     SM-5     
  NRpos NR i+r % NRpos NR i+r % NRpos NR i+r % NRpos NR i+r % NRpos NR i+r % 

Humer px 0 0      4 1 25,0 1   0,0    
Humer df 23 7 30,4 14 3 21,4 24 10 41,7 12 2 16,7    
Humer dt 5 1 20,0    8 1 12,5          

Radi px 7 2 28,6 1 1 100,0 1 1 100,0 1 1 100,0    
Radi df 19 4 21,1 13 5 38,5 22 6 27,3 5 1 20,0 2 1 50 
Radi dt 3 0 0,0    6   0,0 2   0,0    

Fèmur px 2 0 0,0    6 2 33,3 1   0,0    
Fèmur df 29 9 31,0 19 9 47,4 64 27 42,2 18 8 44,4 27 2 7,4 
Fèmur dt 3 0 0,0    10 1 10,0          

Tíbia px 2 1 50,0    5 2 40,0 2   0,0    
Tíbia df 24 7 29,2 13 3 23,1 59 16 27,1 11 3 27,3    
Tíbia dt 2 2 100,0 3 1 33,3 5 2 40,0 1   0,0    

 



L e s  C o v e s  d e  S a n t a  M a i r a | 327 

  

al membre anterior són d’un 13% (NR=21) d’ossos amb mosses, i d’un 26,3% (NR=59) per al membre 

posterior. A la subunitat microlaminar (SM-4.2) els percentatges oscil·len entre el 23,9% (NR=11) per al 

membre anterior i el 24% (NR=12) per al posterior. No són observables, llavors, grans variacions dins la 

seqüència estudiada pel que fa a aquesta qüestió. Els percentatges d’ossos llargs amb marques de fractura 

directa se situen al voltant del 20% a la major part de les subunitats, i en qualsevol cas, sempre entre el 

10 i el 30% de les restes afectades. La unitat SM-5 és una excepció a la gran quantitat de restes amb 

evidències de fractura directa. Únicament s’han identificat sobre 5 restes, que inclouen tres vèrtebres, 

una costella i un metatars. 

Un aspecte interessant són les falanges fracturades de forma intencional, maniobra aquesta que implica 

un consum i un aprofitament màxim de la presa. En el nivell SM-3 la quantitat de falanges amb mosses és 

de 2 sobre un total de 13, 10 primeres i 3 terceres, és a dir, un 15% de les falanges presenten mosses 

ocasionades al fracturar intencionadament els ossos. En la subunitat SM-4.1a sobre 24 falanges primeres, 

10 presenten mosses, el que suposa el 41,7% de les falanges primeres, i sobre 16 segones, 3, és a dir, el 

18,8%. En el cas de la subunitat SM-4.1 a i SM-4.1b/c aquest percentatge baixa fins el 23,2 i el 26% 

respectivament. En aquest cas, s’han observat mosses en 13 falanges a SM-4.1a, i en 59 d’un total de 228 

restes de falange en SM-4.1b/c. En el cas de la falange primera el percentatge és de 25,2%, en el de les 

segones, el 32,1% i del 15,9% de les falanges terceres. En la subunitat SM-4.2 la quantitat de falanges amb 

mosses són un total de 13: 9 falanges primeres, 3 falanges segones i únicament una falange tercera, sobre 

un total de 60 falanges, de les que 28 són falanges primeres, 22 segones i 10 terceres. En nombres relatius, 

les falanges amb mosses representen un 21,7%. En el cas dels resultats obtinguts per a les restes 

recuperades en el sondeig del CEC cal comentar que en el nivell III sols hi ha una falange primera, de forma 

que no és comparable. En el nivell IV hi ha un total de 15 falanges primeres, 10 segones i 3 terceres. 

D’aquestes, 4 falanges primeres i dues falanges segones mostren impactes directes. En aquest cas, doncs, 

el percentatge que representen les mosses és d’un 21,4%, molt semblant a l’obtingut en SM-4.2. En la 

fàcies magdaleniana no s’ha observat la fractura directa en cap resta de falange, si bé 8 restes de falange 

(1 de falange primera, 6 de segona i 1 de tercera) d’un total de 21 presenten fractures en fresc. Açò 

significa que si bé no conserven el punt d’impacte, sí que una bona quantitat de falanges han estat 

fracturades en fresc, i en absència d’evidències que relaciones aquests trencaments amb l’acció d’altres 

predadors, cal interpretar aquest fet com resultat de les accions antròpiques. 

Pot, aquest increment, significar que a l’ Epipaleolític la intensitat del processat era major? És arriscat fer 

aquesta afirmació per dos motius: primerament, la distància entre les dues col·leccions és sols d’un 10% 

(excepció feta de les falanges primeres de la subunitat SM-4.1a, que mostren un percentatge molt més 

elevat), que encara que significatiu no és massa elevada; en segon lloc, la quantitat de falanges del nivell 

SM-3 no és gaire elevada (NR=13). Així mateix, i com se pot observar, encara que tant en SM-4.1b/c com 

en SM-4.2 la quantitat de falanges amb mosses és major, també és cert que no se pot establir un tall clar 

entre els nivells atenent a que la distància relativa entre SM-3 i la SM-4.1b/c és d’un 6,7%, i entre SM-

4.1b/c i SM-4.2 d’un 4,3%. Són percentatges que mostren major distància entre el nivell mesolític i els 

epipaleolítics, però molt lleugera. El resultat del nivell IV del sondeig del CEC insisteix en eixa quantitat 

superior al 20% de falanges amb mosses. 

També l’esquelet cranial i l’axial estan afectats per fractures directes, si bé la quantitat relativa de restes 

que mostren evidències és menor i més variable entre les subunitats. Aquestes diferències, però, cal 

atribuir-les a la morfologia tan variada d’aquests ossos, i a la seua major facilitat per a fragmentar-se, 

qüestions que, sense dubte, resten importància quantitativa a la seua fractura intencionada. En el conjunt 

de les subunitats SM-3.1 i SM-3.2 la quantitat de restes axials amb mosses és d’un 4,3% (NR=1), i del 3,5% 

(NR=2) en el cas de les cranials. A les subunitats de la fàcies de mosses i denticulats, aquestes percentatges 

són del 2,1 (NR=1) i el 2,7% (NR=3) respectivament. En la subunitat SM-4.1b/c el percentatge de restes de 

l’esquelet cranial amb mosses derivades de la percussió intencionada és de l’1,5%, i del 13,2 en el cas de 



328 | L e s  C o v e s  d e  S a n t a  M a i r a  

l’esquelet axial. A la subunitat SM-4.2, aquest percentatges augmenten al 14,3% de les restes de l’esquelet 

cranial i el 23,1% de les axials (figura 4.195). 

 

Figura 4.195. Restes de Caprinae amb marques de fractura directa. A: ossos llargs amb fractures (de esquerra a dreta: SM-4.1a – 
tíbia, metacarp i metatars; SM-3 – radi; SM-4.1a – radi; Sondeig IV – radi). B. Detall de fractura en una articulació dsital de 

metacarp (SM-4.1b), en un proximal de metatars que conserva un resquill de l’impacte adherit (SM-4.2) i sobre una diàfisi de 
tíbia amb resquill d’impacte (SM-4.2). C: mostra de falanges fracturades (falanges I i II – Sondeig IV; falanges III – SM-4.1b). D: 

Mostra d’ascles concoïdals (SM-5 i SM-4.1c). 

C D 

A 

B 
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Els carnívors  

La presència de carnívors pot considerar-se un fet puntual, sobretot en els nivells epipaleolítics, però 

interessant. En total, s’han identificat 60 restes de les espècies Vulpes vulpes, Lynx pardinus, Felis silvestris, 

Canis lupus i Cuon alpinus. En el nivell mesolític es recupera un conjunt molt interessant de restes de 

rabosa (NR=22) que mostren evidències de processament i consum. També s’ha evidenciat el 

processament i consum de linx, especialment a partir de les restes recuperades en la subunitat SM-4.1, 

que malgrat ser únicament 4, presenten marques antròpiques en llocs com les costelles que únicament 

poden explicar-se si s’ha produït l’extracció de la carn, fet que suggereix el consum. El gat salvatge està 

molt escassament representat en la mostra, però mostra evidències de processat i segurament ha format 

puntualment part de la dieta dels grups humans. La presència de algunes falanges amb marques en el cas 

del linx també ens fa vincular la presència de restes d’aquest animal amb l’aprofitament de la pell, ja que 

la seua extracció en el cas dels digitígrads acostuma a produir marques en les falanges (Pérez Ripoll i 

Morales Pérez, 2008). 

La rabosa 

La rabosa és el carnívor més abundat a la mostra estudiada. En total s’han identificat 37 restes, que es 

concentren principalment en els nivells mesolítics, tant de les excavacions recents com del sondeig del 

CEC (NR=22 + 3=25), així com trànsit entre els nivells mesolític i epipaleolític, mentre que a la subunitat 

SM-4.1 sols s’han identificat dues restes que representen el 0,03% del total de restes identificades. En el 

nivell mesolític la rabosa representa el 2,5% del total de restes identificades, 0,6% en el de trànsit i un 1% 

en el nivell III del sondeig (taula 4.283). 

 Sondeig -  III SM-3 SM-4.1a SM-4.1b/c Total 

Maxil·lar 1 1   2 

Mandíbula  5 2  7 

Dent  4 1  5 

Costella  2   2 

Escàpula  1   1 

Radi 1 1 2  4 

Fèmur 1 2 1 1 5 

Tíbia  4 3  7 

Metatarsos   1  1 

Fíbula  1   1 

Falange I  1  1 2 

Total general 3 22 10 2 37 

Taula 4.283. NR de Vulpes vulpes a les diferents unitats i subunitat excavades. 
 

 

 

 

Figura 4.196. Restes identificades de Vulpes vulpes (traç obscur) i marques antròpiques localitzades. 
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S’han identificat restes cranials, dos maxil·lars i set mandibulars, així com 5 dents soltes; de l’esquelet 

axial únicament s’han identificat dues restes de costella. El membre anterior està present amb cinc restes, 

una d’escàpula i altres 4 radials, mentre que del membre posterior se n’han recuperat 14 (fèmur, tíbia, 

fíbula i metatars). També s’han identificat dues falanges primeres. 

L’anàlisi de les marques antròpiques ha permés observar diverses fases del processat. Per una banda, les 

marques lítiques a les falanges i la mandíbula són pròpies de l’escorxat, mentre que als ossos llargs i 

l’escàpula les marques semblen més relacionades amb l’extracció dels paquets càrnics. Les mosses, 

repartides de forma semblant a com apareixen als lepòrids, indiquen així mateix l’accés al moll (figures 

4.196 i 4.197). 

 

Figura 4.197. Restes de Vulpes vulpes amb marques antròpiques. A: hemimandíbula amb incisions en cara vestibular i basal 
(baix, detall); B: mandíbula amb incisions en la zona del ramus (baix, detall); C: fragment anterior d’hemimandíbula amb 
incisions i raspats en la cara vestibular (baix, detall); D: cilindre de tíbia amb incisions (dreta, detall) i distal de tíbia amb 

incisió longitudinal i mossa d’impacte (dreta, detall); E: fragment distal de falange I amb raspats (dalt, detall). 
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Els felins 

El felí més abundant en la seqüència estudiada del jaciment de Santa Maira és el linx. En total s’han

recuperat 13 restes que representen el 0,1% del total de restes identificades. Es tracta, doncs, d’un taxó

molt minoritari i concentrat en SM-4.1a (NR=2), SM-4.1b/c (NR=5) i en el sondeig del CEC, tant en els

nivell III (NR=3) com en el IV (NR=3), on representa al voltant de l’1% sobre les restes identificades en

cada nivell. Malgrat l’escassa quantitat de restes, l’estudi tafonòmic ha permet observar evidències de

processat relacionades tant en l’extracció de la pell com, probablement amb el consum (figura 4.198). 

 

 
Figura 4.198. Restes identificades
de Lynx pardinus (traç obscur) i
marques antròpiques
localitzades. 

 

 
Figura 4.199. Restes de Lynx

pardinus amb marques
antròpiques. A: escàpula  amb
incisions longitudinals en la cara
cranial del coll (Sondeig III); B:
fragment de diàfisi d’húmer amb
incisió longitudinal i raspats
transversals (Sondeig IV); C: ulna
amb impacte directe sota
l’articulació i incisions curtes en la
cara dorsal de l’olècranon (SM-
4.1b); D: falange I amb incisions
curtes en la cara plantar i sobre
l’articulació proximal (SM-4.1a); 
E: metàpode amb incisions sobre
l’articulació distal (SU-4.1b); F:
falange I amb raspats
transversals-oblics en la diàfisi 
(SM-4.1a). 
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Els ossos recuperats són principalment del membre anterior i de 

l’acropodi, així com una costella i algunes restes dentals. Les marques 

es concentren en el membre anterior, on tots els ossos recuperats en 

presenten (escàpula, húmer, ulna, radi i metacarps), així com a les 

falanges primeres (figura 4.199). També s’han observat marques sobre 

la costella, incisions i raspats en la cara lateral i una fractura per flexió 

. 

De gat salvatge únicament s’han identificat dues restes, un cilindre de 

radi en SM-3.3 i una costella proximal en SM-4.1b. Malgrat aquesta 

baixa quantitat de restes és interessant comprovar que ha esta 

processat i, probablement, consumit. El radi mostra raspats i una 

fractura per mos semblant a les que es poden trobar en el cas d’altres 

preses de petit tamany com el conill; la costella mostra una fractura 

perpendicular però amb una morfologia semblant a les fractures 

fresques ocasionades per flexió i col·lapse de l’os (figura 4.200). 

Cuon alpinus 

La recuperació d’una resta de Cuon alpinus en la subunitat 4.1a de la boca W de Santa Maira suposa la 

identificació d’aquest gènere en cronologies ja holocenes i converteix a aquesta resta en la cita més recent 

d’aquest gènere en Europa (Pérez Ripoll et al., 2010). Com ja s’ha explicat, però, cal ser cautelós en la 

interpretació d’aquesta aparició, ja que si bé no es pot dubtar de la seua posició estratigràfica, el seu 

origen roman desconegut. Al tractar-se d’una resta aïllada, i en concret d’un caní superior esquerre en un 

estat de conservació extremadament bo, no es pot descartar que haja estat recollit en altre context més 

antic. En aquest sentit cal tindre en compte que a l’altra gran cavitat del sistema kàrstic de Santa Maira, 

el Corral del Gordo, s’ha recuperat un neurocrani de Cuon alpinus amb una datació directa del 17130+-80 

BP (Morales Pérez et al., 2012) (figura 4.201). 

 

Figura 4.200 Radi de Felis silvestris. 
SM-3.3. 

 

Figura 4.201. Neurocrani de Cuon alpinus recuperat en Corral del Gordo –Santa Maira. Proces d’excavació i foto detall.. 
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La dent recuperada és un caní superior esquerre, sense facetes de desgast ni fractures. La longitud i el 

diàmetre anteroposterior en la base de la corona d’aquest caní és inferior als de Canis lupus. En canvi, el 

diàmetre transversal de la base de la corona presenta una amplària relativament més gran, de forma que 

en secció és una dent de proporcions més arrodonides (vid. Annex osteomètric) (figura 4.64).  

L’espècie Cuon alpinus ha estat identificada a la Península ibèrica des del Plistocé mitjà en el jaciment de 

Trinchera Galería en Atapuerca (García i Arsuaga, 1998; Cervera et al., 1999; García, 2003), si bé la major 

part de les cites corresponen al Plistocé superior. A l’inici d’aquesta fase correspon un húmer de Cuon sp. 

del jaciment castellonenc del Tossal de la Font (Gusi et al., 1980). En contexts mosterians està present per 

tota la península ibèrica, com en Gabasa (Blasco Sancho, 1995), Cova del Gegant (Viñas i Villalta, 1975), 

Los Casares (Altuna, 1973) o Boquete de Zafarraya (Barroso Ruiz et al., 2006). Ja al Paleolític superior el 

gos salvatge asiàtic se documenta en jaciments com Rascaño (Altuna, 1981), La Riera (Altuna, 1986) i 

Bolinkoba (Castaños, 1988). També s’han recuperat restes sense contexts culturals com és el cas 

d’Obarreta (Altuna, 1983) o Duranguesado (Castaños, 1988). La resta mandibular de Gruta do Escoural va 

ser recuperada en una galeria d’adscripció cronològica complicada si bé clarament anterior a l’Holocé 

(Cardoso, 1992). 

En terres valencianes s’han recuperat restes antigues ja citades en el jaciment del Tossal de la Font, però 

la major part de les restes provenen de contexts del Paleolític mig o superior. La mandíbula identificada 

en Cova Negra fou recuperada a un context mosterià, al talús  o corredor d’entrada de la cova, en uns 

estrats corresponents al final del Würm I. Altres restes recuperades en aquest mateix jaciment s’han situat 

en contexts del Würm III (Martínez Valle, 1996). L’atribució cronoestratigràfica de les restes de la Cova de 

Parpalló és més complicada, doncs no estan associades a cap context cultural. Varen ser recuperades en 

una escletxa de la part baixa de la paret occidental, en un estrat arenós o de dissolució càrstica i associades 

a restes de Capra pyrenaica i altres mamífers (cérvol, ur, cavall i cavall hidruntí)  (Morales Pérez et al., 

2012). La seua posició en estrats pregravetians i sense material arqueològic fa suposar una cronologia 

prèvia a les primeres ocupacions humanes de la cavitat.  

Eriçons 

Un altre animal que 

puntualment ha pogut formar 

part de la dieta dels grups 

humans són els eriçons. Malgrat 

que la seua presència en la 

seqüència de Santa Maira és 

escassa i es concentra en el 

Mesolític, s’ha recuperat una 

mandíbula amb clares marques 

lítiques, incisions i raspats, la 

intenció de les quals, per la seua 

situació en la cara labial, 

haguera pogut ser l’extracció de 

la pell d’eixa zona (figura 4.202). 

Si bé l’edat no és massa 

indicativa, cal esmentar que 

s’ha estimat la presència d’un 

animal jove en SM-4.2. Les 

altres restes d’aquest animal semblen pertànyer a animals subadults o adults. El consum d’aquesta 

espècie està demostrat en altres jaciments com en la Cova de Blaus (Martínez Valle, 2001) 

 

Figura 4.202. Mandíbula d’Erinaceus europaeus amb incisions i raspats. SM-3. 
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Els lepòrids 

Els lagomorfs són, en NR, els taxons més abundants en tota la seqüència estudiada. El NR=9611, i s’han 

identificat dos gèneres, Oryctolagus i Lepus. L’espècie més abundant és el conill (Oryctolagus cuniculus), 

del que s’han identificat 466 restes. La llebre sols s’ha identificat de forma testimonial (NR=7). La major 

part de restes s’han identificat com Leporidae, ja que la distinció entre els dos gèneres en aquelles restes 

sense caràcter morfològics concrets és complicada.  

Selecció dels lepòrids 

En el cas del jaciment de Santa Maira, i amb intenció un tant experimental, s’ha realitzat l’estudi de la sex-

ratio a patir de les mesures de l’amplària distal de l’húmer i l’amplària de la tròclea (Jones, 2006). Aquest 

estudi s’ha realitzat a partir d’un conjunt de 134 restes, de les que 104 provenen del nivell sauveterroide 

(80 de la SM-4.1b/c i 24 de SM-4.1a), 17 de SM-4.2 i 11 del nivell magdalenià SM-5. Encara que un estudi 

d’aquestes característiques requeriria d’una mostra més ampla, especialment en el cas del nivell 

magdalenià, els resultats obtinguts són suggeridors. Dissortadament l’escassa mostra i el fet que part 

d’aquesta no siga mesurable han impedit el disposar més que de dues restes en el cas del nivell Mesolític, 

i per tant no ha estat inclòs en aquesta anàlisi. 

Tal i com es pot observar en els gràfic de dispersió, en el cas dels nivells epipaleolítics SM-4.1b/c i SM-4.2 

es conformen núvols que no semblen definir agrupacions diferents, sinó que més bé són prou coincidents 

en la seua distribució i poc ajustats a la recta de regressió (SM-4.1b/c R2=0,337; SM-4.2 R2=0,056) (figura 

4.203b i 4.203c). Per contra, les restes de SM-4.1a presenten un major ajust a la regressió, encara que no 

massa potent (R2=0.454), i presenta major concentració en la zona més altra de les distribucions anteriors 

(figura 4.203a). SM-5 presenta una distribució substancialment diferent, amb un ajust major a la regressió 

(R2=0,745) i una concentració clara i prou lineal en la zona baixa de la distribució (figura 4.203d).  

Les dispersions que mostren les mesures obtingudes a SM-4.1a i SM-5 s’ajusten prou al model proposat 

per (Jones, 2006), i poden representar –sempre amb cautela- eixa separació entre els sexes, si bé amb 

una zona de solapament. Acceptant aquest model, en el cas de la subunitat SM-4.1a les femelles 

dominarien la mostra, mentre que ho farien els mascles en el cas del nivell magdalenià SM-5 (figura 

4.203e). En canvi, i sobre la divisió teòrica que marcarien les distribucions per sexe, els nivells SM-4.1b/c 

i SM-4.2 mostren una presència abundant tant de mascles com de femelles, encara que potser 

lleugerament més important en aquest segon cas (figura 4.203f). 

Aquest possible domini diferencial de mascles en SM-5 i de femelles en SM-4.1a, en cas que futurs estudis 

que amplien la mostra disponible ho confirmen, pot estar motivat per la pròpia etologia dels conills. Els 

mascles acostumen a passar més temps fora de les llorigueres, i a realitzar desplaçaments més llargs que 

els exposen més a possibles predadors que no les femelles, més lligades als caus, especialment durant 

l’època de reproducció (Soriguer, 1981; Blanco, 1998b).  Introduint en aquest punt a l’ésser humà com a 

predador, en cas que es trampejara o caçara més o menys lluny dels caus, caldria suposar que la quantitat 

de mascles seria major. Per contra, en cas de fer captures en massa o més a prop dels caus, tant les 

femelles com els joves estarien més presents en la mostra, doncs tant unes com els altres estan més lligats 

als caus que no els mascles adults. Tanmateix, diferents estudis de les estructures de sexe de poblacions 

de conills caçades amb escopeta (el que pot ser equivalent al trampeig o cacera fora dels caus) i capturats 

amb fura (Mustela putorius) als caus (equivalent doncs a la captura en massa) indiquen que les estructures 

de sexes poden ser diferents segons zona i època. Sembla que sempre es capturen més femelles quan es 

practica una cacera directament als caus, però les proporcions de la cacera mitjançant escopeta varien. 

L’estructura de sexes obtinguda sobre una població de conills d’Alacant presenta uns percentatges de 

mascles i femelles semblants (Arques i Peiró, 2005); en altre estudi realitzat a Camargue (França), la 

majoria dels conills caçats eren mascles (Rogers, 1979), citat en (Arques i Peiró, 2005). 
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Les edats dels animals en aquests nivells presenten les mateixes característiques: domini dels adults amb 

una relativament important presència d’adult i de forma puntual, l’aparició de restes de nounat. La 

subunitat SM-4.1a i el nivell SM-5 són, però, una excepció a aquest model. En SM-4.1a dominen els adults, 

amb una quasi total absència de joves, però amb un contingent considerable d’animals nounats, que 

representen el 0,98% del total de restes de lepòrids recuperades, però el 11,8% dels individus 

(NMInounats=4). L’aparició de nounats a SM-4.2 i SM-5 es limita a una resta. En SM-4.1b/c són 

considerablement més abundants en nombres absoluts (NRnounats=30), però sols representen el 0,5% 

de les restes de lepòrid i el 3,3% dels individus (NMInounat=4). Cal tindre en compte a més a més que 13 

d’aquestes restes s’han trobat concentrades i pertanyen al mateix individu, fet que suggereix un origen 

natural d’aquest exemplar. En el cas d’SM-5, els domini dels adults sembla clar, ja que les úniques restes 

no fusionades són de fusió tardana. En qualsevol cas, i tenint en compte els comentaris realitzar per SM-

 

Figura 4.203. Estimació del sexe dels lepòrids de Santa Maira a partir de les medicions de l’amplària distal i l’amplària de la 
tròclea de l’húmer (Jones, 2006). SM-5 i SM-4.1a presenten agrupacions clarament diferents, mentre que SM-4.1b/c i SM-4.2 

són més heterogènies. (Nota: SU=SM) 
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4.1b/c, sembla que hi ha tres models diferents: un on dominen els adults però els joves estan presents i 

els nounat apareixen de forma esporàdica, altre on no hi ha animals joves, però si un contingent 

relativament important de nounats, i el tercer, amb un domini dels adults i la presència de joves no està 

demostrada.  

El segon model correspon a SM-4.1a, conjunt que es descrivia com dominat teòricament per les femelles. 

Segons les conclusions a les que aplega (Jones, 2006), açò seria contradictori, ja que l’autora interpreta la 

presència dominant de femelles i la presència de joves com a un indicador de la captura en massa a les 

llorigueres. En aquestes cas, el domini de les femelles no s’acompanya de la presència de joves, però sí 

d’una quantitat de nounats relativament considerable. Així mateix, Jones identifica la captura individual 

d’animals per dos variables: el domini dels mascles i els adults, que en aquest cas sí que coincidiria amb 

les evidències del nivell SM-5.  

El fet que el model de la SM-4.1a no coincidisca de forma clara amb els models proposats per Jones, més 

la variabilitat que semblen mostrar els estudis de poblacions actuals i la mostra escassa en algun dels 

nivells aconsellen cautela, i encara que aquestes diferències poden respondre a models d’adquisició 

diferents, resulta complicat, a hores d’ara i amb aquestes dades, establir conclusions. Tanmateix es poden 

apuntar algunes qüestions: per una banda, sembla que s’estableixen tres estructures d’edat de mort 

diferents; per altra, les mesures proposades per Jones han permés observar que entre els individus del 

nivell magdalenià i els de la subunitat SM-4.1a hi ha diferències en les mesures que poden respondre a 

estructures de sexes diferenciades, mentre que a la resta de subunitats les dispersions són més amples i 

coincideixen entre elles. A més, les tres estructures d’edats apuntats coincideixen amb els tres 

d’estructura de sexes, i conformen tres models: 1) Domini de femelles adultes + presència de nounats 

(SM-4.1a); 2) presència de mascles i femelles adultes + presència de joves i nounats esporàdics (SM-4.1b/c 

i SM-4.2); 3) Domini de mascles adults (SM-5).  

Poden aquest models derivar-se’n de diferents tècniques d’adquisició? En el cas del model 3, la 

coincidència amb el model de cacera o captura individual que porposa Jones és evident. En el cas del 

model 1, és possible, mitjançant alguna tàctica de cacera/captura que el conjunt resultant estiga dominat 

per femelles adultes i amb presència de nounats? Malgrat el que proposa Jones sobre la presència de 

joves, aquest model també podria produir-se amb una captura a les llorigueres que coincidira més o 

menys amb l’època dels parts. El model 2, per últim, podria respondre a un model d’adquisició mixt. 

Altra possibilitat és que aquestes diferències pogueren emmascarar una variació en la talla dels conills 

entre el magdalenià final (ca. 12000 BP) i el moment últim de la fàcies sauveterroide (ca. 9200 BP). 

Tanmateix aquesta possibilitat podria ser descartada pel fet que els conills tendeixen a augmentar el seu 

tamany corporal en condicions més fredes segons la llei de Bergmann (Sharples et al., 1996). En tot cas, 

el pas del Tardiglacial a l’Holocé podria implicar una certa reducció de la talla, de tal manera que, en cas 

de produir-se aquesta variació podria esperar-se que els individus plistocènics foren més grans que no els 

holocènics, i no a l’inrevés, com és el cas.  

Marques lítiques en la cortical 

Les marques lítiques en la cortical dels ossos de lepòrid apareixen repartides per tot l’esquelet en tots els 

nivells estudiats. L’estudi de les marques lítiques, incloent-hi incisions i raspats, sobre la cortical de 

determinats ossos a partir de l’establiment de models ha permés la comparació senzilla i objectiva entre 

els diferents nivells (figura 4.204). 

L’escàpula presenta marques en 4 casos en el nivell mesolític, 3 en la fàcies tardenoide i 1 en la de mosses 

i denticulats, que representen, sobre les restes que conserven el coll el 37,5 i el 20% respectivament. En 

la subunitat SM-4.1 aquest percentatge augmenta fins a un 62,7%, i fins al 65,5% en la SM-4.2. En el nivell 

SM-5 el percentatge augmenta fins al 83,3% (figura 4.205). 
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Figura 4.204. %NR amb marques lítiques dels models indicats en l’escàpula, húmer, fèmur i tíbia (Nota: SU=SM). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.205. Incisions lítiques sobre el coll de l’escàpula. 
Dalt: SM-4.1b/c; baix: SM-4.2. Totes presenten incisions 
de disposició simple o múltiple en alguna de les cares del 
coll. Model 1. 
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En el cas de l’húmer les marques més abundant corresponen al model 1, incisions i raspats longitudinals i 

obliqües sobre la diàfisi. En el nivell mesolític únicament s’ha identificat aquest model en una ocasió, que 

representa un 33,3% dels cilindres. El percentatge en la subunitat SM-4.1 és semblant, d’un 31,1%, però 

ara la quantitat de restes afectades és de 14. El percentatge augmenta de forma important en la SM-4.2 

fins als 63,6% (NR=14), i fins al 87,5% en el cas del nivell SM-5 (NR=7). La resta de models presenten 

percentatges més baixos, i l’únic que apareix de forma reiterada és el model 3, les incisions transversals i 

obliqües en l’epífisi distal. Tanmateix aquest model està absent en el nivell mesolític. 

Als ossos del zigopodi la quantitat de marques lítiques és prou exigua. En el radi el NR amb marques 

lítiques és de 7. En el nivell SM-3 s’identifica una resta en la fase recent, que representa el 25% de les 

restes de resi. Correspon al model 1. En la SM-4.1 s’identifiquen marques de 3 models diferents: incisions 

longitudinals sobre la diàfisi, transversals en la diàfisi proximal i incisions lleus i transversals. EL model 1 i 

2 representen un 3.6% del total de les restes de radi. En SM-4.2 no s’han observat marques. En SM-5 sols 

hi ha una resta del model 2, i representa un 6,3% del total de restes de radi. En l’ulna s’han observat 

marques sobre un total de 10 restes a tota la col·lecció estudiada.  En el nivell mesolític s’han identificat 

aquestes marques sobre dues restes, una a la fàcies tardenoide i altra a la de mosses i denticulats. 

L’escassa quantitat de restes d’ulna fa que aquestes marques tan exigües representen un 33,3% i un 14,3% 

respectivament. En la SM-4.1 el model 1, les incisions i raspats longitudinals sobre la diàfisi estan absents, 

mentre que em model 2, incisions transversals sobre la diàfisi s’ha identificat en 6 restes, que representen 

el 10,7% del total de restes d’ulna. En SM-4.2 sols s’han identificat marques sobre sues restes, una 

corresponent a cada model, i això suposa un 3,4% de representació. En el nivell SM-5 no s’han identificat 

marques sobre les restes d’ulna. 

El cas del fèmur és semblant, però la tendència encara és més exagerada que en el cas de l’húmer. En 

aquest cas els percentatges s’han calculat sobre tres supòsits: a) sobre el total de restes femorals, b) sobre 

el total de cilindres, i c) sobre els cilindres que conserven més de la mitat de la seua longitud. Atenent a 

que les marques s’han identificat sobre cilindres pràcticament sencers, aquests percentatges són és més 

interessants per a realitzar comparatives entre els nivells. En el nivell mesolític únicament s’han 

documentat marques que corresponen al model 1 (incisions i raspats longitudinals i oblics en la diàfisi), 

però que atenent a la poca quantitat de restes del nivell representa un 50%. En les subunitats 

epipaleolítiques aquest model, l’únic present, representa un 11,6% en SM-4.1 i un 23,8% en SM-4.2. En el 

nivell SM-5 el percentatge augmenta de forma molt considerable i se situa en un 54,5% (NR=6). Altres 

quatre restes corresponen al model 2 (incisions transversals sobre la diàfisi), i representen el 36,4%, de 

forma que el 90,9% de les restes de cilindre femoral amb una longitud conservada superior a la mitat de 

la diàfisi presenten marques. 

La tíbia presenta 4 models principals, dels quals el model més representat és el model 1, que al igual que 

en els casos anteriors, és aquell que respon a incisions i raspats longitudinals i oblics sobre la diàfisi. El 

percentatge més alt s’assoleix ara en el nivell mesolític de mosses i denticulats, amb un 42,9% (NR=3). En 

la subunitat superior tardenoide no s’ha identificat cap resta amb marques lítiques. En el cas de la SM-4.1 

representa el 13,4% (NR=14) del total dels cilindres que conserven més de la seua meitat. El percentatge 

augmenta al 25,9% (NR=7) en la SM-4.2, i baixa lleugerament, fins al 23,1% (NR=4) en el nivell SM-5. 

Així, en els ossos del zigopodi s’observa una tendència semblant cap a la major incidència de les marques 

lítiques, tant incisions com raspats de disposició longitudinal o obliqua sobre la diàfisi en el nivell SM-5, 

on aquestes marques superen el 85% d’afectació dels cilindres en el cas de l’húmer i el 54% en el cas del 

fèmur, front a percentatges en les subunitats epipaleolítiques al voltant del 31 i el 63% en el cas de l’húmer 

i entre el 11 i el 23% en el cas del fèmur. Fet semblant es pot observar en el cas de les marques dels models 

1 al 6 de l’escàpula, que són els que resumeixen les marques que afecten al coll escapular. En aquest cas 

a les subunitats epipaleolítiques els percentatges giren al voltant del 60%, mentre que al nivell magdalenià 

augmenta fins els 83%.  
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En el cas dels ossos de l’estilopodi cal indicar la 

extremadament baixa quantitat de restes en el cas 

del radi i la ulna. Pel que fa a la tíbia, malgrat el NR 

amb marques també és baix, en presenta més que 

els ossos del membre anterior, i es pot observar un 

fenomen diferent al que s’ha comentat per als 

ossos de l’estilopodi. En aquest cas sembla que els 

percentatges de cilindres afectats per marques del 

model 1 (incisions i raspats longitudinals o oblics) 

es mantenen més equilibrats en les capes 

epipaleolítiques i magdalenianes, amb 

percentatges baixos d’entre el 13 i el 25%. 

A banda dels ossos esmentats, també s’han 

observat marques lítiques en la mandíbula, el 

calcani i el metatars III en SM-3. En el cas del la SM-

4.1 les marques lítiques també estan presents a l’os 

nasal, la mandíbula, sobre una vèrtebra lumbar, un 

coxal, un metatars II, un metatars IV i a una falange 

primera. En la subunitat SM-4.2 de nou apareixen 

sobre un fragment cranial, també un nasal, dos 

fragments d’ili, un metatars II i altre metatars IV, així com sobre una vèrtebra cervical (figura 4.206). Al 

magdalenià se troben sobre una vèrtebra lumbar i un metatars III. 

Deixant de banda l’aparició de marques sobre els altres ossos, que sols confirmen el processament 

integral del individus, les tendències observades als ossos estudiats amb major detall permeten suggerir 

algunes qüestions. En primer lloc, la major incidència de les marques sobre els ossos del zigopodi està 

sense dubte relacionada amb el processament més intens dels segments anatòmics que contenen els 

paquets càrnics més grans, mentre que la menor quantitat de carn en l’estilopodi implica menor 

incidència de marques en aquests ossos. En segon lloc, l’augment considerable de la presència relativa de 

marques en escàpula, húmer i fèmur al nivell magdalenià, marques associades a l’extracció de la carn 

totes elles, suggereix una major importància d’aquesta part del processat en eixos moments que no a 

l’epipaleolític. Si l’extracció de paquets musculars és innecessària de cara al consum immediat i sembla 

més relacionada amb l’extracció per a la conservació (Pérez Ripoll i Martínez Valle, 2001; Pérez Ripoll, 

2001) açò pot suggerir que aquesta pràctica era més habitual al magdalenià que no en cronologies 

holocèniques. En qualsevol cas, i per tal de confirmar aquest extrem caldria augmentar substancialment 

la mostra estudiada, no sols la del jaciment que ens ocupa, sinó de distints jaciments però utilitzant una 

mateixa metodologia que possibilite la correcta comparació dels resultats. 

Fractures directes 

L’aparició de fractures directes presenta, evidentment, moltes diferències si es considera a partir del NR 

absolut. Per contra, si considerem les freqüències relatives d’aparició de fractures directes, les diferències 

s’atenuen. La comparació entre els ossos on més quantitat de fractures directes s’han identificat mostra 

algunes pautes semblants: tant en el nivell SM-3 com SM-4.1 i SM-4.2 presenten uns mínims d’afectació 

en l’escàpula i els coxals, mentre que els ossos més afectats són en el cas de SM-3 i SM-4.1, la tíbia, i en 

SM-4.2, la ulna. En aquest últim cas són molt abundant les fractures directes que s’han identificat en 

l’olècranon, però val a dir que els morfotipus de fractura, com tot seguit se comentarà, matisen aquesta 

qüestió. Les principals diferències s’observen en el radi, on en el cas de SM-3 s’han identificat relativament 

moltes més marques que no als nivells epipaleolítics. Cal indicar que al contrastar estadísticament aquests 

ossos entre els 3 nivells, mentre que en el membre anterior s’aprecien diferències estadísticament 

significatives (χ2 =15,37; p<0.05), en el cas del membre posterior no s’aprecien aquestes diferències (χ2 

 

Figura 4.206. Incisions lítiques sobre la zona proximal d’un 
metatars IV. SM-4.2. 
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=5,66; p=0.226). Efectivament, la comparació gràfica de la distribució relativa de les fractures directes en 

aquests ossos mostren una major semblança entre les col·leccions en el cas del membre posterior que no 

a l’anterior. Cas diferent és la unitat SM-5, on l’afectació relativa de les restes per fractures directes és 

molt menor (figura 4.207). També s’ha identificat marques de fractura directa, en aquest cas, tot mosses, 

sobre diferents metàpodes, que es concentren el la SM-4.1, si bé a la SM-4.2 també s’ha identificat en un 

cas sobre un fragment de metàpode indeterminat. 

 

 
Figura 4.207. Fractures 
directes sobre els 
diferents ossos de 
l’esquelet axial al nivell 
3, 4.1 i 4.2. 

Malgrat aquestes diferències no es pot considerar que en aquest sentit hi haja diferències clares entre els 

nivells atenent al fet que el NR total de restes amb fractures directes no és massa elevat en segons quin 

os i nivell. Si afegim que les diferències són puntuals en el membre anterior, únicament es pot concloure 

que no hi ha prou informació per observar diferències entre els nivells en aquest punt en concret. 

L’esquelet axial també presenta evidències de fractura directa, si bé més escassos que en el cas dels ossos 

de l’estilopodi i zigopodi. A les vèrtebres del nivell SM-3 no s’hi documenten evidències de fractura 

directa, però sí a les de la SM-4.1 i SM-4.2. EN el primer cas s’han documentat mosses en 22 vèrtebres, 

una toràcica i 21 lumbars, i en altres dos casos, afonaments. En SM-4.2 hi ha 3 vèrtebres toràciques amb 

mosses, i 11 vèrtebres lumbars (8 amb mosses, 2 amb flexions i 1 afonament). En SM-3 s’han identificat 4 

costelles clarament fracturades per flexió, 8 en SM-4.a i 5 en SM-4.2, on s’identifiquen flexions (NR=3), 

afonaments (NR=1) i mosses (NR=1). En SM-5 s’han identificat sobre l’esquelet axial únicament en 4 

ocasions, 3 sobre vèrtebres lumbar (1 flexió i 2 mosses), i una flexió sobre una costella. 

Pel que fa als diferents morfotipus de fractura, tampoc s’aprecien diferències massa importants entre els 

nivells. Tanmateix, però, sí que hi ha diferències significatives persistents entre la quantitat relativa de 

cilindres i fragments de diàfisi recuperats. Així, en el cas de l’húmer, els fragments de diàfisi del nivell SM-

3 representen un 41,7% del total de restes d’húmer (NR=5), mentre que els cilindres sos un 8,3% (NR=1). 

En el cas del nivell SM-4.1a els percentatges s’inverteixen: els cilindres representen un 39,4% i els 

fragments un 19,2%, que encara se exagera més en SM-4.1b/c, on els cilindres representen el 43,9% 

(NR=130) i els fragments de diàfisi sols un 8,1% (NR=24). En el nivell SM-4.2 els percentatges estan més 

equilibrats: els fragments de diàfisi representen un 31,7% (NR=33) i els cilindres un 32,7% (NR=34), però 

de nou en el nivell SM-5 predominen els cilindres (44,4%) sobre els fragments (3,7%). El que sí que és 

comú a tots nivells és la major presència de restes de l’epífisi distal que de la proximal, i la dominància del 

morfotipus FE II.1.4 de l’epífisi distal (figura 4.208 i 4.209). En el cas del radi, cal destacar la presència 
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d’elements sencers en el cas dels nivells epipaleolítics 

que estan absents en el nivell mesolític. En tots els 

nivells hi ha un predomini de l’articulació proximal, 

que representa més del 50% en tots els casos. En els 

tres nivells aquesta epífisi se recupera juntament amb 

un segment més o menys llarg de diàfisi. En el cas del 

nivell 3 és predominant el morfotipus FE 0.2.4, en 4.1 

el FE 0.2.4 seguit del FE II.2.4 i FE II.4.4. En 4.2, el 

morfotipus FE II.2.4. Els cilindres estan presents, 

encara que no són massa. Cal destacar la quasi total 

absència de fragments de diàfisi, difícils d’aconseguir 

per la pròpia morfologia de la diàfisi radial, que sols 

estan presents en el nivell 4.1 i en SM-5. 

En el cas del fèmur dominen els fragments de diàfisi. 

La seua freqüència relativa és molt més important en 

el cas del nivell 3 (61,5%; NR=16). A l’hora, els 

cilindres són molt més importants en el cas dels 

nivells epipaleolítics que en el mesolític. Pel que fa a 

les epífisis, cal destacar la major presència de restes 

de l’epífisi proximal, que a l’igual que en el cas de 

l’húmer o de la tíbia, està relacionada amb la major 

densitat d’aquestes epífisis. Cal assenyalar, però, que 

el morfotipus més present en el cas dels nivells 

epipaleolític –el cap femoral separat de la resta de 

l’epífisi pel coll (FE II.1.1.1), està poc representat en el 

nivell mesolític. El perfil de freqüències relatives en el cas de la tíbia és prou semblant en tots els nivells. 

 

Figura 4.208. Representació dels diferents tipus de fragments recuperats dels principals ossos llargs.  

 

Figura 5.209. Morfotipus de fractura de l’escàpula i 
l’húmer. 
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Cal destacar de nou, la major presència de fragments de diàfisi en el cas del nivell 3, mentre que la epífisi 

distal està relativament menys present si la comparem amb els nivells epipaleolítics. També és més baixa 

en el nivell SM-5. En el nivell mesolític no s’ha recuperat cap tíbia sencera, ni cap epífisi proximal. 

La major presència més o menys constant de fragments de diàfisi envers els altres segments esquelètics 

en SM-3 pot estar relacionada amb la major fragmentació postdeposicional de les restes en aquesta 

unitat. 

4.3.3.2 El canibalisme: un fet puntual ¿ple de significat? 

La identificació en la col·lecció estudiada del conjunt de restes d’Homo sapiens amb evidents marques de 

processat antròpic ha obert les portes a la possibilitat de que es tracte del reflex de pràctiques de 

canibalisme, que serien, hui per hui, les millor documentades entre els últims grups de caçadors 

recol·lectors a la Península ibèrica.  

La primera part que cal considerar al tractar el tema del canibalisme és si realment ens trobem davant un 

cas d’antropofàgia. L’interés d’aquest fenomen està lligat inevitablement al fet que siga un tabú en les 

cultures occidentals, i que provoque, més que siga de forma inconscient, curiositat i rebuig. S’han generat 

molts treballs sobre aquest tòpic, per una banda per la seua condició de tabú; per altra per la dificultat 

d’identificació del propi fenomen, que pot estar emmascarat per marques rituals o accions d’altres agents 

tafonòmics (Boulestin, 1999; Defleur et al., 1999; Fernández-Jalvo et al., 1999; Fernández-Jalvo i 

Andrews, 2011; Marlar et al., 2000; Rosas et al., 2006; Saladié et al., 2013; Villa et al., 1986; Villa, 1992). 

Pel fet de ser tabú, el reconeixement dels actes antropofàgics en el registre arqueològic sembla que 

necessita un plus de seguretat i cautela que no pas per reconèixer el consum d’altres mamífers. En 

general és un tòpic no exempt de debat (p.e. Arens, 1979; Kolata, 1986; Riley, 1986; Schryer, 1986; 

Lidz, 1986; Diamond, 2000; Neufeldt, 2012). Cal considerar que fins i tot l’aparició de restes humanes 

amb marques antròpiques lítiques, d’escorxat, descarnat o desarticulat no signifiquen necessàriament 

el consum, i poden ser part de processos rituals complexes (Botella et al., 2000).  

Entre els criteris acceptats per a la identificació de pautes de consum antropofàgiques, un dels principals 

i dels pioners és que dites restes hagen estat tractades i se n’hagen desfet d’elles de la mateixa manera 

que han fet amb les restes d’altres animals. Efectivament este és el principal criteri utilitzat per estudis 

sobre el fenomen ja al segle XIX (p.e. Regnault, 1869; Garrigou, 1870), però potser és massa simplista i 

entre d’altres, no contempla la possibilitat de la pràctica d’un canibalisme que implique un tractament del 

cadàver posterior, o el que seria un tipus de canibalisme ritual. En anys més recents, la identificació del 

consum antropofàgic està basada principalment en la correcta identificació del procés carnisser (entre 

d’altres, les marques de tall o les fractures intencionades), la preparació de la carn (principalment a través 

de l’acció del foc) i finalment la semblança que se puga establir entre els conjunts de restes humanes i 

d’altres preses (Boulestin, 1999; Cáceres et al., 2007; Carbonell et al., 2010; Defleur et al., 1993; 

Fernández-Jalvo et al., 1999; Villa et al., 1986, 1987; Villa, 1992). Boulestin (1999) fa una mena de 

rànquing de indicadors diagnòstics a partir de criteris ja publicats (Turner i Turner, 1999) sobre la 

representació anatòmica, la preservació dels ossos i el processat carnisser: 

En primer lloc cal considerar el que l’autor anomena proves directes, és a dir, aquelles evidències que 

impliquen necessàriament que ha hagut un consum: aparició de restes òssies humanes en copròlits 

humans o la inequívoca identificació de mossegades antròpiques sobre els ossos. En un segon lloc l’autor 

situa les proves indirectes: evidències de preparació culinària, marques de processat i/o pot-polish. Més 

enllà de les proves l’autor situa els criteris de primer ordre, on distingeix entre els de primer ordre: 

fractures antròpiques i representació anatòmica diferencial (vàlida si esta representació anatòmica 

irregular no està relacionada amb processos postdeposicionals sinó al tipus d’explotació que s’ha 

realitzat), i els de segon ordre: les marques de tall. Per últim l’autor considera els criteris secundaris, que 
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són aquells no relacionats directament amb l’explotació funcional com la posició i preservació dels ossos, 

així com la presència d’ossos cremats. 

Les restes humanes recuperades al nivell SM-3 i presentades en el treball compleixen els criteris exposats 

per Boulestin: en primer lloc, cal destacar la identificació de mossegades antròpiques, cosa que suposa 

una prova evident de canibalisme; en segon lloc, s’han identificat marques de processat culinari que 

suposen l’extracció de paquets musculars i la neteja dels ossos. Altres criteris són la identificació de 

fractures intencionades, la representació anatòmica diferencial, i les termoalteracions. Tanmateix, en les 

restes de Santa Mira és possible establir amb detall algunes de les pautes culinàries seguides, i que venen 

a insistir en el processat de les restes amb l’objectiu del consum. Una de les claus per a aquesta 

confirmació és el fet que en un total (mínim) de 5 restes s’han identificat termoalteracions únicament en 

la cara externa de l’os. Aquestes no afecten ni a la cara interna, i el que encara és més interessant, ni a les 

vores de trencament, que a més a més ha estat realitzat en fresc. Açò implica que el trencament ha sigut 

posterior a una cremació o calfament intencionat de l’os, que ha estat sotmès una vegada descarnat a 

l’acció lleu de les flames. Esta intencionalitat, atenent que una vegada ha estat calfat s’ha procedit a la 

seua apertura, té la seua raó en que, tal i com arreplega Botella et al (2000), el calfament previ dels ossos 

facilita l’extracció del moll, sempre i quan siga lleu i no tan intens com per assecar el greix. És a dir, una 

vegada s’han extret els paquets musculats, els grans ossos s’han pogut sotmetre a un procés tèrmic 

controlat per poder accedir-hi amb facilitat al moll. Açò, al nostre parer, no pot tindre altra raó que el 

consum de les preses humanes de la mateixa manera que s’han consumit altres preses com les cabres. 

Una qüestió deferent és la raó i el sentit de dita conducta antropofàgica, atesa la gran varietat de 

contextos i cronologies on se documenta i al mateix temps, la seua concepció de tabú a la nostra societat. 

De nou, Boulestin (1999) sistematitza els tipus de canibalisme possibles i estableix dos grans grups: per 

una banda, un canibalisme excepcional, on l’antropofàgia està impulsada per una necessitat puntual o 

excepcional; en segon lloc, el canibalisme socialment instituït, que a l’hora es pot dividir en 

exocanibalisme i endocanibalisme, és a dir, el consum de éssers humans d’altres comunitats o grups, o el 

consum de membres de la pròpia comunitat. Els orígens del canibalisme “social” cal buscar-los en la 

guerra, en ritus funeraris o màgics. Aquesta gran varietat en els tipus de canibalisme fa necessari doncs 

que per tal d’acostar-se a la seua significació més enllà de la simple causalitat calga tindre present el seu 

context.  

En el cas de Santa Maira les restes humanes apareixen en un context arqueològic associades a restes de 

mamífers forestals i muntans, cosa que indica una explotació dels dos biòtops que envolten el jaciment. 

Però més enllà, la presència de restes de mol·luscs i peixos suposa l’explotació de la zona costanera, 

situada a uns 30 km en línia recta. Són grups humans que estan explotant territoris amples, amb diferents 

biòtops i recursos disponibles (Aura et al., 2009; Morales Pérez, 2013; Salazar-García et al., 2014) en un 

context en que la diversificació sembla més una resposta a una major disponibilitat de recursos i noves 

formes de territorialitat. En aquest context és raonable considerar que les pràctiques antropofàgiques 

identificades  Santa Maira puguen significar alguna cosa més que una simple resposta a una necessitat 

alimentària. Tanmateix no es pot obviar la possibilitat que simplement es tracte d’un episodi puntual, 

quasi “microhistòric”, que estiga responent un moment d’estrés alimentària que també pot donar-se en 

contextos de disponibilitat de recursos de forma puntual (Villa et al., 1987; Villa et al., 1988). 

4.3.3.3 Els recursos marins 

Els recursos marins estan presents a tota la seqüència estudiada de la boca W de les Coves de Santa Maira. 

Tanmateix, actualment únicament es disposen de dades més acurades del nivell SM-3 (Aura Tortosa et 

al., 2015). Tanmateix, les primeres notícies a partir dels estudis preparatoris de les col·leccions de les 

capes epipaleolítiques semblen indicar que no hi ha grans diferències entre els nivells SM-3 i SM-4 (Aura 

Tortosa, com pers). 
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Les espècies determinades en el nivell SM-3 posen en evidència l’aprofitament  dels dos medis aquàtics 

més pròxims a la cova: el riu Gorgos i, principalment, la zona de la seua desembocadura. Cal destacar que 

la majoria de les espècies identificades provenen d’un ecosistema molt clar: la zona deltaica o la llacuna 

costanera que formaria el Gorgos a la seua desembocadura. Les espècies pròpies d’aquest ecosistema 

costaner identificades són les llisses (Chelon labrosus), la llissa galta roja (Liza aurata) i la llissa llobarrera 

(Mugil cephalus), els espàrids, l’orada (Sparus aurata), el pagre (Pagrus pagrus), el pagell (Pagellus 

erytrinus), les anguiles (Anguilla anguilla), els llobarros (Dicentrarchus labrax) i els sorells (Caranx 

ronchus). L’única espècie pròpia dels trams mitjans i alts dels cursos d’aigua, i que per tant poguera haver 

estat pescada en les rodalies de la cova, és el barb mediterrani (Barbus guiraonis), del que, tanmateix 

únicament s’ha recuperat una resta (taula 4.285). 

 Taula taxons ictofauna Vertebres Cranial Dentició Otolits Escates Altres Totals 

Anguilla anguilla (Linné, 1758) 14      14 
Barbus guiraonis  (Steindachner 1866 ) 1      1 
Dicentrarchus labrax (Linné, 1758) 1      1 
Caranx ronchus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817) 8      8 
Sparidae 1 1 18    19 
Sparus aurata (Linné, 1758) 4 1     5 
Pagellus erythrinus (Linné, 1758) 1 1     2 
Pagrus pagrus (Linné, 1758) 1      1 
Mugilidae 10 1     11 
Chelon labrosus (Risso, 1827) 10      10 
Liza aurata (Risso, 1810) 6      6 
Mugil cephalus (Linné, 1758) 3 1     5 

Total determinats 60 5 18       83 
Indeterminats 1     1 2 
Indeterminables 15 5 1 1 3 27 52 
TOTAL NRdet 75 12 18 1 3 28 137 

Taula 4.285. Restes d’ictiofauna recuperades i identificades en SM-3 (Aura et al., 2015). 

Sobre la malacofauna marina del jaciment s’han publicat dos treballs. En el primer d’ells es va estimar la 

presència dels diferents taxons a partir del pes que representaven (Aura Tortosa et al., 2006). En aquest 

cas es va estimar un major pes de la col·lecció mesolítica (249,8 g) sobre l’epipaleolítica (84,3 g) i la 

magdaleniana (54,4 g). Tanmateix, açò no necessàriament implica una major explotació en cronologies 

recents, ja que per aproximar-nos a aquest punt seria necessària realitzar una estimació de la densitat 

que representen aquestes restes en la seqüència. En qualsevol cas, sí que es varen observar diferències 

molt importants en la composició taxonòmica. En els nivells epipaleolític i magdalenià s’observa una major 

presència de restes de pectínids i càrdids, mentre que al Mesolític són les clòtxines (Mytilus edulis) 

l’espècie millor representada. Açò s’ha interpretat bé com un efecte de l’ascens del nivell marí des del 

Tardiglacial i l’augment en la presència de fons rocallosos, més aptes per les clòtxines que no per als 

càrdids o pecntínids, bé com un canvi en les preferències dels recol·lectors. L’estudi més recent sobre el 

NR i el NMI del nivell Mesolític confirma el que ja s’observà en l’estudi anterior: el taxó clarament 

dominant en aquest nivell és el Mytilus edulis (NR=246, NMI=45) molt per damunt dels Cardiidade (NR=45; 

NMI=10) i els pectínids (NR=13) (taula 4.286) (Aura Tortosa et al., 2015).  

Espècies NR NMI 

Charonia nodifera (Lamarck, 1822) 1 1 
Charonia sp. 3  
Gastropoda indet. 5  
Mytilus edulis (Linné, 1758) 246 45 
Pecten sp. (Linné, 1758) 6  
Pectinidae 13  
Ostrea sp. (Linné, 1758) 3  
Acanthocardia tuberculata (Linné, 1758) 1 1 
Cerastoderma edule (Linné, 1758) 3 3 
Cardiidae 45 10 
Veneridae 1  
Bivalvia indet. 15  

Total 342 60 

Taula 4.286. Malacofauna identificada en SM-3. A partir d’Aura Tortosa et al. (2015). 
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4.3.3.4 Estacionalitat 

La presència de restes d’un cérvol nounat en SM-4.1 podria indicar que la cova s’estava ocupant en la 

primavera. Efectivament, l’estudi de les fases de desenvolupament dental dels caprins confirmen que, 

efectivament algunes de les peces pertanyen a animals abatuts durant la primavera, però altres a preses 

caçades durant la tardor (taula 4.287). Atenent que aquests són els moments per als quals les dents 

aporten més informació, i que les dents de primavera i tardor apareixen a tots els nivells, no hi ha 

evidències que permeten parlar d’una clara estacionalitat en Santa Maira. Les dents permeten establir 

que la cova està habitada com a mínim en els períodes de primavera i tardor, sense que es puga en cap 

cas descartar l’ocupació la resta de l’any. Un tipus d’ocupació més contínua coincidiria amb la exigua 

presència de restes que evidencien intrusions de carnívors en la cavitat. 

 Sondeig III SM-3.3 SM-3.5 SM-3.6 Sondeig IV SM-4.1a SM-4.1b/c SM-4.2 Total   

0 1 1     4  6 Final prim tardor 

I     3    3 Inici tardor 

Ia       5  5 Inici tardor 

II D      1   1 Inici tardor 

II G     1    1  

IIa      1   1 Inici tardor 

IIb  2     1  3  

III F 1        1 Final tardor 

III J    1     1 Final tardor 

IIIa  1     2  3 Inici tardor 

IIIa K      1   1 Primavera 

IIIaJ        1 1  

IIIb  1 1    2  4 Primavera 

IIIi 1        1 Primavera 

IIIj       1  1 Final tardor 

Taula 4.287. Estimació de l’edat a partir de les fases de creixement / desgast dental.  

4.3.4 A MODE DE BALANÇ 

El jaciment de les Coves de Santa Maira ofereix una de les col·leccions zooarqueològiques més riques i 

ben conservades per l’estudi del trànsit Tardiglacial-Holocé. Per una banda, la quantitat de restes 

disponibles i per altra la bona conservació de les mateixes han permés un estudi detallat de l’evolució 

taxonòmica i les característiques tafonòmiques de la seqüència. 

La col·lecció estudiada confirma un model econòmic pel que fa a l’aprofitament de la fauna basat 

principalment en l’explotació de l’entorn immediat, la mitja muntanya pròpia de les comarques centrals 

valencianes. L’orografia del paisatge adjacent a Santa Maira, abrupta i rocallosa el converteix en l’hàbitat 

idoni per a la cabra salvatge, que es converteix en tota la seqüència en la base econòmica dels grups 

humans. La selecció de les edats de cabres, una característica comuna a tota la seqüència estudiada, amb 

un predomini dels adults, però amb una presència considerable de joves i subadults dibuixa un tipus de 

selecció de ramats diversificats pel que fa a les edats. Aquesta diversificació suggereix l’aprofitament dels 

ramats mixtes de femelles i joves (figura 4.211) 

Junt a aquest taxó dominant es van incorporant al llarg de la seqüència altres animals. L’exemple més 

destacat és el considerable augment de restes de cérvol especialment en el nivell mesolític, en el qual 

també augmenten la seua presència altres taxons com el senglar o l’isard. El cabirol, extremadament 

escàs, apareix puntualment tant en el Mesolític com l’Epipaleolític. Encara que en general aquests taxons 

tenen preferències forestals, cal puntualitzar que el senglar és un animal molt adaptable, que si bé troba 

en les masses boscoses, especialment els boscos de fagàcies, el seu habitat ideal, també es pot trobar 

fàcilment a les muntanyes mediterrànies. L’observació de grups de senglars en els entorns de Santa Maira 

en diferents campanyes d’excavació confirma aquest punt. En el cas de l’isard, i malgrat que sol 

considerar-se un animal de caràcter forestal (Martínez Valle, 2001), és més bé un boví adaptat a la 

muntanya, i propi de paisatges de mitja i alta muntanya com els Pirineus, on pot ocupar zones de praderies 
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altes, i compartir amb el cabirol puntualment zones boscoses en altura en moments hivernals, on habita 

bé en aquests refugis, bé en zones abruptes i rocalloses on la neu no s’acumula (Blanco, 1998b:163). El 

cérvol és un altre taxó que en origen és propi de zones obertes, si bé pot trobar-se també en zones 

forestals. És doncs un animal adaptat a una varietat de condicions prou ampla on l’habitat ideal seria 

aquell de zones de pastura obertes amb formacions arbòries per al refugi. La seua distribució està limitada 

per la disponibilitat d’aigua i pastura, així com per la possibilitat de nevades hivernals, atenent que 

nevades intenses limiten les possibilitats de supervivències. En qualsevol cas, actualment és un animal 

ben adaptat a la major part d’ecosistemes de la Península ibèrica, des de zones més muntanyoses a 

l’Altiplà Central (Straus, 1981; Blanco, 1998b). 

 

Figura 4.210. Ramat de cabres amb femelles i joves en la zona dels ports de Beseit (cim de la Caixa). Abril de 2014. 
Fotografia de Samuel Cano. 
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També estan presents en la seqüència tres carnívors: la rabosa, el linx i el gas salvatge, tots tres adaptats 

a diferents espais, amb preferència en el cas del linx de zones obertes amb presència de conills. El gat 

salvatge pot habitar tant zones de arbustives com forestals. La rabosa, encara més adaptable, pot habitar 

en ecosistemes molt variats (Blanco, 1998a). El felins apareixen a tota la seqüència, mentre que en el cas 

de la rabosa hi ha una concentració en el nivell mesolític.  

En la seqüència estudiada no s’observen trencaments entre el nivell magdalenià i els epipaleolítics. 

Tanmateix s’observa una tendència a l’ampliació del nombre de taxons minoritaris entre el nivell SM-5 i 

la SM-4.1a. Les diferències entre les diferents subunitats del nivell SM-4 són evidents, així com la 

tendència cap a la diversificació de la llista taxonòmica. Tanmateix, la gran diferència que s’observa amb 

SM-5 cal interpretar-a amb cautela pel menor volum de la mostra estudiada d’aquest nivell. Malgrat 

s’observa aquesta diversificació en la llista de taxons, el percentatge que aquests representen sobre el 

total de restes identificades no augmenta de forma sensible en la seqüència magdaleniana-epipaleolítica. 

Par altra banda, també és característic d’aquest segment de la seqüències l’elevada quantitat de restes 

de lepòrid. 

Les ocupacions mesolítiques es caracteritzen per la continuïtat del domini de la cabra, però s’observen 

alteracions del models establers: per una banda, la presència dels lepòrids es redueix sensiblement; per 

altra, la quantitat relativa de restes de taxons minoritaris augmenta. Destaca l’augment en la presència 

dels cérvol, l’isard i el senglar, així com la rabosa. Altre aspecte important i diferenciador d’aquesta fàcies 

és la identificació de restes humanes processades que indiquen la pràctica, més que haja estat un fet 

puntual, de canibalisme. Dins aquesta fase, i de forma molt més detallada, s’han observat diferències 

entre les SM-3.1/3.2 i SM-3.3 a la 3.6.   A les primeres, que corresponen amb la fàcies tardenoide del 

Mesolític, la quantitat de restes de lepòrid augmenta, encara que no assoleix ni de lluny les quantitats de 

l’epipaleolític, i els taxons minoritaris perden certa importància, tant en NTm com en NR. Per contra, les 

capes baixes del nivell, corresponents a la fàcies de mosses i denticulats, són les que mostren menor 

quantitat relativa de restes de lepòrids i major importància del %NR del taxons minoritaris, marcant així 

clares diferències amb els nivells epipaleolítics. 

Aquestes diferències importants i que suposen un trencament de les tendències observades des del 

magdalenià en Santa Maira es donen en un moment en el que no s’observa un trencament de la seqüència 

sedimentària, ni un contacte erosiu entre els nivells. Per contra, l’estabilitat observada en la seqüència 

magdaleniana-epipaleolítica es manté malgrat el hiatus de vora 1000 anys entre SM-4.2 i SM-4.1. 

En el cas dels lepòrids ja s’ha esmentat el gran canvi en la seua quantitat relativa entre el mesolític i la 

resta de nivells. No s’han observat diferències evidents pel que fa al tipus de fractura intencionada de les 

restes, i sembla que durant tota la seqüència els ossos són sistemàticament fracturats per aprofitar el 

moll. L’estudi detallat de les marques lítiques sobre la cortical dels ossos ha permés observar una major 

presència relativa de restes amb marques de filetejat de la carn en el nivell magdalenià que a 

l’epipaleolític, fet que, amb les cauteles necessàries, pot indicar l’extracció de paquets musculars 

mitjançant el filetejat de forma més habitual al magdalenià. És, però una hipòtesi de partida, ja que 

l’aparició de marques sobre els ossos confirma la realització d’aquestes maniobres, innecessàries per a un 

consum immediat, però la seua absència no implica necessàriament que aquesta extracció no s’haja 

realitzat, doncs la perícia del actor així com els útils emprats poden limitar l’aparició de marques. 

Altra de les diferències que cal destacar entre els nivells és l’aparició d’un conjunt de restes relativament 

important de restes de rabosa amb evidències de manipulació antròpica al nivell SM-3. Atenent que no 

és un taxó que augmente la seua presència necessàriament per qüestions relacionades amb el 

desenvolupament dels boscos o l’augment de la temperatura, l’aportació, ús i consum d’aquest animal 

implica un decisió humana evident, que no s’ha documentat a la seqüència amb anterioritat. 

Les pautes exposades permeten observar el que sembla un canvi en el tipus d’explotació de l’entorn del 

jaciment. En la seqüència epipaleolítica el tipus d’explotació sembla més selectiu, centrat en la cacera de 
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la cabra i l’explotació a mode de “segur econòmic” d’un recurs tan estable i abundant com el conill. Al 

Mesolític els taxons minoritaris com el cérvol, l’isard o el senglar, augmenten la seua presència relativa. 

Aquesta major presència no pot vincular-se a la seua aparició en l’entorn en moments mesolítics, doncs 

ja estan presents a les llistes taxonòmiques dels nivells precedents, ni tampoc necessàriament als 

fenòmens de reforestació. Així, i encara que la seua disponibilitat sí que pot augmentar en condicions 

climàtiques més bondadoses i amb el major desenvolupament de zones forestals en el cas de determinats 

taxons com el cérvol, no necessàriament es així en el cas d’altres com la rabosa o el senglar. Per altra 

banda, el canvi en la vegetació i la reforestació és un fenomen llarg, que ja s’enceta en cronologies 

corresponents al Paleolític final i que durant la seqüència epipaleolítica s’evidencia, si bé es cert que és al 

Mesolític on assoleix els seus màxims, mentre que el canvi del patró d’explotació de la fauna de mamífers 

sembla més un trencament que no una tendència al canvi que s’encetés ja en els nivells epipaleolítics. En 

el cas de Santa Maira les dades suggereixen uns canvis que, si bé poden haver estat possibilitats per la 

major disponibilitat de determinats recursos en un entorn més temperat, semblen respondre a decisions 

concretes sobre el mode d’explotar l’entorn. 

Juntament amb el territori circumdant, els estudis de la ictiofauna i malacofauna confirmen l’explotació 

de zones costaneres. L’explotació de diferents biòtops tant terra endins com costaners s’ha documentat 

també a partir dels estudis isotòpics (Salazar-García et al., 2014). Juntament amb l’explotació dels recursos 

vegetals (Aura et al., 2005), dibuixen un tipus complex d’aprofitament dels recursos disponibles, amb una 

ampliació del territori d’explotació fins a la mar des de cronologies epipaleolítiques. L’accés als recursos 

marins suposa desplaçaments d’entre 30 i 40 km des de les serres on s’enclava Santa Maira fins a la 

desembocadura del Gorgos, bé seguint el recorregut de la vall del riu, bé per les carenes.  

 

 



5. COVA DE NERJA
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5.1 EL JACIMENT 

La Cova de Nerja és un dels principals jaciments arqueològics per a l’estudi de la seqüència del Paleolític 

superior, Epipaleolític i Neolític del sud de la Península Ibèrica. L’entrada original està formada per tres 

grans espais o sales on s’han realitzats diferents intervencions arqueològiques: la Sala del Vestíbulo, la 

Sala de la Mina i la Sala de la Torca. A les galeries interiors, organitzades a diferents altures, hi han també 

restes arqueològiques de la Prehistòria recent i, sobretot, restes de pintures i gravats, la gran majoria 

paleolítics (Sanchidrián Torti, 1994). 

Un fet que cal considerar és que, malgrat les diferents problemàtiques i estratigrafies que presenten les 

esmentades sales, cal considerar-la un únic jaciment de llarga seqüència. Per això, encara que el treball 

que ací se presenta està basat en els resultats de les noves anàlisis realitzades sobre els nivells NV-4 i 

NV-3 de la Sala del Vestíbulo, ens referirem també als diferents estudis realitzats en altres sondejos en la 

Sala de la Mina i la Torca. 

En el moment en el que va ser descoberta es calculà que conservava uns 1000 m3 de sediments amb 

ocupacions paleolítiques datades aproximadament i amb hiatus, entre els 29940 i els 13570 anys cal. BP, 

i altres 150 m3 amb ocupacions epipaleolítiques (12990-11360 cal. BP). A més, en aquests càlculs no es 

comptà el possible jaciment exterior ara segellat sota la plataforma d’accés  (Aura et al., 2010). 

5.1.1 LOCALITZACIÓ GEO-TOPOGRÀFICA 

Aquesta gran cavitat està situada en el terme municipal de Nerja, prop del poble de Maro (Màlaga). Les 

seues coordenades UTM són x=424.695 i y=40.069.025. Se situa a 158 msnm i a una distància de la costa 

actual de uns 940/930 m. Es troba en la vora sud-occidental del massís de l’Almijara, on s’obri sobre els 

marbres dolomítics recristal·litzats triàsics que formen la unitat superior del anomenat Manto de la 

Herradura (Complex Alpujàrride, serralades Bètiques) (Aura Tortosa et al., 2005; García Dueñas i Avidad, 

1981; Jordá Pardo, 1992; Jordá Pardo et al., 2011), un entorn abrupte i de fortes pendent que passa en 

menys de 10 km del nivell de la mar a cims per damunt els 1500 msnm (figura 5.1 i 5.2). La cova se situa 

en el pis climàtic termomediterrani, el més càlid de la zona mediterrània, amb unes temperatures mitjanes 

anuals situades entre els 17 i 19oC, en un ambient sec, amb precipitacions mitjanes anuals de entre 350 i 

600 mm (Aura Tortosa et al., 2002).Una de les característiques més interessant d’aquest jaciment és 

precisament la seua proximitat a la mar, així com la batimetria de la costa. Al contrari que altres llocs on 

la línia de costa presenta una pendent lleugera, com és en general la façana mediterrània oriental on 

jaciments ara costaners com la Cova de les Cendres distarien en el màxim glacial uns 15 km de la costa 

(Fumanal García i Badal García, 2001), la zona costanera ibèrica de la mar d’Alboran presenta un desnivell 

brusc i una caiguda en uns pocs centenars de metres que continua, encara que de forma més suau, el 

pendent de les muntanyes de l’entorn. Un treball recent ofereix una visió mot aclaridora de l’evolució de 

la línia de costa propera a Nerja. Durant el màxim glacial el descens respecte a costa actual fou d’uns 120 

 

Figura 5.1. Fotografia panoràmica de la situació de la cova de Nerja entre la serra de l’Almijara i la mar. Cortesia de J. E. Aura 
Tortosa i J. F. Jordá. 
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metres, i la distancia de la línia de costa respecta a l’actual front a la Cova de Nerja, d’uns 4,5 km. Entre el 

16500 i el 16000 cal BP (HE-1, GS-2a), el descens es redueix a 90 m, i la distància a 3,5 km. Entre el 14000 

i el 12000 cal BP (GI-1, GS-1), el nivell del mar ascendeix uns 20 metres i se situaria sobre 70 per davall el 

nivell actual, mentre que la distancia a la costa actual és de 3 km. Durant l’anomenat interval 4, situat 

entre l’11000 i el 8500 cal BP (preboreal i boreal) i que per la cronologia del treball és la que més interessa, 

el descens es redueix a 50 m, i la distància respecte a la costa actual, a 1 km. Ja al subboreal i l’atlàntic 

(interval 5), entre el 7500 i el 5000 cal BP, la diferència respecte al nivell actual seria solament de 20 m, i 

la distància, de 400 m a la línia de costa actual  (Jordá Pardo et al., 2011) (figura 5.3).  

 

Figura 5.2. Localització de la Cova de Nerja i planta de les principals cavitats. Disseny de J. E. Aura i J. F. Jordà.  
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5.1.2 HISTÒRIA DE LES EXCAVACIONS 

La Cova de Nerja va ser descoberta en gener de 1959 i pocs mesos després s’obrí un accés artificial des de 

l’exterior a través de la cavitat anomenada Cambra I es realitzà un primer condicionament d’aquesta 

estança. A principis dels anys 60 comencen a realitzar-se les primeres investigacions arqueològiques, si bé 

els resultats sobre els que s’han realitzat bona part dels treballs d’investigació realitzats fins hui en dia 

s’han obtingut a partir de les excavacions realitzades per dos equips diferents entre 1979 i 1987. En 1959 

i 1960, i a partir dels treballs d’adequació ja referits, el Dr. M. Pellicer dirigí les primeres intervencions, on 

destaca l’excavació realitzada en la Sala del Vestíbulo amb la intenció d’avaluar el potencial arqueològic 

de la cavitat (Pellicer, 1963). En aquesta primera intervenció gairebé se sondejaren els nivells superficials, 

de forma que es plantejà per a l’any següent una segona intervenció que, per qüestions alienes a la pròpia 

 
Figura 5.3. Variació de la línia de costa en la zona de Nerja.  Interval 1: màxim glacial; interval 2: 16500 - 16000 cal BP (event 

H1, GS 2a); interval 3: 14000 - 12000 cal BP (GI 1, GS 1); interval 4: 11000 - 8500 cal BP (Preboreal i Boreal); interval 5:  7500 - 
5000 cal BP (subboreal – atlàntic) (Jordá Pardo et al., 2011). 
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investigació1, acabà dirigint  A. Mª. de la Quadra Salcedo, del Instituto de Antropología, Etnografía 

y Prehistoria (Pellicer, 1997) i que continuà el sondeig que va començar Pellicer (Cortés Sánchez et 

al., 2005). En aquesta segona campanya es recuperaren una sèrie de restes humanes de posible 

edad paleolítica que d’alguna manera provocaren la realització de la tercera companya en 1963 en la 

que es descobriren nous soterraments fins a un nombre de quatre individus. Aquesta troballa 

ràpidament es donà a conèixer entre la comunitat científica i en la premsa com si es tractés d'un 

soterrament solutrià múltiple (Cortés Sánchez et al., 2005). Després d’aquesta campanya, tot un seguit 

de fets compliquen la continuació de la recerca, de forma que el poc treball realitzat aleshores es limità 

a una sèrie de notícies i informes preliminars. Ja uns anys després la localització de bona part dels 

materials recuperats en aquestes campanyes i durant uns anys desapareguts, permetrà tornar sobre la 

recerca i les troballes de les campanyes dels anys 60. 

En 1979 s’organitzà un projecte de recerca i excavacions “Investigaciones Prehistóricas en la Cueva de 

Nerja” sota la direcció del Prof. Jordá i del Prof. Pellicer  amb la intenció d’ordenar i organitzar els treballs 

arqueològics en la cova, fins a eixe moment prou dispersos. En eixe moment comencen els treballs 

d’excavació anuals entre 1979 i 1987 en les tres sales principals: Vestíbulo, Mina i Torca. En la Sala de la 

Mina es practiquen diferents talls (NM-79, NM-80, NM-80B, NM-84A, NM-84B i NM85/86), i el professor 

Jordà amplià l’excavació fins als 19 m2. En 1982 reprèn de nou els treballs a la Sala del Vestíbulo després 

de les campanyes de de la Quadra Salcedo. 

Des del 1987 no s’ha pogut realitzar en la cavitat cap tipus de mostreig, documentació o avaluació. Per 

tant, es pot considerar que els resultats obtinguts en les excavacions del professor F. Jordá Cerdá han 

sigut i són de gran importància per al coneixement del paleolític al sud de la península Ibèrica, de manera 

que són multitud els treballs que resumeixen o reelaboren la informació d’aquestes campanyes, com 

també ho són les investigacions que encara avui en dia s'estan realitzant sobre els materials recuperats 

en aquests anys (Aura et al., 2010; Jordá Pardo i Aura Tortosa, 2010; Pellicer, 1995) . 

5.1.3 CRONOLOGIA, ESTRATIGRAFIA I PALEOCLIMATOLOGIA 

5.1.3.1 Les datacions radiocarbòniques 

La primera datació radiocarbònica de la seqüència de la Cova de Nerja es publicà el 1970 (Hopf i Pellicer, 

1970) i procedia de les excavacions del 1959-1960 en la Sala del Vestíbulo. En l'any 2008 es publicà una 

recopilació de les 70 datacions obtingudes en les tres sales exteriors (Mina, Vestíbulo i Torca) fins a eixe 

moment (Jordá Pardo i Aura Tortosa, 2008). D’aquestes, 58 ja havien estat publicades en treballs anteriors 

(Arribas Herrera et al., 2004; Aura Tortosa, 1986; Aura Tortosa et al., 1998, 2005; Cortés Sánchez et al., 

2005; Fernández Domínguez et al., 2004; Hopf i Pellicer, 1970; Jordá Pardo et al., 1990; Pellicer i Acosta, 

1986, 1995, 1997; Sanchidrián et al., 2001; Sanchidrián i Márquez Alcántara, 2005; Turbón et al., 1994). 

En el treball de 2008 s'afegeixen 12 datacions noves obtingudes d'una bateria doble de mostres de 

carbons i closques de Mytilus edulis recuperades dels nivells excavats en les campanyes del Dr. Jordá en 

el sondeig (quadre C4). Totes aquestes datacions es realitzaren en el marc del projecte CESAME amb 

l’objectiu d’obtenir una base de dades paleogenètica associada a datacions directes. A banda d’aquestes 

12 datacions, hi ha altres 23 que procedeixen de la Sala del Vestíbulo, de forma que el total de datacions 

d’aquesta sala ascendeix a 35; en el cas de la Sala de la Mina hi ha 13, en la Sala de la Torca 21 i una que 

procedeix de les galeries altes, obtinguda directament d’una mostra de carbó del pigment de les pintures 

interiors de la cova. L’adscripció crono-cultural de les datacions és la següent: 1 aurinyaciana, 8 

gravetianes, 12 solutrianes, 10 magdalenianes, 8 epipaleolítiques o epimagdalenianes (epipaleolític  

                                                                                                                                                                                                                                                                         

1 La missió internacional encarregada del salvament del patrimoni arqueològic afectat per la presa 

d’Assuan va requerir la participació del professor Pellicer. 
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microlaminar), 4 del Mesolític geomètric, 3 de la transició Epipaleolític-Neolític, 19 neolítiques i 5 

calcolítiques. Tanmateix, de les 70 datacions recollides al treball, se n’han descartat 29 per diferents 

motius d’incoherència, problemes metodològics i descontextualització o problemes de contaminació. Per 

això el total de datacions acceptades es redueix a 41. En el citat treball ja es comenta que una de les 

primeres coses que crida l’atenció a l'observar les corbes de probabilitat de les datacions incorporades a 

l’estudi és la llarga ocupació humana de la Cova de Nerja. Les dates, amb una possibilitat del 95%, 

s’estenen entre 29530 i 3940 anys cal. BP. Entre les sales es poden observar diferències, no tant degudes 

a diferències reals entre els nivells presents com a la diferent profunditat a la qual s’ha arribat en 

l’excavació. La màxima amplària es troba en la Sala del Vestíbulo, única sala on s’ha arribat al llit rocós. En 

aquesta sala les datacions oscil·len entre 29840 i 7790 anys cal BP, mentre que en les sales de la Mina i la 

Torca no s’ha documentat –encara- l’ocupació solutriana documentada en el Vestíbulo i que s’estén entre 

25810 i 18930 cal BP. Solament una de les datacions obtingudes en la Sala de la Mina (GaK-8965 

16520±540) podria comparar-se amb les datacions del Vestíbulo UBAR-98 i UBAR-157. Tanmateix aquesta 

ha sigut una de les datacions que s’han descartat per la seua escassa precisió, a banda d’existir una 

incoherència entre el valor numèric i l’adscripció aurinyaciana del seu context segons els excavadors 

(Pellicer i Acosta, 1986), així com amb la seqüència general de la cova avui reconeguda (Jordá Pardo i Aura 

Tortosa, 2008). De la seqüència que ocupa el treball (nivells 3 i 4 del Vestíbulo) disposem de cinc datacions 

(taula 5.1). 

 

5.1.3.2 Seqüència litoestratigràfica 

Les seqüències litostratigràfiques obtingudes en les diferents sales mostren una bona correlació, encara 

que s'observen algunes diferències que poden ser explicades per les variacions entre l'orientació de les 

entrades i per diferències en la paleotopografia de les cavitats. La comparació dels dipòsits ha permés 

establir una seqüència de 12 etapes litostratigràfiques diferents, amb períodes de sedimentació separats 

per episodis erosius i discontinuïtats estratigràfiques (Aura Tortosa et al., 2002). Aquestes fases es 

defineixen a partir de set unitats sedimentaries excavades més cinc episodis erosius. La seqüència es pot 

dividir en dos grans blocs: la seqüència plistocènica (etapes 1-7) i l’holocena (etapes 8-12) (Jordá Pardo et 

al., 1990; Jordá Pardo i Aura Tortosa, 2009) (figura 5.4). 

La seqüència plistocènica 

La primera etapa de la seqüència plistocena o Nerja 1 correspon a sediments datats entre el 29940 cal BP 

i els 28480 cal BP situats sobre un potent espeleotema (Aura et al., 2010). Aquesta etapa està relaciona 

amb la penúltima oscil·lació freda del Würm recent el final del MIS 3a, en un moment que coincideix amb 

el final de l’esdeveniment Heinrich 3 (HE-3) i que compren el GS-5 i GI-4. Aquest moment correspon amb 

l'última etapa de la fase C de Malladetes (Aura et al., 2010; Fumanal García, 1986; Jordá Pardo i Aura 

Tortosa, 2009). El paquet sedimentari conté materials gravetians, més escassos en la part inferior de 

l’estrat, on es recuperaren copròlits de hiènid i ossos alterats per aquest animal (Arribas Herrera et al., 

2004; Aura Tortosa et al., 2002). En el nivell basal de la Sala del Vestíbulo s’ha identificat així mateix una 

resta de Testudo hermanni, associada al nivell de les deposicions de hiena i per davall de les datacions 

gravetianes, el que podria situar aquest context en cronologies més antigues (Morales Pérez i Sanchis 

Serra, 2009) (figura 5.5). Climàticament, aquest moment correspon amb una fase freda i humida. La 

Q Capa Adscripció Laboratori Mostra Procediment Data C14 BP Cal. BP Bibliografia 

C-4 NV3 (IIIa/c) MG Ly-5217 carbó Conv. 7240+-80 8230-7910 Aura et al., 1998 
C-4 NV3 (IIIc) MG GifA-102.010 carbó AMS 7610+-90 8610-8250 Jorda i Aura, 2008 

D-5 NV4c EPI-M BETA-156020 C. pyrenaica AMS 10040+-40 11800-11320 Jordá i Aura, 2006 
C-4 NV4 (IIIe) EPI-M GifA-102013 carbó AMS 10450+-110 12760-11960 Jordá i Aura, 2008 
C-4 NV4f+g (IIId/h) EPI-M UBAR-153 carbó Conv. 10860+-160 13100-12580 Jordá et al., 1990 

Taula 5.1. Datacions obtingudes en els nivells estudiats de la Cova de Nerja. 
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temperatura de la superfície de la mar (TSM) en Laboral se situaria entre 10 i 14 oC, amb un descens acusat 

per davall dels 10oC en l'últim episodi del MIS 3a (Cacho et al., 2001). A aquesta etapa corresponen les 

sedimentacions dels nivells basals gravetians de la Sala del Vestíbulo (NV-13, 12 i 11) i els de la Sala de la 

Mina NM-19, 18 i 17. 

La fase Nerja 2 és un hiatus erosiu amb una duració d’entre 1000 i 3010 anys i que es relaciona amb 

l’interestadi GI-3 i l’inici de l’estadial GS-3. Lligada a una major humitat sembla que es produeix una 

reactivació càrstica que pot relacionar-se amb l’interestadial GI-3 i fins a l’inici del GS-3 (Aura et al., 2010; 

Jordá Pardo i Aura Tortosa, 2009). 

 
Figura 5.4. Cova de Nerja: Litostratigrafia, estratigrafia arqueològica i cronoestratigrafia de les seqüències sedimentàries de la 

sala del Vestíbulo i de la Mina (Jordá Pardo i Aura Tortosa, 2009). 
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La fase Nerja 3 és una fase de sedimentació que es correspon amb la interfase D de Malladetes i amb 

l'última fase interglacial del Würm recent (Fumanal García, 1986). En la Sala de la Mina està absent. En la 

Sala del Vestíbulo compren els nivells 8, 9 i 10 (unitat 2) amb datacions del 18420±530 i 17940±200 BP 

(25570 i 18810 cal. BP en (Aura et al., 2010). Aquest període correspon amb un moment fred, si bé no 

tant rigorós, amb TSM en Laboral entre 12 i 13oC (Cacho et al., 2001). Segons una interpretació recent, la 

sedimentació dels dos nivells interiors d’aquesta fase se situaria de ple a l’estadial GS-3; al contrari, el 

contacte erosiu entre NV-9 i NV-8 podria correspondre’s amb l’interestadial GI-2, i de nou la sedimentació 

de NV-8 podria relacionar-se amb un nou moment fred, l’estadial GS-2c. Culturalment tota aquesta fase 

correspon al solutrià (Aura et al., 2010; Jordá Pardo i Aura Tortosa, 2009).  

La fase Nerja 4 de nou correspon a un hiatus erosiu. En la Sala del Vestíbulo aquesta erosió ha provocat 

un buit en la seqüència de prop de 4 ka, mentre en la Mina és de prou de 7 ka. En aquesta àrea es produeix 

una important caiguda de blocs per la intensificació de la neotectònica i les activitats sísmiques. Correspon 

amb les fases inicials del LGM, la pulsació freda de l’estadi GS-2a, amb una TSM en Laboral d’uns 10oC 

(Aura et al., 2010; Cacho et al., 2001; Jordá Pardo i Aura Tortosa, 2009).  

Nerja 5 es correspon amb les últimes fases del Tardiglacial i està datada entre el 12270±220 i el 11930±160 

(14920 i 13570 cal BP, en Aura et al. 2010). És una fase freda, que es correspon amb la fase G de la 

seqüència del mediterrani peninsular (Fumanal García, 1986) i, en el marc europeu, amb l’interestadi GI-

1 o Tardiglacial de característiques climàtiques temperades que precedeix a la crisi climàtica del GS-1 o 

Younger Dryas. Aquesta fase ha sigut detectada tant en el Vestíbulo (NV-7, 6, 5) com en la Mina (NM-16, 

15, 14) i en la Sala de la Torca. Les sedimentacions estan relacionades amb processos de gelifracció, com 

s’observa clarament en NM-15, pot ser un dels més freds de la seqüència de Nerja i probablement 

relacionat amb l’episodi fred GI-1 o Intra-Allërod Cold Period (IACP), de curta durada i amb una TSM en 

Laboral d’entre 12 i 14ºC (Aura et al., 2010). Aquests trets freds queden confirmats per la presència d’una 

vegetació arbustiva oberta, més gelada que l’actual, si bé evidentment més temperada comparada amb 

la que apareix a llocs més septentrionals (Badal García, 1991), i d’una avifauna pròpia d’ambients freds 

(Eastham, 1986). Sobre aquesta sedimentació de característiques gelades, els nivells NV-5 i NM-14 

presenten característiques temperades i es formen probablement durant l’interestadial GI-1a. La fàcies 

 
Figura 5.5. Plaqueta perifèrica XI dreta de Testudo hermanni., nivell XIII de la Sala del Vestíbul, Nerja. 
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cultural és el Magdalenià superior mediterrani amb arpons (Aura et al., 2010; Jordá Pardo i Aura Tortosa,

2009). 

Sobre aquesta potent fase sedimentaria hi ha un altre episodi erosiu, aquesta vegada de caràcter fluvial

(Nerja 6), de gran potència i que elimina uns 600 anys del registre. Es desenvolupa en un clima temperat

i relativament sec, si bé amb precipitacions torrencials esporàdiques. Aquest règim, per altra banda, molt

mediterrani, origina una vegetació principalment de matolls secans (Aura et al., 2010; Jordá Pardo, 1986;

Jordá Pardo, 1992). Aquesta fase ha estat atribuïda a cronologies plistocenes en els treballs més recents 

(p. e. Aura et al., 2010), mentre que en treballs anteriors es considerava que aquesta fase iniciava la

seqüència holocena del jaciment (p. e. Aura Tortosa et al., 2002). 

L'etapa N erja 7 (Unitat 7) és sedimentaria i els dipòsits que la componen són bàsicament 

aportacions antròpiques de mol·luscos, principalment Mytilus edulis, que reomplin l’erosió anterior 

i formen un closquer on els materials arqueològics queden dins una matriu de fragments de 

malacofauna. En aquesta fase es documenta el nivell arqueològic NV-4 i NM-12 i 13, tots atribuïts a un 

Epipaleolític microlaminar de tradició epimagdaleniana. S’estén entre el 12990 i l’11360 cal. BP i 

coincideix amb el últims moments del Plistocè superior, el GS-1 o Younger Dryas i el MIS-1, ja a l’Holocè 

inicial si atenem a la definició de la seua base (Walker et al., 2008). La fauna recuperada en l’excavació 

del nivell 4 va a representar la major part de la fauna estudiada d’aquest jaciment i permetrà definir 

millor la dinàmica interna del nivell a partir de l’estudi tafonòmic i taxonòmic. En aquests moments la 

TSM en Alboran arribaria a un mínim de 12oC (Cacho et al., 2001; Jordá Pardo i Aura Tortosa, 2009). 

La seqüència holocènica 

La etapa Nerja 8 és de nou un altre episodi erosiu que elimina uns 4000 anys del registre durant l’Holocè

inferior que culmina amb l’esdeveniment 8.2 (Weninger et al., 2006). 

La fase sedimentaria Nerja 9 es desenvolupa en un moment temperat, si bé lleugerament humit en el seu

nivell inicial que evoluciona a sec a sostre de l’etapa. S’estén entre el 8550 i el 7950 cal. BP, ben enmig de

l’òptim tèrmic de l’Holocè mitjà, en la base de la cronozona de l’Atlàntic. La TSM en Alboran arriba ara als

18-19oC. 

5.1.3.4 Paleoambient i fases bioclimàtiques 

L’estudi antracològic realitzar sobre la Sala del Vestíbulo ha permés establir 5 fases, si bé l’estudi s’ha vist

limitat per la distribució irregular del material en la seqüència, ja que en alguns punts la seua quantitat és

molt reduïda. En qualsevol cas es poden observar algunes tendències diacròniques que permeten fer una

divisió de 5 fases (Aura Tortosa et al., 2002; Badal García, 1990, 1995, 1998). 

La primera d’aquestes fases correspon a les etapes inicial de la seqüència, aproximadament entre 24 i

17,5 ka BP (etapes litostratigràfiques 1 i 3). Es caracteritza per la presencia de Pinus nigra junt a

Leguminosae. També presents, però de forma minoritària apareix Juniperus sp., Cistus sp., Rhamnis-

Phyllyrea, Prunus sp., Sorbus-Crataegus i Quercus sp. En la fase final d’aquesta fase augmenta la presència

de Leguminosae, que supera al Pinus nigra. També apareixen altres més temperades com Pinus

halepensis, Olea europaea sylvestris (var.), Quercus, Pistacia terebinthus i Cneorum tricoccum que

indiquen unes condicions climàtiques menys rigoroses. 

La següent fase correspon aproximadament amb l’etapa litoestratigràfica 5 i els nivells arqueològics 5, 6 i 

7 (ca. 12,5-11-5 ka BP). Únicament el nivell 7 ofereix una quantitat de material suficient per a la seua

anàlisi. La vegetació és estepària, amb poc carbó arbori. Dominen les lleguminoses, mentre que el Pinus

nigra no és massa abundant. Altres espècies identificades són el Pinus halepensis, Juniperus sp., Quercus

ilex-coccifera, Pistacia terebinthus, Cistus sp., Rhamnus-Phyllyrea, Prunus cf. amygdalus, Prunus sp.

Cneorum tricoccum i Fraxinus oxyphylla. És una fase freda. 
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La tercera fase definida a partir de l’estudi antracològic es correspon amb la etapa litoestratigràfica Nerja 

7 (ca. 11-9,5 ka BP). Continuen dominant les lleguminoses, però s’aprecia una certa diversificació amb la 

presència relativament important d’ Olea europaea sylvestris, Quercus ilex-coccifera i caducifoli, Pistacia 

lentiscus, Rosmarinus sp., Arbustus unedo, Buxus sp., Lavandula, etc. Aquesta fase, més temperada, 

correspon amb l’inici de l’Holocè i els processos de reforestació associats. 

La quarta fase coincideix amb el nivell arqueològic NV-3, en la base de l’etapa litoestratigràfica 9 (ca. 7,5-

7 ka BP). Els processos de reforestació de agreugen i les lleguminoses perden importància davant Olea 

europea. Continua la presència de Quercus ilex-coccifera i un lleuger augment de la presència de Cistus 

sp., Rosmarinus sp. i Pistacia lentiscus. En general es pot parlar del desenvolupament de la vegetació de 

condicions climàtiques termomediterrànies, amb un lleuger augment de la temperatura respecte a la fase 

anterior. 

La última fase ben definida a partir de l’Antracologia correspon ja a nivells neolítics (NV-2) (ca. 7-6 ka. BP). 

En aquest moment es produeix una caiguda de l’Olea europaea sylvestris (var.), mentre que les 

lleguminoses es mostren estables. Es produeix un augment de la presència de Rosmarinus sp. Cistus sp., 

Pistacia lentiscus i Rhamnus sp. No es detecten processos de forestació com en altres indrets mediterranis 

ni la substitució progressiva d’aquestes masses forestals per Pinus halepensis.  

5.2 ANÀLISI ZOOARQUEOLÒGICA 

Els estudis de les restes faunístiques recuperades en les diferents intervencions de la Cova de Nerja 

comencen en els anys 80. Cal citar ací treballs com el de Boessneck i von den Driesch (1980) en la sèrie de 

l’institut de Paleoanatomia de Munich  Studien über frühe Tierknochenfunde von der Iberischen Halbinsel, 

les publicacions dels treballs de Pérez Ripoll en informes preliminars (1986)  i treballs conjunts (Aura 

Tortosa et al., 2001, 2002; Aura Tortosa et al., 2005) i el de Morales Muñíz i Martín Díaz (1995). També 

han aparegut altres treballs com el de Riquelme Cantal et al. (2005) sobre la fauna solutriana recuperada 

a les excavacions dirigides per de la Quadra Salcedo (nivells VIII, IX i X), i alguns treballs més específics 

sobre mamífers marins (Alcalá Martínez et al., 1987; Pérez Ripoll i Raga, 1998) i sobre la presència de 

hienes en el nivells basals de la Sala del Vestíbulo (Arribas Herrera et al., 2004). També les aus han 

aparegut en alguns treballs (Boessneck i Driesch, 1980; Eastham, 1986; Hernández Carrasquilla, 1995). 

Altres faunes importants dins la cova són les de caràcter purament aquàtic, la ictiofauna (p. e. Aura 

Tortosa et al., 2001, 2002; Roselló et al., 1995) i la malacofauna marina (Aura Tortosa et al., 2013; Jordá 

Pardo et al., 2010, 2011; Serrano et al., 1995), així com els equínids (Villalba Currás et al., 2007) i els bàlans 

i les implicacions de la seua aparició en contexts antròpics (Álvarez-Fernández et al., 2014). 

El conjunt estudiat en el present treball prové dels nivells NV-4 i NV-3, que formen la seqüència 

Epipaleolític-Mesolític de la Sala del Vestíbulo.  Aquests nivells s’inclouen, respectivament, en les etapes 

Nerja 7 i Nerja 9. A més a més, també s’han estudiat les restes recuperades al sondeig realitzat a la 

quadrícula C4. L’excavació en extensió se situa, amb variacions segons les capes, en els quadres C3, D3, 

D4, D5 i D6 (figura 5.6).  

Les diferències tant a nivell tafonòmic com taxonòmic entre els nivells NV-3 i NV-4 són molt evidents. A 

més a més, l’estudi tafonòmic ha permés establir dos subnivells, NV-4.1 i NV-4.2, dins el nivell NV-4. Dins 

NV-4.1 s’han separat així mateix dos grans trams, NV-4.1a i NV-4.1b. Aquestes divisions dels nivells es 

fonamenten en les diferències observades en diferents aspectes tafonòmics. En primer lloc, els nivells NV-

3 i NV-4 presenten diferències estadísticament significatives pel que fa a l’afectació per concrecions 

calcàries. Dins el nivell 4 aquesta afectació tafonòmica permet separar els dos subnivell. En la part alta, 

entre les capes 4a-4f, el percentatge de restes concrecionades oscil·la entre el 63,4% de la capa 4a i el 

31,7% de la 4e en el cas de la mesofauna, i entre un 24,4% de la capa 4a i 40,8% de la 4f en el cas dels 

lepòrids, mentre que en la part baixa de la seqüència els percentatges oscil·len entre 54,1 i el 74,3% en la 

mesofauna, i el 38,9 i el 63,5% en el cas dels lepòrids. Així, a partir de l’afectació per les concrecions 
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calcàries es poden separar dos subnivells, el 4.1 i el 4.2 entre les capes 4f-4g. Els graus d’afectació per 

termoalteracions reafirmen aquestes observacions i permeten separar clarament dos episodis en el nivell 

4, un que correspon a la part superior i on predominen les restes amb termoalteracions lleus, i altre que 

correspon a la part inferior i on dominen les restes intensament alterades. La línia divisòria entre aquests 

dos moments, si bé no és massa clara, també es pot establir entre les capes 4f i 4g. Dins la part superior 

d’aquest nivell 4 també es pot observar dos distribucions diferents, encara que no tant clares. Per una 

banda, a les capes 4a-c la quantitat de restes termoalterades no aplega al 50% excepte en aquesta darrera 

capa, mentre que en les capes 4d-f les restes afectades per termoalteracions superen amplament el 50%, 

del que ja no descendirà en tota la seqüència, excepte de forma puntual de la capa 4k. Els tipus 

de trencament identificats també són indicatiu de tendències dins els nivell 4. Entre les capes 4a i 

4c, el percentatge de restes fracturades en fresc oscil·la entre un 15 i un 10,8%; en les capes 4d-4f, 

entre un 14,4 i 9,7%, i en la part inferior de la seqüència, entre un 3,8 i 8,5%. La reducció de la presència 

de restes fracturades en fresc suposa un augment de la quantitat de restes amb trencaments 

indeterminats. Aquestes dues dinàmiques poden estar condicionades per les tendències ja 

apuntades d’una major quantitat de restes carbonatades i termoalterades en les capes inferiors del 

nivell. 

Amb aquests resultats, que seran exposats amb detall als punts dedicats a l’anàlisi zooarqueològica de 

cada un dels nivells, es pot establir que hi ha una clara separació entre dos moments dins el nivell 4, NV-

4.1 i NV-4.2, que es pot situar entre les capes 4f i 4g. A banda, i atenen a diferències no tan evidents, s’ha 

optat per subdividir el nivell 4.1 en el 4.1a (capes 4a-c) i 4.1b (capes 4d-f), divisió que és clarament 

arbitrària, però que separa una seqüència superior d’altra que contacta amb el subnivell 4.2 i que ja 

mostra algunes tendències semblants a aquest subnivell. Aquestes separacions s’han realitzat, en 

  
 

Figura 5.6. Planta de la Sala del Vestíbulo, amb indicació de les quadrícules on es realitzaren els treballs d’excavació. Disseny de 
J. E. Aura i J. F. Jordá. 
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qualsevol cas, de cara a realitzar un anàlisi faunístic més detallat, on siga possible observar possibles 

diferències entre les capes que integren el nivell NV-4.   

Més enllà de la tafonomia, es pot observar un altre indicador que ajuda a definir eixos subnivells, i que 

ens indica que, efectivament, entre ells ja no solament hi ha una història tafonòmica diferent, si no també 

diferències en la gestió dels recursos. Si les diferències, com es vorà a l’anàlisi zooarqueològic nivell per 

nivell entre el NV-3 i NV-4 són prou clares pel que fa a la quantitat de material, presència de lepòrids, etc., 

dins els NV-4 es poden separar dos grans subnivells, que de nou coincideixen en la capa 4g, i que es 

defineixen per un augment considerable d’identificacions de restes de vell marí (Monachus monachus), 

que passa de ser un taxó d’aparició puntual en les capes superior a tindre una presència relativament 

important en aquestes capes de la meitat inferior de la seqüència. Aquest punt es tracta amb major detall 

a l’anàlisi dels nivells i a la síntesi del capítol, però ve a insistir en la correcta discriminació de subnivells 

dins el NV-4. 

5.2.1 NIVELL 3 

Aquest nivell correspon a la fàcies mesolítica de la Sala del Vestíbulo. Per al seu estudi s’ha considerat 

material que prové tant del sondeig del quadre C4 com de l’excavació en extensió.  

En un principi, la primera capa del sondeig C4 que se situà en aquest nivell fou la anomenada III. 

Tanmateix, revisions recents l’han situada en el paquet neolític, cosa per la qual no va a ser considerada 

en el present estudi. Aquest extrem es veu confirmat per l’estudi zooarqueològic, ja que és la única capa 

que presenta material domèstic de forma abundant. La capa següent, IIIc (en el C4 les capes IIIa i IIIb estan 

absents) ja correspon a la fàcies mesolítica, i de fet ha sigut correlacionada amb les capes 3b i/o 3c de 

l’excavació en extensió. A partir d’ací comença la seqüència epipaleolítica del sondeig (capes IIId-IIIh).  

Les capes de l’excavació en la resta de quadres corresponents a aquesta fàcies són les 3a, 3b i 3c. La bona 

localització estratigràfica de les capes suposa que no hi haja cap problema per unir i correlacionar 

aquestes amb la IIIc del sondeig, tal i com s’ha indicat. Açò permet fer un estudi d’aquesta fàcies més 

complet que si el sondeig fóra estudiat per separat, atesa la baixa quantitat de restes que en general s’hi 

recuperen.  

Primerament se va a realitzar una presentació al detall de les restes que integren cada una de les capes 

amb la seua identificació taxonòmica, de tal forma que permetrà tindre una primera visió del conjunt. En 

aquest nivell cal destacar la presència d’animals domèstics identificats, 3 restes d’ovella i 16 restes de 

gènere indeterminat, Ovis/Capra domèstiques, a totes les capes de la excavació en extensió. La seua 

presència es limita a aquest nivell. Altre aspecte que cal destacar és la relativament poc important 

presència de lepòrids, NR=134, que únicament representen el 16,8% del total de les restes estudiades . 

Capa 3a 

El total de restes de la capa 3a és de 521, de les que s’han identificat anatòmica i taxonòmicament 176. El 

taxó més representat en la seqüència és la subfamília Caprinae, dels que se n’han identificat un total de 

120 restes que representen el 23% del total, i el 68,2% de les restes identificades. Entre aquestes hi ha 

una majoria d’ossos que únicament s’han pogut identificar al nivell de subfamília (NR=71). La cabra 

salvatge és l’espècie més representada dins els caprins (NR=38), però també estan presents els caprins 

domèstics, tant les ovelles (NR=2) com les restes domèstiques on no s’ha pogut establir en gènere (grup 

Ovis/Capra, NR=9). La presència d’aquestes restes confirma les intrusions dels nivells superiors neolítics. 

També estan presents els suids (NR=7) i els lepòrids (NR=49). En total s’han identificat 8 taxons, però entre 

els que hi ha identificacions a nivell d’espècie, gènere i subfamília. Les famílies o subfamílies identificades 

són 3 (Caprinae, Suinae i Leporidae), mentre que els gèneres són 4 (Capra, Ovis, Sus i Leporidae). Pel que 
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fa a la quantitat mínima d’espècies identificades són un total de 4 (Capra pyrenaica, Ovis aries, Sus scrofa

i Leporidae). 

Capa 3b 

El total de restes en aquesta capa és molt menys important. El NR=50, de les que s’han identificat 

taxonòmicament 37. En aquesta capa el total de taxons identificats és de 6, però amb reiteracions. S’han 

identificat 3 famílies / subfamílies (Caprinae, Suidae, Leporidae); un mínim de 4 gèneres (Capra, Ovis, Sus

i Leporidae), i també 4 espècies(Capra pyrenaica, Ovis aries, Sus scrofa i Leporidae), de forma que se 

repeteix la taxonomia de la capa anterior. En aquest cas, el taxó més important són els lepòrids seguit de 

la cabra salvatge. 

Capa 3c i IIIc 

EL total de restes identificades en aquestes capes (NV3c correspon a l’excavació en extensió; NV-IIIc, al 

sondeig de C4) és de 226, de les que se n’han identificat 108. En el cas de la capa IIIc s’han identificat 11 

restes de Caprinae i 6 de Capra pyrenaica. En la capa NV-3c destaca la presència de lepòrid (NR=65, que 

representen el 71,4% del total de les restes. El total de taxons identificats en aquest cas és de 6, de nou 

amb reiteracions. S’han identificat les mateixes 4 famílies/subfamílies (Caprinae, Suinae, Caninae i 

Leporidae) i gèneres (Capra, Sus, Vulpes i Leporidae). Les espècies identificades són un mínim de 5 (Capra 

pyrenaica, Ovis/Capra, Sus scrofa, Vulpes vulpes i Leporidae). Tant el recompte de subfamílies com de 

espècies augmenta 1 per la presència de la rabosa. El gènere no augmenta respecta a les capes anteriors 

perquè si bé apareix Vulpes, desapareix com a gènere confirmat en les llistes Ovis. Aquest fet i la menor 

presència relativa de restes del grup Ovis/Capra confirma la menor incidència de les intrusions dels nivells 

superiors. 

5.2.1.1. Estat del material 

Restes observables i no observables 

En el nivell 3 d’un total de 797 restes, no són observables, ço és, un 88% del total de restes estudiades. En 

el cas de la mesofauna, el total de restes no observables és de 607, sobre 663 (91,6%), mentre que 

únicament 56 restes han pogut ser estudiades per tal d’observar possibles alteracions relacionades amb 

el processat antròpic (taula 5.3).  

En el cas dels lepòrids el percentatge no és tan elevat, si bé també és molt considerable. En aquest cas el 

total de restes observables és de 39, mentre que les no observables són 95, que representen un 71% del 

total de restes de Leporidae. 

Afectació per concrecions calcàries 

Malgrat la quantitat de restes no observables, els ossos afectats per concrecions calcàries no és massa 

elevat en aquest nivell si el comparem amb els nivells inferiors. De les restes de mesofauna s’han tingut 

en compte per a l’estudi les identificades, ja que en els casos de les restes indeterminades de escàs tamany 

no s’ha tingut en compte aquest aspecte tafonòmic.  

El total de restes de mesofauna amb concrecions en aquest nivell suma 182, que representa un 29,2%  del 

total de les restes del nivell, sense tindre present ací les restes que provenen del sondeig C4. Si afegim les 

restes identificades en C4, però eliminem les domèstiques per tractar-se d’elements intrusius, de 168 

restes comptabilitzades, 61 presenten concrecions, el que suposa el 36,3%. 



L a  C o v a  d e  N e r j a | 363 

  

La nova metodologia aplicada per a l’estudi dels lepòrids ha permés també fer un estudi més intensiu de  

Figura 5.8. Termoalteracions en els ossos de mesofauna segons graus d’afectació. Nivell NV-3. 
 

les alteracions diagenètiques. En aquest cas s’ha fet un estudi amb gradació de la afectació, tal i com s’ha 

explicat en el capítol de metodologia. Del total de restes de lepòrid (NR=134), 73 presenten concrecions 

calcàries en major o menor grau, el que suposa que el 54,5% de les restes estan afectades. Dins aquestes 

restes, el grup més nombrós és grau 5, restes completament cobertes, que representen vora el 46% del 

total de restes amb concrecions (taula 5.4, figura 5.7). 

Termoalteracions 

Les termoalteracions són altra de les afeccions tafonòmiques més importants en aquest jaciment, encara 

que en aquest nivell la quantitat de restes afectades no és massa elevada si ho comparem amb els 

inferiors. Del total de restes de mesofauna, tant determinades taxonòmicament com no determinades, i 

exceptuant les restes domèstiques (NR=644), 254 presenten termoalteracions en major o menor grau. 

Açò suposa que la quantitat de restes afectades per termoalteracions representa un 39,4%. El grup més 

abundant és, amb molta diferència, el grau 2 o color marró-negre, que suposa el 74% del total de restes 

cremades (taula 5.5, figura 5.8) 

La quantitat de restes afectades pel foc en el cas dels lepòrids és sensiblement diferent a la presentada 

per a la mesofauna. En aquest cas, del total de restes (NR=134), únicament 7 presenten evidències de 

termoalteració (5,2%). La diferència en la quantitat de restes cremades entre la mesofauna i els lepòrids 

no pot explicar-se per qüestions tafonòmiques o de conservació. Com que les restes de lepòrid apareixen 

més concrecionades i en major quantitat, se pot estimar aquest percentatge en relació únicament a 
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Figura 5.7. Restes de Leporidae amb concrecions calcàries segons graus d’afectació (0: no afectades; 5: totalment cobertes per 
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aquelles restes que presenten visible parcialment la seua superfície. Tanmateix, encara que s’eliminen del 

càlcul els graus de concreció 4 i 5, el percentatge de restes termoalterades continua sent molt baix 

respecte a la mesofauna (6,1%). Aquest fet suggereix que les diferències poden estar relacionades més 

amb el tipus d’aportació o processat per al consum de les restes, o també amb una diferent deposició que 

implique l’absència de cremacions accidentals postdeposicionals (taula 5.6). 

5.2.1.2 Composició taxonòmica 

Caprinae 

Tant en aquesta unitat com en els següents, la subfamília Caprinae arreplega la major quantitat de restes 

de mesofauna. En el cas concret de la unitat 3 dins d’aquesta subfamília s’hi troben els gèneres Capra i 

Ovis, tal i com ja s’ha exposat anteriorment. L’espècie Capra pyrenaica és la més representada (NR=60), 

molt per davant dels taxons domèstics Ovis aries (NR=3) i el grup Ovis/Capra (NR=16). Tanmateix, i pels ja 

esmentats problemes d’identificabilitat, el volum de restes més gran s’integra dins la classificació general 

de Caprinae (NR=98). Així, el NR total de la subfamília Caprinae és igual a 177 restes. Les 98 restes 

identificades estrictament com Caprinae no presenten elements diagnòstics per diferenciar gèneres, però 

pel seu tamany i fins i tot per la seua coloració i afectació pel foc la major part d’elles pertanyen amb 

seguretat al nivell 3 i presenten característiques generals molt semblants a les de Capra pyrenaica. És per 

això que s’ha decidit fer un estudi global del conjunt Caprinae/Capra pyrenaica, del qual s’han deixat fora 

les restes dels taxons domèstics, les quals, per les seues especials característiques no presenten dubtes a 

l’hora de considerar-les intrusions del nivell neolític. Cal destacar que hi ha una diferència en quant a 

coloració i aspecte general dels ossos considerats Caprinae o Capra pyrenaica i aquells identificats 

Ovis/Capra domèstica. La diferència més significativa la trobem en la quantitat de restes que apareixen 

termoalterades: en el cas de la cabra salvatge i Caprinae el percentatge d’aquestes alteracions oscil·la 

entre el 33 i el 30%,  mentre que cap de les restes del grup domèstic en presenta (taula 5.7). 

Representació esquelètica: NR, NME, MAU i %MAU 

En el NR identificades de Caprinae destaca la elevada presència de restes dentals identificada dins 

d’aquesta subfamília (NR=48) (taula 5.8). La resta dels ossos estan molt menys representats. Entre ells 

destaca especialment el metatars, del que se n’han identificat 12 restes. En la resta dels ossos, NR<10. En 

les figures 5.9, 5.10, 5.11 es visualitza bé la freqüència d’aparició dels diferents segments esquelètics i per 

tant la seua importància en la mostra. Atenent a la importància que assoleixen les dents, que hi apareixen 

sobrerrepresentades, s’ha preferit mostrar aqueta distribució en dos gràfics diferents. En el primer es 

mostren les freqüències relatives d’aparició de totes les restes. El segon és similar al primer, però sense 

quantificar les dents, de manera que les possibles diferències entre la resta d’elements esquelètics es 

poden observar millor. En els gràfics s’observa que tots els ossos principals i per tant tots els segments 

anatòmics estan presents en la mostra. Es poden remarcar algunes absències, com el cas del maxil·lar, les 

vèrtebres caudals, les ròtules i els malleolars, així com freqüències d’aparició molt baixes, inferiors al 

0,25%, en el cas de l’hioides, les costelles, l’escàpula, coxals, astràgal, calcani, centretarsal i falanges II i III. 

Tots aquests ossos són bé menuts i poc representats en l’esquelet, com els malleolars, l’hioides, astràgal, 

calcani i centretarsal o les ròtules, així com també les vèrtebres caudals (encara que aquestes són més 

abundants), bé ossos de baixa densitat o fràgil i fàcils de trancar, de forma que originen fragments de 

difícil identificació, com les costelles o el coxal. També estan poc representades les falanges II i III. Si en 

lloc d’atendre a l’os concret es focalitza l’atenció en segments esquelètics (crani, axial, membre anterior, 

membre posterior i extremitats), trobem que tots ells estan representats, potser amb menor presència 

de l’esquelet cranial (si obviem la gran presència de dents) i l’axial. Aquesta menor representativitat es 

pot explicar per la gran fragmentació del material i la dificultat d’identificar molts d’aquestos ossos. Amb 
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l’observació dels resultats gràfics del %MAU (figures 5.11, 5.13) s’aplega a les mateixes conclusions: tots 

els segments estan representats, i destaca una major presència de restes dels metàpodes, així com en el  

membre anterior, les del radi. En aquest cas s’observa un major equilibri entre l’esquelet axial i els 

membres, mentre que els metàpodes estan molt més representats.  

Per al càlcul del NME s’ha aplicat la metodologia esmentada al capítol corresponent. Per una banda, s’ha 

calculat el NME a partir de les epífisis i els seus fragments conservats, de forma que les senceres =1, 

mentre que els fragments, en funció de la quantitat conservada se poden comptabilitzar com a 0,5 o 0,25. 

A banda, s’ha realitzat el càlcul del volum de la diàfisi. De fèmur el NR utilitzades és de 6, i el NME=1, com 

també en el cas de la tíbia. En general els fragments de diàfisi són menuts, i per tant la seua adició no 

suposa un augment del NME. En molts casos, aquest NME=1 (ossos del crani, costelles, escàpula, ulna i 

 

Figura 5.9. Representació dels diferents ossos de Caprinae a partir del NR. NV-3. 

 
Figura 5.10. Representació dels diferents ossos de Caprinae a partir del NR sense les dents. NV-3. 

 
Figura 5.11. Representació dels diferents ossos de Caprinae a partir del %MAU. NV-3. 
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bona part del membre posterior fins als podis). El NME màxim el marques els metacarps i els sesamoides 

(NME=5) (taules 5.8 i 5.9). 

NMI  

El NMIf=3, però per combinació de les restes dentals NMIc=5, incloent-hi 1 jove, 3 adults i 1 vell. Atenent 

que el NMIc per a joves=2 en el cas del radi, podem ampliar la combinació i parlar d’un NMIc=6 (2 joves, 

3 adults i 1 vell) (taula 5.10). 

Fractura i fragmentació de les restes 

La taula 5.11 recull els diferents tipus de fractura segons els diferents ossos i la part conservada. A més de 

les fractures en fresc i la fragmentació dels ossos (trencament en sec) s’han incorporat a la taula les restes 

amb trencaments d’origen desconegut. En els ossos llargs hi dominen els fragments de diàfisis, 

especialment en húmer, radi, fèmur i tíbia. Els únics ossos dels que s’han recuperat alguns sencers són els 

metàpodes i falanges. Aquestes són, a l’hora, les úniques que presenten fragments de tipus axial 

(morfotipus 555). Entre els fragments que conserven epífisis, dominen els distals sobre els proximals, 

sobretot en els casos de l’húmer i el metacarp (taules 5.11 i 5.12). 

La taula 5.13 resumeix els trencaments produïts en sec i en fresc, així com les restes amb fractures recents 

i aquelles que presenten trencaments d’origen indeterminat, tant en els ossos llargs com a la resta 

d’ossos. El primer que cal observar és que la diferència entre fractures i fragmentacions s’ha pogut establir 

a partir de les restes d’ossos llargs, mentre que a la resta d’ossos, que inclouen fragments cranials, dentals 

 
 

Figura 5.12. Representació del NR conservades de cada os. Caprinae. Nivell 3. 
 

 
Figura 5.13. Representació %MAU. Nivell 3. Caprinae. 
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i axials, els trencaments són d’origen desconegut (figura 5.14). Açò està produït principalment per la 

pròpia estructura dels ossos, més esponjosos i de formes més irregulars. Si tenim presents els ossos llargs, 

en general s’observa un domini de les fractures fresques front a la fragmentació postdeposicional (29 

restes amb fractures fresques front a 3 fragmentades en sec, i 6 mixtes), amb una ràtio de 3/29=0,1. 

Aquest fet resulta d’interés, ja que aquesta escassa fragmentació postdeposicional suposa una baixa 

intensitat de les activitats que impliquen l’alteració dels ossos amb posterioritat a la deposició de les 

restes. La ràtio fractura/total trencaments és de 31/153=0,2; mentre que la ràtio entre indeterminats i 

total trencaments és de 111/153=0,73, resultat que insisteix en la elevada quantitat de restes amb 

trencaments d’origen indeterminat. 

 

 

Figura 5.14. Freqüències comparades dels diferents tipus de trencament entre els ossos llargs i els plans o compactes. 
Caprinae. NV-3. 

 

Marques antròpiques 

La dificultat per a l’observació de la cortical dels ossos en els nivells estudiats de la Cova de Nerja va 

a dificultar enormement la tasca d’identificar possibles marques produïdes durant el processat 

carnisser antròpic de les preses, especialment d’aquells gestos que deixen la seua empremta en la 

cortical dels ossos (talls, raspats, repelats, etc.). Per això una de les coses que més crida l’atenció és la 

relativament alta quantitat de restes amb mosses i altres marques derivades de la percussió i 

fractura dels ossos, normalment relacionada amb el consum del moll, front a eixes baixes quantitats de 

restes amb marques lítiques. Com que la baixa quantitat de marques ho permet, en aquest punt es van a 

detallar, resta a resta, els trets de les diferents marques, que es recullen en la taula 5.14. Aprofitant 

aquest fet, també s’indica el taxó al qual pertany l’os, de forma que incloem ací les restes de Caprinae i 

Capra pyrenaica, però també dels taxons caprins domèstics. Tant en el cas de la cabra salvatge com dels 

animals domèstics, aquest serà el quadre al que referirem en el punt corresponent al tractar la qüestió 

de les marques antròpiques.  

Capa 3a: en aquesta capa únicament s’han identificat marques antròpiques clares relacionades amb el 

processat carnisser en 16 restes de caprí. D’aquestes, 13 s’han identificat en ossos de Capra pyrenaica, 1 

en un os identificat com Capra sp., 1 en un os de Caprinae i 1 sobre un fragment cranial d’un exemplar 

nounat d’un caprí probablement domèstic. D’aquestes marques 7 s’han identificat sobre material 

observable que ha permés identificar en 3 casos marques lítiques sobre la cortical. La resta de marques 

són resultat de percussions antròpiques. Cal assenyalar la notòria presència de percussions sistemàtiques 

sobre la cara plantar proximal de metacarps i metatarsos (NR=7), així com la fractura longitudinal de les 

dues falanges primeres. Les úniques marques lítiques identificades ho han sigut sobre dos fragments de 
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diàfisi humeral que presenten marques transversals i obliqües repetitives i intenses, probablement 

provocades durant l’extracció dels paquets musculars (taula 5.14). 

Capa 3b: el NR en aquesta capa és molt menor. Solament en 4 restes s’han identificat marques 

antròpiques, i totes elles, malgrat que dues s’han trobat sobre restes observables són percussions 

antròpiques. En aquest cas el metatars mostra una fractura distal (no conservem la part proximal) i de 

nou la falange 1 està fracturada longitudinalment (taula 5.15). 

Capra 3c i IIIc: De nou en aquesta capa la quantitat de material de caprí amb marques antròpiques és de 

4. Se repeteixen algunes característiques observades per a la capa 3a, com la fractura dels metàpodes 

mitjançant una percussió en la cara plantar de la part proximal de l’os. És interessant la identificació d’una 

sèrie d’incisions intenses sobre un centretarsal realitzades durant la desarticulació (taula 5.16). 

Al fer un resum de totes les marques descrites, el fet més cridaner és la gran quantitat de restes amb 

percussions antròpiques front a les poques marques lítiques (incisions s.l.) que s’hi troben. Com ja s’ha 

comentat abans, una de les causes està en la baixa quantitat de material observable. En aquest cas, el 

material observable de Caprinae és de 42 restes, de les quals 15 són dents. Açò suposa un total d’ossos 

observables de 27. Si atenem a aquest fet, 4 restes representen el 15% de les restes amb marques 

antròpiques. Aquesta dada corregida és important de cara a fer comparacions amb altres nivells i 

jaciments. Per contra, el resultat de les percussions, normalment mosses concoïdals són molt més fàcils 

de detectar, siga observable o no la cortical de l’os. Si se calcula el % de restes amb marques de percussió 

sobre el total (NR=158), el resultat és d’un 13,3%. Si eliminem les dents, el NR=110, de forma que les 

restes amb percussions representarien el 19,1% (taula 5.17). Totes aquestes marques de percussió es 

concentren en els ossos dels membres (figura 5.15). 

 

Figura 5.15. Localització dels punts d’impacte (percussions) en l’esquelet de Capra pyrenaica. NV-3. 
 

Marques de carnívor 

Únicament s’ha recuperat una resta de Caprinae probablement no domèstic amb marques de carnívor. 

Es tracta d’un fragment d’escàpula que presenta una fractura fresca que provoca una vora dentada 

associada a una sèrie de puncions. 

Edat 

El total d’ossos on s’ha pogut realitzar l’estimació de l’edat a partir de l’estat de fusió de les epífisis és de 

29 sobre un total de 38 restes analitzades. En la taula 5.18 se mostra l’estat de fusió dels diferents ossos, 



L a  C o v a  d e  N e r j a | 369 

  

indicant si se troba fusionat o no. La tercera columna indica el total de restes on no s’ha pogut establir 

l’estat. A partir d’aquestes dades s’han resumit els resultats en la taula 5.19. En aquest cas, les restes 

s’agrupen no per ossos, sinó per cohorts de fusió, i es divideixen en 5 grans grups: ossos de fusió en edats 

primerenques, que podem considerar juvenils (1-3 anys), ossos de fusió en edat subadulta (entre 3 i 5 

anys) i ossos de fusió tardana, que podem dividir en tres grups diferents. La informació que s’obté no 

permet establir edats absolutes, però si fer estimacions antequem  i/o postquem. Així, en el primer cas, hi 

ha 16 restes de fusió primerenca que ja han fusionat, de forma que com a mínim pertanyen a animals 

subadults; per contra, hi ha 5 restes que no han fusionat i amb seguretat pertanyen a animals de menys 

de 3 anys. La taula pot resumir-se de la següent forma: hi ha un mínim de 3 restes d’animals adults, un 

dels quals, com a mínim ja és d’edat prou avançada, i altres 16 restes que poden ser tant juvenils com 

adults. Així també s’hi recuperen 9 restes d’animals juvenils, i una resta no fusionada que pot ser tant 

d’adult jove com fins i tot juvenil. 

Aquesta unitat no ha subministrat una quantitat de material dental per poder fer una anàlisi significativa 

de les fases de creixement i desgast. El total de restes sobre les que s’ha pogut fer un estudi de les fases 

és de 6 (taula 5.20). A més s’han estimat les cohorts d’edat en altres 16 restes (taula 5.21). Aquestes 

cohorts mostren una presència majoritària de restes d’animals adults (NR=15) i una relativament 

significativa de joves (NR=5), mentre que els vells són testimonials (NR=2). Si contraposem aquests 

resultats amb els obtinguts a partir de la fusió dels ossos, se pot concloure que si bé la mostra està 

dominada per animals adults, també hi són presents els juvenils, mentre que els vells apareixen de forma 

testimonial. No tenim evidències clares de la presència d’individus subadults, que poden haver sigut 

inclosos en el juvenils o els adults (figura 5.16). 

 

 
Figura 5.16. Estat de fusió de les epífisis segons edat de fusió i cohorts d’edat estimada a partir de les dent dels Caprinae del 

Nivell 3. 
 
 

 

Restes de Caprinae termoalterades 

De les 177 restes únicament estan termoalterades 49, cosa que representa un 27,7% del total. Cal tindre 

present, però, com ja s’ha indicat, que hi ha diferències significatives entre les restes salvatges i les poques 

domèstiques que s’hi recuperen en el nivell. La major part d’aquestes restes (NR=29) presenten un grau 

lleu, marró-negre, d’alteració, i altres 3 solament marró. 14 restes presenten una coloració negra, 2 gris i 

1 blanca. Així doncs, és un nivell amb baix impacte de la termoalteració en el cas dels caprins i a més a 

més, les marques de foc són majoritàriament poc intenses. 
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Capra pyrenaica 

El seu interès radica principalment en què es tracta de l’espècie de caça major més abundant al jaciment. 

Està inclosa en el quadre anterior, el de Caprinae, però també anem a presentar aquest taxó per separat. 

Representació esquelètica: NR, NME, MAU, %MAU 

El total de restes identificades com Capra pyrenaica és de 60. Com s’observa a la taula 5.22 no és massa 

diferent del que s’ha comentat anteriorment per a Caprinae, però en aquest cas, estan absents ossos de 

difícil atribució específica. 

NMI 

Al igual que en cas de Caprinae, el NMIf=3, calculat a partir dels metàpodes. Tanmateix, i com que les 

dents han sigut identificades com Caprinae, també el NMIc=3 (taula 5.23). 

Fractura i fragmentació de les restes 

En el cas de la cabra salvatge, com que bona part dels fragments de diàfisi d’ossos llargs s’han deixat 

identificats com Caprinae (tots aquells que manquen d’elements diagnòstics objectius), aquests ja no són 

el fragment d’os més abundant de la mostra. Ara són aquells fragments que conserven epífisi distal, 

gràcies principalment a la quantitat que s’han recuperat de metacarp, metatars i falange 1. Tanmateix els 

fragments de diàfisi continuen ocupant la segona posició  (taules 5.24 i 5.25). 

Pel que fa al tipus de trencaments identificats, domina la fractura en fresc pel fet que la major part dels 

fragments ossis de morfologia diferent a la dels ossos llargs han estat identificats com a Caprinae (taula 

5.26). Així, com ja s’havia comentat adés, en el cas dels ossos llargs predomina la fractura. Ara la ràtio 

fragmentació/fractura és 1/24=0,04. 

Marques antròpiques 

Bàsicament, i excepte dos casos, les marques antròpiques descrites en el mateix punt de Caprinae són de 

Capra pyrenaica, cosa per la qual es remet a aquell punt. En qualsevol cas, les observacions que es poden 

fer són les mateixes: un baix índex de marques lítiques i una major presència de percussions antròpiques, 

que es concentren en el ossos llargs, i especialment en els metàpodes. 

Edat 

A partir de les restes estudiades de Caprinae, s’han seleccionat aquelles de Capra pyrenaica per tal 

d’observar si hi ha algun canvi substancial amb l’exposat anteriorment per a tot el conjunt de la subfamília. 

Ara el NR de les que s’ha pogut extraure informació és de 20 sobre un total de 22. Açò s’explica perquè la 

identificació del gènere i l’espècie s’ha realitzat més sobre les articulacions que no sobre els fragments de 

diàfisi (taula 5.27). Aquestes restes mostren que aquelles que fusionen en edat juvenil apareixen 

fusionades en 13 de 17 casos, mentre que entre les que fusionen entre el 3 i 5 anys hi predominen les no 

fusionades, si bé el NR és molt escàs (NR=3). No s’han realitzat estimacions sobre les dents perquè s’han 

identificat com Caprinae. 

Ovis/Capra 

L’aparició atípica d’una sèrie de restes de caprins domèstics en els nivells mesolítics està justificada pels 

desplaçaments estratigràfics que han patit estes restes. Es considera, sense cap dubte raonable, que totes 
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aquestes restes són intrusives i provenen del nivell II neolític. Tanmateix, i com que se recuperen en 

aquest nivell, s’ha decidit fer l’estudi de les mateixes seguint la mateixa metodologia que a la resta de 

taxons. 

 

Representació esquelètica: NR, NME, MAU, %MAU 

El total de restes del grup Ovis/Capra de la unitat NV-3 ascendeix a 16. La major part de les restes se 

concentra en la capa 3a (NR=9), mentre que a les dues inferiors la quantitat és sensiblement inferior (NR=3 

en 3b i 4 en 3c) (taula 5.28). 

NMI 

El NMIf=1. Tanmateix, el NMI per combinació a partir de les dents ens ofereix una gama de edats i 

individus prou gran, més si tenim en compte la escassa quantitat de restes que composen la mostra. S’han 

identificat un mínim d’un animal nounat o molt jove, un juvenil en fase dental II, un subadult (fase III) i un 

adult d’edat ja prou avançada (fase IVo/p). 

Fractura i fragmentació de les restes 

Les escasses restes identificades no permeten fer grans conclusions al respecte. Tanmateix, dominen les 

restes amb fractures fresques front a la fragmentació, si bé en aquest cas, el tipus de trencament 

dominant és l’indeterminat. Pel que fa al fragment d’os conservat, predominen els fragments de diàfisis 

(NR=3, fragment de diàfisi d’ulna i dos fragments de tíbia), sobre un únic fragment distal de fèmur. 

Pel que fa al tipus de trencament, en dos restes de tíbia s’han identificat fractures en fresc, mentre que 

en una ulna el trencament s’ha produït en sec. Un fragment de fèmur i dos fragments d’os pla (escàpula i 

crani) presenten trencament d’origen indeterminat. 

Marques antròpiques 

Únicament s’han identificat marques antròpiques sobre una resta, que s’ha recollit també en el punt 

corresponent en l’apartat de Caprinae. Se tracta d’un fragment cranial d’un individu nounat amb una 

incisió. 

Marques de carnívor 

S’han identificat marques de carnívor sobre dues restes d’Ovis/Capra domèstiques. Sobre una escàpula 

d’un individu jove apareixen una sèrie de puncions i arrossegaments. La fractura, en fresc, també està 

produïda per l’acció del carnívor. Per altra banda, sobre un fragment de diàfisi de tíbia fracturada per 

l’acció del carnívor s’han observat una sèrie d’arrossegaments dentals. 

Edat 

S’ha pogut estimat la fase de creixement i desgast dental sobre un total de 9 restes. La quantitat de restes 

d’animals joves/nounats és relativament important (NR=5). També s’han identificat restes d’animals joves 

(NR=2), una d’un individu subadult i altra d’un adult (taula 5.29). En general, mostra un patró d’edats 

semblant, encara que amb diferències probablement degudes a una mostra escassa i esbiaixada, a aquells 

de conjunts de bestiar domèstic dedicats a la producció càrnia (figura 5.17). 
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Figura 5.17. Cohorts de edat estimades d’Ovis/Capra domèstics a partir de les restes dentals. 

 

Ovis aries 

Representació esquelètica: NR, NME, MAU, %MAU 

El total de restes identificades amb seguretat com Ovis aries és de 3, dues en la capa 3a i una en la capa 

3b. La mostra la componen un fragment de coxal de nounat i dues epífisis distals de radis, un dret i 

un esquerre, no fusionades. D’eixa manera, el NMIf=1, però el NMIc=2, un jove i altre animal nounat.         

Les dues epífisis radials estan senceres. El fragment de coxal, prou gran (8-9 cm), presenta un trencament 

d’origen indeterminat. 

Sus sp. i Sus scrofa 

Representació esquelètica: NR, NME, MAU, %MAU 

Les restes de suids no són massa abundants. Les dificultats per distingir possibles animals domèstics dels 

salvatges ha obligat a classificar bona part de les restes a nivell genèric. Del total de restes de suid (NR=9), 

s’han identificat 4 com Sus scrofa. La resta se mantenen com Sus sp (taula 5.30). 

Edat i NMI 

El NMIf=1, però el NMIc=3. A partir principalment de les restes dentals se pot establir un mínim d’un 

animal nounat, un jove i un adult. Aquest últim ha sigut identificat com a Sus scrofa. De nounat s’ha 

identificat una resta dental de Sus sp. L’animal jove està representat per 2 restes, també de Sus sp., i 

l’exemplar adult per 4 restes, totes identificades com Sus scrofa 

Fractura i fragmentació de les restes 

Sis de les restes recuperades presenten trencaments d’origen desconegut (3 restes cranials, 1 diàfisis 

d’ulna, 2 dents), mentre que un fragment de costella ha estat fracturat recentment. Per altra banda, dues 

restes, un fragment distal de tíbia i una falange II, presenten fractures en fresc d’origen antròpic. 

Marques antròpiques 

Solament s’han identificat dos ossos de suid amb marques de processat antròpic.. Són un fragment 

proximal de falange 2 fracturada per percussió en la capa 3a i una tíbia distal també fracturada per 

percussió en la capa IIIc. Ambdues són de senglar. 
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Vulpes vulpes 

Únicament s’ha identificat una resta de rabosa, concretament en la capa 3c. Se tracta d’un fragment de 

costella fracturada per flexió i amb marques dentals lleus, fet que implica la manipulació antròpica 

d’aquest espècimen. El tipus de resta no permet establir una edat de mort de l’animal, però per les seues 

característiques deu pertànyer a un animal com a mínim en edat subadulta. 

Leporidae 

Representació esquelètica: NR, NME, MAU, %MAU 

El total de restes identificades de la família Leporidae és de 134 restes, que representen el 42% del total 

de restes identificades taxonòmicament (taula 5.31). Tanmateix, cal fer un incís pel que fa a la significació 

real dels lepòrids en aquest nivell. Com ja s’ha indicat a l’exposar els quadres taxonòmics de cada una de 

les capes, en determinats quadres no s’ha identificat cap resta de lepòrids, cosa estranya si tenim en 

compte que en el quadre adjacent sí s’han identificat. Açò du a considerar que el lepòrid bé no s’ha 

arreplegat en l’excavació, bé s’ha extraviat, ja que manca completament.  Així, i de cara a tindre una anàlisi 

més fiable i certa, s’ha de considerar la representació de Leporidae únicament en aquells quadres on sí 

s’ha recuperat. En el cas de la capa 3a, únicament s’han identificat restes en el quadre C3 (NR=49), que 

representen el 48,5 de les restes identificades. En la capa 3b el NR=20, que representen el 55,6%, i en la 

3c, 65 restes en D3, que representen el 72,2% dels identificats. En total, així els lepòrids representarien 

un 59% del total de restes identificades en aquests quadres, amb una tendència a augmentar en les capes 

inferiors. 

Tal i com mostra la taula 5.31 i les figures 5.18 i 5.19, tots els segments ossis dels lepòrids estan 

representats, tret de les vèrtebres toràciques, falanges II i III, ròtules, fíbules i alguns tarsos i carps. 

 

  
Figura 5.18. NR absolutes de Leporidae. 

 
 

Figura 5.19. %MAU de Leporidae. Nivell 3. 
 

NMI 

El càlcul del NMI s’ha fet per freqüència i per combinació. En el primer cas, NMI=6, ja que s’han recuperat 

6 calcanis drets, i també 6 mandíbules dretes. S’han analitzat així mateix els morfotipus de fractura de les 

mandíbules, per tal de comprovar si per combinació s’alterava el NMI. La combinació d’aquests confirma 

el NMI=6, ja que els morfotipus 2, 3.1 i 4.1 són excloents (taula 5.32). 
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i fragmentació de les restes 

La fracturació dels ossos llargs del estilopodi i zigopodi 

El total de restes d’aquests ossos és de 25. No són massa abundants, i per tant el seu estudi tampoc no és 

massa significatiu en el conjunt del jaciment, però en qualsevol cas és el que hi ha per a les capes del nivell 

mesolític. Els fragments de diàfisi no son abundants, i el total per aquests ossos llargs és de 8 restes. 

D’aquestes, els cilindres són 1 d’húmer i un de radi, el trencament del qual és indeterminat (pot ser fresc 

o sec), i un de fèmur i un de tíbia fracturats en fresc (FD II.1). A més hi ha dos fragments de diàfisi de fèmur 

i un de tíbia fracturats o fragmentats (FD 0.4), i un altre de tíbia fracturat en sec (FD II.4). Més abundants 

són les restes epifisàries, entre les quals són més abundants les articulacions distals d’húmer fracturades 

en fresc (FE II.1.4), morfotipus aquest molt abundant en general en la mostra també d’altres nivells. Cal 

destacar en la taula la concentració de diferents morfotipus segons els ossos. Així, per exemple, en el cas 

de l’húmer juntament amb els 6 fragments distals II.1.4 apareixen també el II.1.2 i II.2.2, així com alguns 

amb trencament d’origen desconegut però semblants, el 0.1.2 i el 0.1.3. en el cas del radi apareixen tant 

fragment distals com proximals, però amb la característica comuna que tots conserven part de la diàfisi 

(taula 5.33). Les restes d’ulna són poc abundants, però entre elles hi dominen els fragments de diàfisi 

(morfotipus 4.1) (NR=3) (taula 5.34). 

Fractura i fragmentació dels ossos de morfologia atípica 

Els principals ossos de morfologia no tubular presenten els morfotipus de trencament que se mostren en 

la taula 5.35. 

En la mandíbula s’hi troben quatre morfotipus diferents per a 8 restes identificades, cosa per la qual 

l’escassa reiteració i la variabilitat en la forma dels trencaments no permeten establir hipòtesis sobre 

l’origen concret dels mateixos. En qualsevol cas, cal indicar que el que suposen major fragmentació (5, 

3.1, 4.1) solen estar relacionats més amb la fragmentació postdeposicional que no amb la fractura 

intencionada o accidental durant el consum, que sí sol originar fragments del morfotipus 2 durant el 

consum del múscul masseter. En el cas de l’escàpula i les vèrtebres les restes són escasses, i per tant no 

es pot observar cap tipus de reiteració en la forma de trencament que permeta extraure conclusions. En 

els coxals el morfotipus més abundant és el 6.1, és a dir la major part de les restes conserven l’acetàbul i 

estan trencades per l’ili, l’isqui i pubis. 

Fractura i fragmentació: fresques, seques, ossos complets i cilindres 

En la taula 5.36 se resumeixen les freqüències d’aparició d’ossos amb fractures en fresc i  aquells on no 

s’ha pogut determinar el tipus de trencament. Per tal que la quantitat d’ossos siga la sèrie completa, 

s’indiquen també aquells complets. No s’han identificat amb seguretat restes fragmentades en sec, però 

probablement moltes d’aquestes de trencament indeterminat ho siguen. 

Es pot observar que la quantitat de restes completes és més abundant en el cas dels ossos més menuts i 

compactes especialment els del basipodi i acropodi, però també els metàpodes. En l’altre extrem, s’hi 

troben restes les quals apareixen totes elles fragmentades. Els ossos llargs de l’estilopodi i zigopodi 

apareixen tots trencats, i són els que major % de restes amb fractures fresques presenten, si s’exceptuen 

els dos fragments de vèrtebra lumbar, tots fracturats en fresc. També en el cas de la mandíbula s’han 

identificat més d’un 25% de restes fracturades en fresc (figura5.20). 

Un dels aspectes que, com ja s’ha comentat resulten molt útils per caracteritzar els conjunts ossis de 

lepòrids és la valoració de la presència de cilindres front a fragments de diàfisis i epífisis. En el cas del 

nivell 3 les restes d’ossos llargs no són massa elevades, i no permeten dibuixar un panorama tan aclaridor 

com en nivells amb major quantitat. En qualsevol cas, en aquest nivell s’observa en el cas de l’húmer una 
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destacadíssima presència d’epífisis distals; en el cas del radi dominen les proximals front als cilindres i les 

distals. El fèmur està més equilibrat, amb una presència important de restes proximals i fragments de 

diàfisis, però una absència de distals. En la tíbia les epífisis estan absents. Cal insistir, en qualsevol cas, 

que la quantitat de restes és molt escassa (figura 5.21). 

Marques antròpiques 

Marques lítiques en la cortical dels ossos 

Solament s’ha identificat un raspat lític en l’ala ilíaca d’un coxal. Si bé no permet extraure conclusions, sí 

que resulta interessant observar la ràtio que suposa aquesta única resta amb marques entre la quantitat 

de restes sense concrecions, 1/61=0,02; i entre la quantitat de restes que s’han considerat observables, 

1/39=0,03. Aquestes ràtios tan baixes se van a repetir en la resta de seqüència. 

Fractura directa dels ossos 

Les marques antròpiques detectades no són massa abundants en la mostra. Dels 23 ossos fracturats en 

fresc, únicament en 7 casos s’han identificats evidències clares de l’acció antròpica. La marca més  

Figura 5.20. Aparició de restes senceres, amb fractures fresques i trencaments indeterminats en ossos de Leporidae. NV-3. 
 
 

 
Figura 5.21. Representació de fragments d’ossos llargs en Leporidae (NR=26), NV-3. 
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abundant és la mossa (NR=4), seguida per 

perfils de trencament derivats de la flexió 

(NR=2), i finalment una única resta amb un 

enfonsament causat per una mossegada 

antròpica (taula 5.37) Totes es concentren en 

els membres (figura 5.22). 

c. Morfotipus de trencament relacionats amb la 

fractura antròpica 

Encara que no presenten marques evidents de 

la fractura directa, moltes de les restes 

fracturades en fresc responen probablement a 

activitats antròpiques. Molts morfotipus de 

fractura que sistemàticament se repeteixen en 

certes zones corresponen amb el resultat que 

s’obté al fracturar els ossos per exemple amb 

les dents, encara que l’evidència de fractura 

directa no siga visible en eixe fragment.  

Destaca la presència de 5 epífisis distals d’húmer fracturades en fresc, totes molt semblants (FE II.1.4), 

dos de les quals presenten mosses. Així, les altres tres, malgrat que no presenten mosses, responen a la 

mateixa dinàmica. També hi ha un FE II.2.2 i un FE II.1.2 que responen als mateixos processos. En un altre 

cas (FE 0.1.2) no s’ha pogut observar si les línies de fractura presenten les característiques de la fractura 

en fresc o de la fragmentació postdeposicional. En qualsevol cas, els morfotipus derivats de l’acció 

antròpica i amb fractures clarament fresques representen el 78% del total de restes d’húmer del nivell. 

Cal tindre present, a més a més, que no s’ha comptabilitzat com resta d’origen antròpic un cilindre del 

qual no s’ha pogut precisar el tipus de fractura.  

En el cas de l’ulna també hi ha morfotipus que corresponen, per la manera de fracturar-se, que difícilment 

pot tindre el seu origen en fragmentació postdeposicional, a processos de consum. Tal és el cas dels 

morfotipus 2 i derivats, on l’olècranon pateix la fractura directa, a vegades visible en forma d’afonament 

o mossa. En el cas d’aquest os, en el nivell 3 s’han identificat únicament dos restes del morfotipus 2, que 

malgrat no presenten fractura directa són clarament d’origen antròpic. Aquestes més el fragment ossi 

amb morfotipus 4.1 amb un afonament representen el 50% de les restes amb un clar origen en el consum 

antròpic. 

En el fèmur el ventall de morfotipus identificats és major. Així i tot, hi ha alguns que apareixen que 

corresponen a activitats de consum antròpiques. Hi ha un cap femoral (FE II.1.1.1) i un cilindre fracturat 

en fresc (FD II.1) que clarament se creen en aquest procés. També el morfotipus FE II.2.2 en l’epífisi 

proximal pot derivar-se’n de les mateixes accions. Del total de restes de fèmur (NR=5), les dues primeres 

representen el 40%, que augmenta al 60% si afegim el morfotipus FE II.2.2. 

Pel que fa a la tíbia únicament s’ha identificat un cilindre fracturat clarament en fresc que pot ser atribuït 

a les activitats antròpiques (33% del total de restes de tíbia). 

Altre cas interessant és una falange 1 a la que li falta l’extrem distal. La fractura sembla fresca,  potser 

respon a un procés d’extracció de la pell ja observat, per exemple, en el cas de les raboses. 

Marques de carnívor 

En aquest nivell s’han recuperat tres restes que presenten marques i tipus de fractura que poden 

correspondre a aquestes aportacions de carnívor. Encara que la baixa quantitat de restes no permeten 

afirmar amb seguretat que realment se tracte d’aquest tipus d’aportació, cal ressenyar la seua aparició. 

 

Figura 5.22. Distribució de les diferents fractures directes 
identificades en Leporidae. NV-3. 
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En primer lloc hi ha dos fragments proximals de coxals (ili i ala ilíaca) d’animals joves, amb una fractura 

semblant a la que produeixen les rapinyaires. Una d’elles presenta una perforació probablement produïda 

pel bec. Per altra banda s’ha recuperat la meitat proximal d’un fèmur també d’un animal jove amb una 

fractura en fresc que no sembla antròpica. 

Edat 

Poques són les restes que mostren informació sobre l’esta de fusió de les epífisis dels principals ossos 

llargs. Únicament ha pogut ser valorat sobre un total de 17 restes. No s’han identificat restes de fusió 

intermèdia, mentre que totes les de fusió primerenca estan fusionades, i les de fusió tardana estan al 50% 

(figura 5.23). 

 

 

Figura 5.23. % de les epífisis de cada grup d’edat fusionades i sense fusionar. Leporidae. NV-3 
 

5.2.1.3. Restes indeterminades 

El NR que integren aquest grup és de 476. El NRDa=77, NRDpc=174 i NRnD=225 (taula 5.38). 

Restes determinades anatòmicament 

El NRDa=77. Totes aquestes són fragments de costelles d’animals de talla mitjana. 

Restes determinades pel pes corporal (RDpc) 

El total de restes en les quals s’ha pogut realitzar una aproximació al seu tamany a partir de la mesura de 

l’espessor cortical és de 174. Les mesures i el perfil de freqüències d’aquestes obtingut s’ha superposat al 

de les restes mesurades de Caprinae per comparar-los.  

La mitjana de la mesura de l’espessor de la paret de la diàfisi de les restes del nivell 3 és de 2,87 mm, amb 

un valor mínim de 1,27 mm i un màxim de 7,5 (taula 5.39). Les restes s’han agrupat en intervals  d’1 mm 

(taula 5.40) a partir del que s’ha realitzat la figura 5.24 on aquestes mesures s’han superposat a la corba 

obtinguda amb les mesures de l’espessor de la diàfisi de Caprinae. En ambdós casos la major part de les 

restes presenten un espessor cortical situat entre el 2 i els 3 o 4 mm. El caràcter leptocúrtic d’ambdues 

corbes, més simètrica la de Caprinae que no la de les restes del nivell 3, la qual presenta una lleugera 

ampliació i desplaçament cap a la dreta. Exceptuant aquesta lleugera diferència, podem considerar que 

ambdues són molt semblants i, per tant, considerar la possibilitat que les restes del nivell 3 puguen ser de 

Caprinae. Açò és lògic si se té present que la major part de les restes de mesofauna són d’aquesta 

subfamília. 
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Restes no determinades 

Entre les 225 restes que no s’han pogut classificat ni anatòmicament ni pel pes corporal de l’espècimen 

s’han recuperat 60 fragments de diàfisi, 134 fragments d’os pla o compacte i 31 fragments de teixit 

esponjós. 

5.2.2 SUBNIVELL NV-4.1A 

El subnivell NV-4.1 correspon a la part superior de la seqüència epipaleolítica. Se subdivideix en 4.1a i 4.1b 

atenent a l’existència d’un seguit de capes que marquen el trànsit entre les capes superiors i inferiors de 

la seqüència. Les capes que integren aquesta subnivell NV-4.1a són la 4a, 4b i 4c. El total de restes 

estudiades és de 1193, incloent-hi aquelles no determinades (RDa, RDpc i RnD) (taula 5.41).  

Capa 4a 

En aquesta capa s’han unificat les restes que provenen de dues col·leccions diferents, però que 

corresponen a la mateixa capa: 4a i 4 inicial. El total de restes estudiades és de 336, de les que s’han 

identificat taxonòmicament 252. El taxó més abundant, com en tota la seqüència són els lepòrids, que 

representen un 81,4% del total de restes identificades. El NT=8, entre els que s’han identificat 6 

famílies/subfamílies (Caprinae, Cervidae, Suidae, Felidae, Phocidae i Leporidae). En el cas de la 

mesofauna, i a molta distància de la resta, destaca la presència dels caprins. Les restes no identificades 

taxonòmicament són un total de 84. Aquelles identificades anatòmicament són 13, un fragment de diàfisi 

d’húmer i 12 fragments de costella; les identificades pel pes corporal són 32, i aquelles restes no 

determinades, 39. 

Capa 4b 

EL NR=359, de les que 232 (64,6%) han sigut identificades taxonòmicament. El total de restes de Caprinae 

determinats és de 27, dels quals únicament 9 s’han identificat com de Capra pyrenaica. S’han recuperat 

així mateix dues restes de vell marí i una, un fragment de pelvis, d’un suid jove que a més mostra punxades 

produïdes per un carnívor, cosa que ens du a pensar en la possibilitat que siga d’un animal domèstic. El 

total de restes de lepòrid identificades ascendeix a 202, de les que únicament 16 s’han identificat com 

Oryctolagus cuniculus. Tanmateix, no hi ha cap resta de Lepus identificada en aquesta capa. Açò suposa 

 

Figura 5.24. Corba de distribució de la mesura de l’espessor de la pared de la diàfisi en les restes de Carpinae i les RDpc del nivell 
NV-3. 
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que els lepòrids representen en total, el 80,2% de les restes identificades. Les restes indeterminades 

d’animals de talla mitjana sumen 127, de les que 11 són fragments de costella, altres 44 son restes de 

morfologia atípica o irregular, 9 fragments de teixit esponjós i 63 fragments de diàfisis de mesofauna 

(NRDa=11, NRDpc=55, NRnD=61). NT=6 si se considera Caprinae i Capra pyrenaica taxons diferents, així 

com Oryctolagus cuniculus i Leporidae. Si s’agrupen per família o  subfamília, se troba la presència de 

Caprinae, Suidae, Phocidae i Leporidae. 

Capa 4c 

En aquesta capa el total de restes estudiades és de 498, i és la més nombrosa de la seqüència d’aquest 

nivell. Les restes de Caprinae ascendeixen a 55, dels quals 26 s’han identificat com Capra pyrenaica. Així 

també, s’ha recuperat un fragment de diàfisi de radi dret que s’ha identificat com cf. Rupicapra. El segon 

taxó de mesofauna més representat és el senglar, del que s’han recuperat 3 restes. Altra resta de suid, 

una falange II, s’ha identificat com Sus sp.; és possible que en el quadre D5, d’on prové aquesta resta 

puguen haver-hi intrusions de les capes superiors. En qualsevol cas, més enllà de les diferències 

morfològiques, les restes de les capes superiors presenten una coloració i pàtina diferent que les fan 

relativament fàcils d’identificar. La presència de concrecions també ajuda a la determinació de l’origen de 

les restes (en el cas de les de senglar, 2 de les tres restes presenten importants concrecions). Les restes 

identificades de lepòrid ascendeixen a 276. D’aquestes, s’han identificat un total de 25 de conill. Les restes 

indeterminades d’animals de talla mitjana sumen 160, de les que 7 són fragments de costella, un fragment 

de cos vertebral i un fragment de diàfisi de fèmur, altres 43 son restes de morfologia atípica o irregular, 

23 fragments de teixit esponjós i 85 fragments de diàfisis de mesofauna (NRDa=9, NRDpc=85, NRnD=66). 

El NT=10, mentre s’han identificat 6 famílies / subfamílies (Caprinae, Cervidae, Suidae, Felidae, Phocidae 

i Leporidae). 

5.2.2.1 Estat del material 

Restes observables i no observables 

En aquest nivell el nombre de restes no observables és menor, el que va a permetre una major intensitat 

en el treball de l’estudi de les corticals. Les 410 restes no observables representen el 80% del total de 

restes de mesofauna del nivell (taula 5.42).  

Afectació per concrecions calcàries 

L’afectació per concrecions calcàries és prou important en aquest nivell. Del total de restes de mesofauna 

(NR=510), 257 presenten concrecions calcàries en major o menor mesura. Açò representa poc més del 

50% de la mostra.  En el cas dels lepòrids, del total de restes (NR=606), 171 presenten concrecions, açò és 

el 28,1% de la mostra, el que suposa una diferència prou notable amb el 50% de restes concrecionades 

de mesofauna. Els diferents graus de concreció estan representats entre un 2,6% del grau 1 al 8,6% del 

grau 4 (taula 5.43, figura 5.25). 

Termoalteracions 

Les restes afectades per termoalteracions en el cas de la mesofauna són el 456 del total (taula 5.44), 

mentre que en el cas dels lepòrids el % és lleugerament inferior, el 35% (taula 5.45). Tant en la mesofauna 

com en els lepòrids el grau d’afectació més important és el 2, restes amb coloració marró-negra, amb un 

42% i un 48,5% de les restes termoalterades respectivament. Per contra, el grau d’alteració màxim sols 

representa l’1% en el cas de la mesofauna i encara menys en Leporidae. Destaca, però, una presència 
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relativament destacada de restes que han assolit l’estadi 5 (color gris), tant en mesofauna com en 

Leporidae (figura 5.26, 5.27) 

 

5.2.2.2 Composició taxonòmica 

Caprinae 

En aquest nivell s’ha identificat amb seguretat l’espècie Capra pyrenaica (NR=56), mentre que un total de 

66 restes s’han identificat únicament a nivell de subfamília Caprinae. S'ha identificat així mateix una resta, 

un fragment de diàfisis de fèmur amb una morfologia que recorda clarament al de Rupicapra. Tanmateix, 

al tractar-se d’una única resta i a més a més una zona esquelètica que tampoc no té elements diagnòstics 

definitius, s’ha estimat més classificar la resta com cf. Rupicapra sp. Així, el total de restes de la subfamília 

Caprinae és igual a 123.  

 

Figura 5.25. NR concrecionades i no concrecionades per graus d’afectació en Leporidae. NV-4.1a  
 

 
Figura 5.26. NR  amb termoalteracions i ossos no termoalterats de ordenades per graus d’afectació (grau 0: no termoalterada; 6: 

calcinada). NV-4.1a. 
 
 

 
Figura 5.27.. NR amb termoalteracions i ossos no termoalterats de Leporidae  d’afectació (grau 0: no termoalterada; 6: 

calcinada). NV-4.1a. 
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Representació esquelètica: NR, NME, MAU i %MAU 

La taula 5.46 mostra el NR per a cada una de les capes estudiades en aquest nivell, el NR total i les 

estimacions derivades: NME, MAU i %MAU (taula 5.46). El NME calculat per a tots els ossos de l’esquelet 

no supera els 3 elements, excepte en les falanges, on s’ha obtingut un NME=7 en falange 1 i 2, i un NME=4 

en el cas de la falange 3. Evidentment, aquesta sobrerrepresentació de l’acropodi queda molt matisada al 

calcular el valors del MAU i % MAU, tal i com se pot observar en la taula i els gràfics. 

El càlcul de NME a partir del volum de les diàfisis no ha variat els valors obtinguts a partir de l’estudi de 

les epífisis, ja que els valors obtinguts són baixos. Tant en fèmur com en tíbia el resultat del càlcul és 1 

(taula 5.47). 

Tant el NR absolut com les mesures derivades mostren que tot l’esquelet apareix a la mostra, cosa per la 

qual se pot afirmar que els animals són transportats sencers al jaciment. El NR supravalora les extremitats, 

en especial les falanges, però la correcció del NME i el %MAU mostra un major equilibri entre els diferents 

segments de l’esquelet, excepte l’esquelet axial que de nou està infrarrepresentat. Aquesta baixa 

presència pot estar causada per la dificultat d’identificació d’ossos com costelles i vèrtebres, així com a la 

seua baixa densitat. La presència absoluta de restes tal i com se veu clarament en la figura 5.28 (%NR 

Caprinae) se concentra en les extremitats, mentre que la resta de l’esquelet està relativament poc 

representat. Tanmateix, el %MAU actua com a corrector i ens dóna una imatge molt més equilibrada 

(figura 5.29, %MAU). En eixe cas, tant el crani com els membres sencers presenten, en general, 

percentatges superiors al 30%, on destaca el crani i el membre anterior en general, excepte l’escàpula, 

que no està present, que presenten percentatges normalment superiors al 50%. Per contra l’esquelet axial 

queda de nou poc representat (figures 5.30, 5.31). 

Figura 5.28. %NR de Caprinae del subnivell NV-4.1a . 
 

Figura 5.29.  %MAU de Caprinae del subnivell NV-4.1a. 
 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

B
an

ya

C
ra

n
i

M
ax

il·
la

r

H
em

im
an

d
íb

u
la

D
en

t

H
io

id
es

V
. c

er
vi

ca
l

V
. t

o
rà

ci
ca

C
o

st
e

lla

V
. l

u
m

b
ar

V
. c

au
d

al

V
èr

te
b

ra

Es
cà

p
u

la

H
ú

m
er

R
ad

i

U
ln

a

C
ar

p

M
et

ac
ar

p

C
o

xa
l

Fè
m

u
r

R
ò

tu
la

Tí
b

ia

M
al

·lè
o

l

A
st

rà
ga

l

C
al

ca
n

i

C
en

tr
et

ar
sa

l

Ta
rs

o
s

M
et

at
ar

s

Fa
la

n
ge

 I

Fa
la

n
ge

 II

Fa
la

n
ge

 II
I

Se
sa

m
o

id
e

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

B
an

ya

C
ra

n
i

M
ax

il·
la

r

H
em

im
an

d
íb

u
la

H
io

id
es

V
. c

er
vi

ca
l

V
. t

o
rà

ci
ca

C
o

st
e

lla

V
. l

u
m

b
ar

Es
cà

p
u

la

H
ú

m
er

R
ad

i

U
ln

a

M
et

ac
ar

p

C
o

xa
l

Fè
m

u
r

R
ò

tu
la

Tí
b

ia

A
st

rà
ga

l

C
al

ca
n

i

C
en

tr
et

ar
sa

l

M
et

at
ar

s

Fa
la

n
ge

 I

Fa
la

n
ge

 II

Fa
la

n
ge

 II
I

Se
sa

m
o

id
e



382 | L a  C o v a  d e  N e r j a  

 

 

  

Figura 5.30. Representació del NR absolut. Subnivell NV-4.1a. 
Caprinae. 

Figura 5.31. Representació del %MAU. Subnivell NV-4.1a. 
Caprinae. 

NMI 

El NMIf=2, obtingut en l’húmer, metàpodes i falange I. Tanmateix, aquest resultat tan reduït augmenta si 

se calcula el NMIc. A partir de les dents conservades es pot calcular un mínim d’un animal subadult, 2 

adults i un senil. A banda, s’ha recuperat un metacarp d’un animal nounat sencer, per tant el NMIc=5 

(taula 5.48) 

Fractura i fragmentació de les restes 

De forma semblant al nivell anterior, se troben falanges 2 senceres, i únicament un metacarp, que per la 

seva aparença poguera ser d’un animal domèstic (apareix en un lloc anomenat “agujero”, que 

probablement inclou material del nivells superiors). En els principals ossos llargs de l’estilopodi i zigopodi 

predominen els fragments de diàfisis (taules 5.49 i 5.50). 

En el cas del tipus de trencament (taula 5.51) de nou s’observa un domini de les fractures indeterminades, 

ara a tots els ossos. Així, si se comptabilitzen únicament els ossos llargs principals, incloent-hi les falanges, 

obtenim un total de 6 restes fragmentades en sec, 28 indeterminades, 1 cas de trencament recent, 19 

fracturades en fresc i 4 restes amb trencaments mixtes (figura 5.32). Cal destacar dues coses: per una 

banda, la ràtio entre fragmentació/fractura és més elevada (6/19=0,32), i per altra, la quantitat de 

trencaments indeterminats, prou més elevada que als nivells superiors. 

 

Figura 5.32. Comparativa de freqüències dels diferents tipus de trencament entre els ossos llargs i els plans o compactes de 
Caprinae. Nivell 4.1a. 
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Marques antròpiques 

S’han identificat marques exclusivament en les capes 4a i 4c. Les marques de fractura directa són les més 

abundants (NR=10), mentre que les lítiques sobre la cortical son molt escasses (NR=4). En aquest últim 

cas únicament s’han identificat sobre dos fragments de costella i altres dos de fèmur (taula 5.52, figura 

5.33). 

Les marques de fractura estan molt més repartides. S’han identificat sobre l’esquelet cranial en la 

mandíbula, en l’axial sobre una costella i principalment en els membres (figura 5.34). Totes elles semblen 

derivades de la percussió, excepte la que s’ha identificat sobre una articulació o cos proximal de costella 

que sembla provocada per un mos. Les característiques corresponen amb una actuació antròpica. En el 

cas de les falanges, les fractures provocades per percussió busquen la apertura longitudinal de les 

mateixes, si bé en alguns casos la percussió provoca tant la fractura longitudinal com transversal, de forma 

que tenim bé la mitat longitudinal de la falange sencera, bé el que més o menys correspondria a un quart 

de falange. Sobre aquests ossos s’han identificat la major part de les fractures directes. 

Edat 

A partir de l’anàlisi de les zones articulars fusionades i no fusionades (taula 5.53), s’ha realitzat la taula 

5.54, un resum de les restes fusionades i no fusionades, però agrupades per cohorts d’edat que faciliten 

entendre l’edat de mort ante quem i post quem a la fusió de les epífisis. Els ossos més abundants són 

aquells de fusió primerenca, entre 1 i 3 mesos, la major part dels quals estan fusionats. Tanmateix hi ha 4 

restes que evidencien la presència d’algun exemplar molt jove. En aquest primer nivell epipaleolític la 

quantitat de restes dentals de nou no és massa elevada. El total de dents estudiades i sobre les que s’ha 

pogut establir fases és de 7 (taula 5.55), mentre que aquelles que han permés establir cohorts d’edat 

sumen un total d’11 (taula 5.56). De nou, i com en tots els nivells, són els animals adults els més 

representats, juntament amb una presència testimonial de subadults i senils (figura 5.35). 

Restes de Caprinae termoalterades 

De les 122 restes de Caprinae, 47 presenten evidències d’haver estat sotmeses en major o menor grau a 

l’acció del foc. Encara que entre elles hi ha un cert predomini de les termoalteracions de grau 2 (NR=16), 

també hi ha una quantitat relativament important de restes amb termoalteracions intenses (graus 3-6, 

NR=23) (taula 5.57). 

  

Figura 5.33. Localització de les marques lítiques en la cortical 
dels ossos de Caprinae. NV-4.1a 

Figura 5.34. Localització de les fractures directes 
antròpiques. NV-4.1a. Caprinae. 
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Capra pyrenaica 

Representació esquelètica 

El total de restes de Capra pyrenaica identificades és de 56. La major quantitat de restes documentades 

són de falange I i II, mentre que altres ossos no estan presents o representen menys del 10% respecte a 

l’element esquelètic més representat (taula 5.58, figura 5.36). Com és habitual, el gràfic del %MAU és 

molt més equilibrat, destacant-hi la representativitat de la mandíbula, mentre que l’esquelet axial està 

molt poc representat (figura 5.37). La presència de restes dels membres és molt irregular, ja que s’han 

identificat aquelles que presenten elements diagnòstics clars, mentre que la resta s’ha classificat com 

Caprinae. 

Figura 5.36. %NR. Capra pyrenaica. Nivell 4.1a. 

Figura 5.37. %MAU. Capra pyrenaica. Nivell 4.1a. 

0

20

40

60

80

100

B
an

ya

C
ra

n
i

M
ax

il·
la

r

H
em

im
an

d
íb

u
la

D
en

t

H
io

id
es

V
. c

er
vi

ca
l

V
. t

o
rà

ci
ca

C
o

st
e

lla

V
. l

u
m

b
ar

V
. c

au
d

al

V
èr

te
b

ra

Es
cà

p
u

la

H
ú

m
er

R
ad

i

U
ln

a

C
ar

p

M
et

ac
ar

p

C
o

xa
l

Fè
m

u
r

R
ò

tu
la

Tí
b

ia

M
al

·lè
o

l

A
st

rà
ga

l

C
al

ca
n

i

C
en

tr
et

ar
sa

l

Ta
rs

o
s

M
et

at
ar

s

Fa
la

n
ge

 I

Fa
la

n
ge

 II

Fa
la

n
ge

 II
I

Se
sa

m
o

id
e

0

20

40

60

80

100

B
an

ya

C
ra

n
i

M
ax

il·
la

r

H
em

im
an

d
íb

u
la

H
io

id
es

V
. c

er
vi

ca
l

V
. t

o
rà

ci
ca

C
o

st
e

lla

V
. l

u
m

b
ar

Es
cà

p
u

la

H
ú

m
er

R
ad

i

U
ln

a

M
et

ac
ar

p

C
o

xa
l

Fè
m

u
r

R
ò

tu
la

Tí
b

ia

A
st

rà
ga

l

C
al

ca
n

i

C
en

tr
et

ar
sa

l

M
et

at
ar

s

Fa
la

n
ge

 I

Fa
la

n
ge

 II

Fa
la

n
ge

 II
I

Se
sa

m
o

id
e

 

Figura 5.35. NR absolut de joves, subadults, adults i vells a partir de l’estat de fusió de les epífisis (s’indiquen les restes 
fusionades i no fusionades) i de les cohorts d’edat dental establides per a Caprinae. NV-4.1a 
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NMI 

A partir tant de l’húmer com del metacarp i metatars s’ha establert un NMIf=2. Tanmateix, i com ja s’ha 

exposat en el cas del Caprinae, les dents permeten calcular un NMIc=4. Com que les dents 

Fractura i fragmentació de les restes 

Al igual que en els casos anteriors, la taula-resum dels morfotipus de fractura ha permés extraure les 

dades dels diferents fragments d’os conservats i el tipus de trencament detectat (taula 5.59).  

En el cas de la cabra salvatge de la subunitat NV-4.1a únicament se conserven senceres 3 falanges II, 

mentre que la resta del material apareix trencat. Com que el NR total d’ossos llargs tampoc no és massa 

elevat (cal tindre present que la major part de fragments de diàfisi no s’han identificat com Capra), tampoc 

no se poden extraure massa conclusions sobre la predominança de determinats fragments. En qualsevol 

cas, si que se pot destacar l’absència de restes senceres excepte en el cas de la falange II (taula 5.60). 

Pel que fa al tipus de trencament, destaquen les fractures en fresc (NR=19 en el còmput global, i a 16 en 

el cas dels ossos llargs) front als altres tipus de trencament (taula 5.61). Únicament s’hi recuperen 3 restes 

fragmentades en sec, cosa per la qual la ràtio fragmentació/fractura és molt baixa (3/19=0,16). 

Marques antròpiques 

Atés que totes les marques antròpiques s’han identificat sobre ossos de cabra salvatge remetem al punt 

corresponen de l’apartat dedicat a Caprinae. 

Edat 

El total de restes sobre el que s’ha pogut estudiar l’edat de mort dels individus en el cas de la Capra 

pyrenaica són evidentment molts menys que si s’agafen tots els de Caprinae. 

L’edat a partir de la fusió d’epífisis s’ha establert per a un total de 13 elements (taula 5.62). En la taula 

5.63 s’observa la presència d’algun exemplar juvenil (restes de fusió primerenca no fusionades), així com 

adults (restes que ja han fusionat en edat intermèdia). En el cas de les dents, s’han pogut establir cohorts 

d’edat a partir de 8 elements, que ens mostren la presència d’animals subadults, adults principalment i 

també d’edat avançada. Cal destacar doncs, la presència d’un ampli ventall d’edats, on destaquen els 

adults (taula 5.64). 

Cervus elaphus 

Els cèrvids estan poc presents en aquest nivell. El NR=4, i totes pertanyen a Cervus elaphus. Tres de les 

restes s’han recuperat en la capa 4a i altra en la 4c. En el cas de la capa 4a, s’han identificat 2 fragments 

de costella (un de cos i altre fragment proximal) i un fragment proximal de falange II. Ambdues restes 

presenten les respectives epífisis fusionades. En la capa 4c únicament s’ha identificat un fragment de 

banya.  S’hi troben marques antròpiques tant en la falange II com en el fragment proximal de costella. En 

la falange s’aprecia una osca en la cara dorsal, que provoca la fractura de l’os. En el cas de la costella 

s’observen incisions i raspats múltiples, en direcció longitudinal i obliqua, molt intensos (taula 5.65). Per 

la seua banda, el fragment de banya és l’única resta termoalterada. Presenta una coloració marró-negra 

en tota la seua superfície. En el cas d’aquestes restes solament s’han observat concrecions calcàries en el 

fragment de costella de la capa 4a. 
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Suidae 

El total de restes de suid recuperades en aquest nivell és de 7. D’aquestes 4 s’han identificat com de 

senglar, mentre que altres tres s’han preferit mantindré com Sus sp. EL NMIc=2, un adult i un jove. 

La major part de les restes (NR=5) són de l’autopodi, tant anterior com posterior. S’inclouen un fragment 

distal de metacarp 3 amb un trencament postdeposicional; un fragment proximal (epífisi i bona part de la 

diàfisi) d’un metatars 4 i un fragment distal d’un metatars 3. Aquestes restes han estat identificades com 

senglar, juntament amb una falange 2 que presenta una fractura longitudinal en fresc. Altra falange 2 d’un 

animal jove ha sigut identificada com Sus sp. 

A banda dels ossos de l’autopodi, s’han recuperat un fragment distal de tíbia esquerra de Sus scrofa i un 

fragment de coxal jove de Sus sp. El fragment de tíbia (055) presenta dos percussions, una sobre la cara 

plantar de la mateixa epífisi distal i altra en la cara lateral de la zona distal de la diàfisi. 

En el cas del coxal cal destacar la presència de marques relacionades amb l’actuació d’un carnívor. Són 

molt semblants  a les que causen els cànids. Presenta puncions i una fractura amb vores crenulades. 

Aquest mateix os presenta afectació per meteorització de grau 3.  

Per altra banda, únicament una resta presenta evidencies de termoalteració, el metatars de la capa 4a. 

Tota la seua superfície està alterada, i presenta un color gris que denota una greu exposició al foc. 

Monachus monachus 

Únicament s’han identificat 4 restes de vell marí. Encara que no en són massa, la seua aparició cal apreciar-

la en el fet que en els nivells inferiors se multiplica la seua presència, i és ací on primera vegada fan 

aparició.  

S’han identificat tres fragments de costella, un en cada capa, i a més a més, una falange I en la capa 4b. El 

fragment de costella de 4a està termoalterat, i presenta un color gris en tota la seua superfície, a més de 

considerables concrecions calcàries. Pertany a un animal jove. Els fragments de les capes 4b i 4c no han 

aportat informació sobre l’edat de mort, ja que són fragments del cos. Cap d’ells està cremat, però les 

concrecions calcàries impedeixen fer cap apreciació més sobre els trencaments o possibles marques en la 

cortical. Per la seua banda, la falange 1 de la capa 4b està sencera, però no se pot observar la seua cortical 

per les concrecions. Presenta l’epífisi proximal sense fusionar, mentre que la distal sí que ho està, cosa 

que situa aquest animal entre els grups d’edat 2-6, segons s’ha definit en la metodologia. 

Felis silvestris 

Solament s’ha recuperat una resta de gat salvatge. Se tracta d’un fragment proximal (100) de radi dret, 

recuperat en la capa 4a. La gran quantitat de concrecions no permet observar possibles marques en la 

cortical, així com establir amb claredat l’origen del trencament, si bé sembla, per la seua forma bisellada, 

realitzada en fresc.  

Lynx pardinus 

Únicament s’ha recuperat una resta de linx, però resulta molt interessant. És un fragment de considerable 

tamany d’hemimandíbula dreta, la qual conserva P3, P4 i M1. És d’un animal adult. Les concrecions, però 

no permeten observar possibles manipulacions. Les dents, que no estan concrecionades, permeten 

observar que la resta està totalment carbonitzada (color negre).  
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Leporidae 

Representació esquelètica: NR, NME, MAU, %MAU 

Per als lepòrids, el NR=683. Són més abundants en la capa 4c (NR=275), i menys en les capes superiors 

(NR=202 en capa 4b i 206 en 4a) (taula 5.66).  Tot l’esquelet està present, encara que destaca la presencia 

de mandíbules, així com falanges I i tíbies pel que fa al seu NR (figura 5.38). Tant el NR com el %MAU 

mostren resultats, que si bé resulten molt més equilibrats en la representació del %MAU dels diferents 

segments esquelètics (figura 5.39), permeten arribar a les mateixes conclusions: hi ha una elevada 

presència d’elements cranials, sobretot mandíbules. També les cintures, estilopodis i zigopodis anterior i 

posterior estan molt presents, mentre que els ossos menys representats són els de l’esquelet axial i les 

extremitats, incloent-hi els metàpodes. Entre aquests s’hi troba millor representat el posterior, 

especialment el metatars 5 que assoleix valors alts. 

Figura 5.38. Representació del NR de Leporidae. NV-4.1a. 

Figura 5.39. Representació del %MAU de Leporidae. NV-4.1a. 

NMI 

El càlcul del NMIf= 19 en el cas de la mandíbula esquerra. Tanmateix, com ja s’ha comentat, el càlcul a 

través de la combinació de morfotipus és molt més apropat a la realitat. Aquesta mateixa hemimandíbula 

ens ofereix, en eixe cas un NMIc=15, si atenem  que els morfotipus 2, 3, 3.1 i 4 són excloents (taula 5.67). 

Fractura i fragmentació: Morfotipus de fractura 

Fractura dels ossos llargs de l’estilopodi i zigopodi 

El total de restes d’aquests ossos és de 170 (taula 5.68). Tres d’aquests ossos presenten els extrems 

articulars fusionats, i únicament una de les tíbies pertany a un individu nounat. 
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El total de restes que presenten fractura en fresc és de 65 (39,2%), mentre que les restes fragmentades 

en sec són solament 7 (4,2%). De nou, les més abundants són aquelles en les que desconeguem si la 

fractura o fragmentació és en fresc o en sec, NR=94 (56,6%). Els fragments de diàfisi i cilindres sumen 77 

restes, de les que 35 són cilindres en els quals no s’ha pogut identificar l’agent de trencament (FD 0.1). 

Aquests són especialment importants en la tíbia i el radi on representen el 43.7% i el 85.7% del total de 

fragment de diàfisi. Els cilindres fracturats en fresc (FD II.1) també són relativament abundants en tots els 

ossos excepte en el radi; en canvi únicament s’han identificat 2 cilindres fragmentats en sec. Per la seua 

banda, el total de restes articulars és de 89. En el cas de l’húmer, el total és de 25, de les que 22 són distals. 

Entre aquestes predominen els extrems articulars sense diàfisi i fracturats en fresc (FE II.1.4, NR=6), 

seguits d’aquells dels quals se desconeix l’agent de trencament (FE 0.1.4, NR=5). De l’articulació proximal 

únicament se conserva un fragment amb un trencament d’origen desconegut i una resta fracturada en 

fresc que conserva bona part de la diàfisi (FE II.3.4), així com altra que també en conserva un poc (FE 

II.2.4). Observeu que aquests casos són equivalents a les fractures del tipus FE II.1.4 i FE II.2.4, però on en 

lloc de conservar-se l’articulació distal, se conserva la proximal i la diàfisi. És interessant assenyalar açò 

pel fet que encara s’insisteix més en que la major part de les restes conservades presenten les fractures 

en la zona distal (morfotipus FE 0.1.2, 0.1.3, 0.1.4, II.1.4 en distal i II.3.4 en proximal). En el cas del radi, la 

conservació de les articulacions proximal i distal no és tan diferent. Se conserven 11 restes distals i 13 

proximals. En el cas de les distal predominen aquelles amb un trencament d’origen desconegut, però 

transversal, en la zona central de la diàfisi (FE 0.2.4, NR=8). En el cas de les restes que conserven 

l’articulació proximal la situació és semblant (FE 0.2.4 NR=6), encara que trobem més varietat. En el fèmur 

predominen les restes proximals (NR=15) front a les distals (NR=6). D’aquestes, 11 són caps articulars 

fracturats en fresc (FE II.1.1.1), un morfotipus molt abundant; mentre que les altres tres són epífisis 

proximals senceres de trencament desconegut. En el cas de les restes distals sols en dos casos s’ha pogut 

establir el tipus de trencament. Cinc de les huit restes són fragments articulars (FE 0.1.2 i FE II.1.2), mentre 

que únicament tres conserven l’articulació sencera (FE 0.1.4 i FE II.1.4). En la tíbia predominen les restes 

amb articulació distal (NR=13), de les que 11 són únicament l’extrem articular sense diàfisi, bé amb una 

clara fractura en fresc (FE II.1.4, NR=7), bé amb un trencament d’origen desconegut (FE 0.1.4, NR=4). En 

el cas de les restes proximals, en cap d’elles se conserva parcialment la diàfisi. Tres d’elles són fragments 

de l’epífisi en les quals no s’ha pogut determinar l’agent de trencament (FE 0.1.2), i en un cas és un extrem 

articular sencer fracturat en fresc (FE II.1.4). 

Pel que fa a la ulna, destaca és destacable la presència de restes on s’ha produït el trencament de 

l’olècranon per damunt de l’articulació (morf. 2, 2.2), NR=15 (50%). Altres morfotipus impliquen el 

trencament sobre l’articulació proximal (morf. 3) i per dessota (morf. 1, 4, 4.1) (taula 5.69).  

En el cas dels metàpodes resulta interessant assenyalar la gran quantitat d’ossos sencers. Dels 14 

metacarps identificats, únicament tres no estan complets. En tots els casos es tracta d’epífisis proximals i 

fragment de diàfisis. Per la seua banda, dels 48 metatarsos comptabilitzats, 24 estan trencats, i són epífisi 

proximals més fragment de diàfisis (50%). 

Fractura i fragmentació dels ossos de morfologia atípica 

En el cas dels ossos de morfologia atípica únicament s’ha recuperat sencera una vèrtebra toràcica. En la 

mandíbula predomina sobretot el morfotipus 5.1, fragments originats pel trencament del cos mandibular 

postdeposicional. També està molt representat el morfotipus 2, és a dir, la mandíbula sencera excepte la 

zona de la rama mandibular. L’aparició d’aquest morfotipus pot relacionar-se amb la fragmentació 

postdeposicional d’aquesta zona, de menor densitat que la resta de la mandíbula o bé, i molt 

probablement, estar causat pel consum del múscul masseter. En la mateixa quantitat apareix el 

morfotipus 4.1, fragments del diastema, llur origen pot estar en també la fragmentació postdeposicional. 

D’escàpula principalment s’han identificat fragments que inclouen l’articulació (morf. 1, 1.1 i sobretot el 

2). Açò implica un trencament en la zona del coll que pot o no afectar al la pròpia articulació i que sol 
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correspondre amb fractures en fresc (morf. 1 i 1.1) o bé un trencament sobre la part distal del cos, 

intencionada o postdeposicional, però sempre més difícil d’establir (morf. 2). En el cas de la pelvis la major 

quantitat de fragments provenen de l’isqui, i se deuen a processos de fragmentació. També estan ben 

representat els morfotipus 1.1 (tota la pelvis sencera excepte algun fragment d’isqui –que deriva en el 

morf. 5.2), així com el 5.1, o fragments de l’ili i ala ilíaca. Les vèrtebres estan en general poc representades 

i el seu anàlisi no resulta especialment significatiu (taula 5.70). 

Fractura i fragmentació: fresques, seques, ossos complets i cilindres 

La presència d’ossos complets es limita principalment als de menor tamany i major densitat, encara que 

en general la quantitat d’ossos sencers és relativament baixa fins i tot en aquests casos. Així, per exemple, 

en el cas dels ossos del podi únicament el 33% dels astràgals estan sencers, i el 33% dels calcanis. En el 

cas del centretarsal, el 50%. Les falanges presenten percentatges més elevats. Així, el 62.5% d’elles estan 

senceres (63,5% en el cas de la falange 1 i 64,7% i 55% en el cas de les falanges 2 i 3). També se troben 

sencers alguns metacarps i metatarsos, així com una ròtula. En el cas dels ossos llargs, s’hi recuperen 

sencers 2 tíbies i dos radis (taula 5.71). S’observen diferències interessants pel que fa a la part recuperada 

dels diferent ossos llargs: en el cas de l’húmer domina de forma molt destacable l’articulació distal, mentre 

que en el radi i el fèmur tant l’articulació proximal com el cilindre estan molt ben representats. Cal dir, 

però, que en el cas del radi aquests fragments de cilindre són menuts, mai el cilindre sencer. En el fèmur 

s’observen percentatges més equilibrats. En el cas de la tíbia els cilindres són dominants, seguits de 

l’articulació dista (figura 5.40)l. 

Pel que fa als trencament, la major part d’ells han sigut classificats com indeterminats, (84,3% del total de 

restes trencades). Les altres han sigut principalment identificades com fractures en fresc (14.1%) i en 

menor quantitat com fragmentació en sec (1,6%). Destaca principalment la presència de restes 

fracturades en el cas de l’húmer el fèmur i la tíbia. 

 

Figura 5.40. Representació dels fragments d’ossos llargs en Leporidae (NR=141). N4.1a 

Marques antròpiques 

Marques lítiques en la cortical 

Les marques se concentren principalment en el membre anterior: escàpula, húmer i radi-ulna, encara que 

també en s’identifiquen en el nasal i en el membre posterior. Els gestos que han deixat aquestes marques 

tenen diferents finalitats. En el cas de les marques identificades sobre el nasal clarament se produeixen 

durant l’extracció de la pell d’eixa zona anatòmica. En el cas de l’escàpula i la pelvis, i per la situació que 

tenen poden estar produïdes durant la desarticulació, si bé aquest procés, especialment en el cas del 
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membre anterior no necessita d’ajuda lítica per dur-

se a terme. Aquestes marques, per una altra banda 

prou habituals, poden estar relacionades també 

amb el descarnat, al produir-se durant el tall de 

determinades zones tendonals i d’inserció per 

facilitar l’extracció dels paquets musculars. Les 

marques localitzades en les diàfisis tant de l’húmer i 

el radi com de la tíbia estan relacionades amb el 

descarnament (taula 5.72). 

El total de restes amb marques antròpiques lítiques 

sobre la cortical no és massa elevat si contemplem 

la totalitat de les restes del jaciment. Així, sobre 684 

restes, únicament s’han identificat 14 restes amb 

marques (2%) (figura 5.41). Tanmateix, i de cara a 

una valoració més detallada del tipus de processat 

que se realitza sobre els lepòrids, convé detallar 

l’anàlisi a partir dels models de marques. En el cas 

de l’escàpula (taula 5.73) les marques corresponen 

als models 1 i 8 (incisions transversals sobre el coll i 

raspats en el marge). Sobre el total de restes amb 

coll la única marca del model 1 representa el 7,1% 

de les restes, però si es prenen en consideració les 

concrecions calcàries, sobre les restes sense 

concrecions representa el 20%, i el 12,5% sobre les 

restes amb menys de la meitat de la seua superfície 

afectada per concrecions. En el cas de l’húmer, 5 de 

les 6 marques lítiques identificades corresponen al 

model 1, incisions i raspats longitudinals i obliqües 

sobre diàfisi, mentre que l’altra correspon al model 

2, una incisió transversal simple sobre la diàfisi. En el 

cas de les restes del model 1, representen un 45,5% 

del total de cilindres, mentre que la única resta del 

model 2, un 9,1%. Si prenem en consideració les concrecions calcàries, les restes del model 1 suposen el 

60% dels cilindres sense concrecions calcàries, però el 52% sobre les restes en les quals la concrecions 

afecten a menys de la meitat de la superfície de l’os (graus de concreció 0-3) (taula 5.74). En el cas del radi 

únicament s’ha identificat una marca que correspon al model 1, i que representa el 3,2% sobre les restes 

de radi. En  el cas de la tíbia les marques identificades corresponen al model 1 (incisions i raspats obliqües 

sobre el cilindre) (NR=2) i el model 2 (transversal sobre diàfisi) (NR=1). Aquest models representen 

respectivament el 14,3% i el 7,1% del total de cilindres que conserven més de la meitat de la seua longitud. 

Si s’estima el percentatge que representen sobre els cilindres llargs però sense concrecions calcàries el 

percentatge augmenta al 27 i el 11% (taula 5.75).  

Fractures directes 

En aquest nivell el NR amb fractures directes antròpiques és de 14, que representen un 6,9% del conjunt 

total del ossos on apareixen les marques (calcani, húmer, pelvis, radi, tíbia, ulna i vèrtebra indeterminada) 

(taula 5.76). Exceptuant una fractura per flexió identificada en el radi, la resta de fractures directes de 

reconeixen per les mosses i punts d’impacte sobre els ossos (figura 5.42). En els casos present, i per 

comparació amb les experimentacions realitzades, totes les mosses s’ha realitzat amb les dents. 

 

Figura 5.41. Localització de les marques lítiques sobre 
Leporidae. NV-4.1a. 

 

 
Figura 5.42. Localització de les marques de fractura directa 

sobre Leporidae. NV-4.1a. 
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L’aparició d’aquestes marques respon a dos processos: per una banda, al consum intensiu de 

determinades zones amb alt contingut càrnic o tendonal adherit, i per altra, a la fractura intencionada 

dels extrems articulars per accedir al moll. En el cas de la flexió sobre el radi tampoc no se pot descartar 

que s’haja produït al separar l’extrem articular aplicant força. En el cas de les vèrtebres, pelvis, ulna i 

calcani sembla evident que s’han provocat durant el procés de consum dels grans paquets musculars i 

tendonals que estan fortament adherits a aquests ossos, mentre que les que s’han produït sobre la tíbia 

distal i l’húmer distal poden estar més relacionades amb l’intent d’obrir els cilindres per accedir al moll 

(procés, però, que no exclou que també se produisca per facilitar el consum de la carn adherida a aquests 

extrems). 

Morfotipus de trencament relacionats amb la fractura antròpica 

Moltes de les restes, mostren o no evidències de fractura directa, presenten morfotipus que se deriven 

dels processos de fractura antròpics. La presència de cilindres fracturats en fresc és important en el cas 

especialment de la tíbia (22,4%), encara que també estan ben present en húmer (11,4%) i fèmur (11,4%). 

També la quantitat de cilindres amb trencaments indeterminats és molt important en els mateixos ossos, 

alguns dels quals poden derivar-se dels mateixos processos. En eixos casos, el percentatge que 

representen sobre el total dels ossos augmenta a un 20% en l’húmer, un 22,7% en el fèmur i fins al 51% 

en el cas de la tíbia.  En el cas del radi també hi ha una quantitat considerable, però en aquest cas els 

cilindres, tret d’aquells fracturats en fresc (5,3%), no són representatius d’activitats de consum 

antròpiques. Altres morfotipus provocats principalment en els processos de consum antròpic són, en el 

cas de l’húmer, les epífisis distals fracturades més o menys en la base de la diàfisi, morf. II.1.4, que 

representa un 17,1% sobre el total de les restes d’húmer del nivell, percentatge que augmenta a un 31,4% 

si també se compten les epífisi distals amb trencament similars, però d’origen desconegut (morf. 0.1.4). 

En el cas del fèmur el morfotipus II.1.1.1, és a dir, el caput femoral fracturat pel coll, és molt habitual 

(NR=11, 25%), i se considera provocat per les accions antròpiques. També s’han recuperat epífisis 

proximals i distals separades del cilindre, les quals, si bé no s’ha pogut determinar amb claredat la seua 

fractura en frec, segurament apareixen precisament en el procés de fractura antròpic, i representen un 

11,4% del total. En el cas de la tíbia, a banda dels cilindres, s’ha identificat una quantitat considerable 

d’epífisis distals (NR=7, 14,3%), i una proximal fracturades en fresc i que se provoquen per l’acció 

antròpica. 

Pel que fa a la ulna, ja s’ha comentat la presència de restes on s’ha produït el trencament de l’olècranon 

per damunt de l’articulació (morf. 2, 2.2), NR=15 (50%), procés aquest relacionat amb el consum del teixit 

adherit a aquesta zona. 

Més enllà dels ossos llargs, altres ossos també presenten morfotipus que solen estar relacionats amb els 

processos de consum antròpic. En el cas de la mandíbula resulta difícil establir amb seguretat quins 

morfotipus responen als processos de consum antròpic. Tanmateix hi ha un que se sol provocar durant el 

consum dels músculs masseters, que és el morfotipus 2, i que en aquest cas representa un 19,7% del total 

de restes de mandíbula. L’escàpula també presenta alguns morfotipus que poden derivar-se’n d’aquestes 

accions. Així, és habitual la fractura del coll, representada ací pels morfotipus 1, NR=3, que representa un 

15,8% del total, o inclús el 1.1, NR=4, 21,1%. La resta de morfotipus són d’origen indeterminat. 

Marques de digestió: consum antròpic o de carnívor? 

S’han identificat puncions, arrossegaments i forats en una fragment escapular (morf. 2) que probablement 

té el seu origen en l’activitat d’algun carnívor. Presenta un pèrdua de massa òssia en la zona articular, la 

fractura del cos i puncions i forats múltiples bilaterals. Aquestes característiques han estat definides com 

pròpies rabosa front a les produïdes per rapinyaires per Sanchis (2012 : 35). 
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En cap altre os s’han identificat marques mecàniques relacionades amb activitats de carnívors. Tanmateix 

la quantitat de restes amb evidències de digestió és relativament elevat (NR=41). No se pot descartar, 

però, que aquestes digestions siguen d’origen antròpic. En la major part dels casos se tracta de fragments 

de petit tamany, fàcilment ingeribles inclús de forma no intencionada. 

En el cas de la capa 4a s’ha recuperat una col·lecció de 35 ossos d’una marcada tonalitat groguenca, molt 

diferents en la seua aparença a la resta de fragments recuperats en el nivell i dels quals, al menys 27 

presenten evidències de digestió.  Aquest conjunt pot estar derivat d’activitats de carnívor, si bé no 

presenten evidències directes (marques dentals o de pic), a excepció d’una epífisi distal d’húmer, que 

presenta una mossa, que per les seues característiques pot ser tant humana com de carnívor. 

Si eliminem aquesta col·lecció del recompte, el total de restes amb marques de digestió és de 14. Ací 

s’inclouen un fragment de diàfisis d’húmer, una epífisi distal de radi, un fragment d’ulna d’un animal 

nounat (que per l’edat que té també pot ser aportació de carnívor), una epífisi distal i cap articular 

proximal de fèmur, ambdós amb aspecte de fractura intencionada antròpica, tres fragments proximals de 

tíbia (fragment de baixa densitat i poc present al jaciment), una ròtula i un calcani. També s’ha identificat 

corrosió química sobre una falange I i una falange II, així com sobre un fragment proximal de costella. 

Totes aquestes restes presenten un tamany que fa possible que aquesta digestió haja estat produïda per 

humans (figura 5.43). 

Edat 

Les restes que ens aporten informació sobre l’estat de fusió de les epífisis són un total de 78. Al igual que 

en els nivells estudiats amb anterioritat, aquelles restes de fusió primerenca (NR=31) apareixen totes 

fusionades. Les restes de fusió intermèdia (NR=17) i les de fusió tardana (NR=30) apareixen principalment 

fusionades, encara que també s’han identificat restes no fusionades en un percentatge semblant (17,6% 

i 16,6% respectivament). Açò implica que dominen, de nou els animals adults, si bé estan present animals 

menors de 10 i 5 mesos (figura 5.44). Dins aquestes restes no fusionades cal destacar la presència de dos 

ossos que pel seu tamany i aspecte poden ser identificats com nounats. Aquests s’han recuperat en les 

capes IVb i c, ambdós en el quadre D5. 

A banda d’aquesta estimació a partir de la fusió de les epífisis, cal contemplar una col·lecció de restes 

d’animals nounats (NR=8, NMI=1), de les que únicament s’ha identificat, com ja s’ha indicat, un cas de 

digestió. Açò suposa que se tracta d’una introducció de carnívor, ja que la captura de catxaps pels grups 

humans no és, a priori, documentada, bé la mort d’algun nounat en una lloriguera dins la cavitat. 

 

Figura 5.43. Restes de Leporidae amb corrosions químiques de digestió. D’esquerra a dreta, cap femoral, fragment proximal de 
tíbia, calcani, fragment distal de fèmur i ròtula. NV-4.1a. 
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Figura 5.44. % de les epífisis de cada grup d’edat fusionades i sense fusionar. Leporidae. NV-4.1a 

5.2.2.3 Restes indeterminades 

El total de restes que no s’han determinat completament a nivell taxonòmic i/o anatòmic és de 371.  

Restes determinades anatòmicament (RDa) 

En aquest nivell s’han identificat anatòmicament 33 d’aquestes restes, de les quals 30 són restes de 

costella. Les altres tres són un fragment de vèrtebra i dos fragments de diàfisis, un d’húmer i altre de 

fèmur. 

Restes determinades pel pes corporal (RDpc) 

El total de restes indeterminades on s’ha mesurat l’amplària de la paret de la diàfisi (NRDpc) és de 159. Hi 

ha un error de dues restes respecte al sumatori presentat a les taules de les distintes capes perquè s’hi 

han afegit dues restes que realment han estat identificades anatòmicament però en les quals s’ha mesurat 

l’espessor de la cortical. La mitjana aritmètica calculada és de 3,085, amb una desviació tipus de 0,92. La 

major part dels resultats se situen a la dreta de la mitjana, el que ocasiona un coeficient d’asimetria de 

0,74 (taula 5.77). Si observem el gràfic realitzat a partir de la mesura de l’espessor de la cortical agrupada 

per mil·límetres (taula 5.78), els valors de l’amplària E varien de la mateixa forma i se situen dins els límits 

dels valor de Caprinae obtinguts en tota la seqüència (figura 5.45). 
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Figura 5.45. Corba de distribució de la mesura de l’espessor de la pared de la diàfisi en les restes de Carpinae i les RDpc del 
subnivell NV-4.1a. 
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Restes no determinades 

El total de restes que no han pogut ser determinades ni anatòmicament ni en les quals tampoc s’ha pogut

estimar el pes corporal de l’espècimen és de 181. D’aquestes únicament 26 corresponen a fragments de

diàfisis d’ossos llargs en les que no s’ha pogut estimar l’espessor. Altres 106 restes corresponen a ossos

de morfologia atípica i 49 són fragments de teixit esponjós. 

5.2.3 SUBNIVELL NV-4.1B 

Aquest nivell funciona com una transició entre el 4.1a i el 4.2. En general mostra més semblances amb el

subnivell suprajacent que no amb el subnivell 4.2. Tanmateix cal indicar que les seues capes superiors (4d

i 4e) presenten major paregut amb el subnivell 4.1a, i la seua part inferior (capa 4f) és molt més semblant

al 4.2. Sembla doncs que, efectivament actua com la transició entre ambdós nivells La intenció

d’individualitzar aquestes capes ha sigut precisament facilitar l’observació de les diferències entre els

diversos subnivells del NV-4 (taula 5.79).  

Capa 4d 

Les restes de Caprinae identificades són 44, de les que 21 pertanyen a Capra pyrenaica. De cérvol

solament s’han identificat dos fragments de banya, un de petit (1-2 cm) i d’altre més gran (8-9 cm) que

està totalment cremant i presenta un color marró-negre. De vell marí únicament s’ha identificat una

falange 2, que conserva parcialment la articulació proximal i la diàfisi, cremada (color marró) en el quadre

D3. Les restes de lepòrid arriben a les 188 identificades. A partir de les pautes d’identificació descrites

amb anterioritat, cap d’elles és de Lepus. 

Capa 4e 

S’han identificat 53 restes de Caprinae. 30 d’aquestes s’han identificat com Capra pyrenaica. De cérvol

únicament s’ha identificat un fragment de banya, com en la capa anterior, totalment cremat, de color

negre. El senglar està representat per un fragment de diàfisi de radi i un metatars sencer. Aquest últim

està totalment cremat, color gris, i pertany a un individu jove. El radi, també jove, no presenta marques

de foc, però si raspats antròpics. 

Cal citar la presència d’un maxil·lar d’un individu nounat de Lynx pardinus. Altre carnívor identificat és el

vell marí, del qual s’ha recuperat un fragment de molariforme i un fragment proximal de fèmur jove

cremat. Les restes de lepòrid ascendeixen a 233, i en aquest cas sí que s’han determinat tant restes de

conill (NR=10) com de llebre (NR=1). En qualsevol cas, l’aparició d’aquest últim taxó continua estant molt

poc representativa.  

Els indeterminats són 126, dels quals 21 són fragments de costella, altres 51 son restes de morfologia

atípica o irregular, 14 fragments de teixit esponjós i 40 fragments de diàfisis de mesofauna (NRDa=21,

NRDpc=40, NRnD=65). 

Capa 4f 

El total de restes de mesofauna (és a dir, exceptuant els lepòrids) estudiades en aquesta unitat

ascendeixen a 596. D’aquestes s’han identificat 124 de Caprinae, de les que 53 pertanyen a Capra

pyrenaica i 2 a Rupicapra sp. De Cervinae s’ha identificat un fragment de mandíbula esquerra molt

cremada, de color gris, i de Sus scrofa, dues restes, un fragment de maxil·lar jove amb les dents

parcialment cremades i una falange 2 adulta fracturada longitudinalment. 
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Així mateix, s’han recuperat 3 restes de Monachus monachus, dos de les quals estan cremades. La més 

afectada pel foc és una falange 1 jove, amb coloració gris, mentre que un fragment de metàpode 

indeterminat presenta coloració marró. Altre metàpode no presenta marques de termoalteració. Els 

lepòrids estan representats en aquest cas per 404 restes. 

El total de restes no determinades a nivell taxonòmic és de 466. D’aquests, 57 són fragments de costella 

i altres 2 de vèrtebra, altres 84 son restes de morfologia atípica o irregular, 137 fragments de teixit 

esponjós i 186 fragments de diàfisis de mesofauna (NRDa=59, NRDpc=186, NRnD=221). 

5.2.3.1. Estat del material 

Restes observables i no observables 

En aquest nivell el total de restes observables de mesofauna és de 134, front a 713 no observables. Això 

suposa que el percentatge de restes no observables en aquestes capes és d’un 78,6%, més o menys la 

mateixa tònica que la capa anterior. Si anem capa per capa, en la 4d les no observables representen el 

76,8%, el 83,9% en la 4e i el 87,41% la capa 4f, cosa que la situa, com veurem, més pròxima al nivell 4.2 

(taula 

5.80). 

En el cas dels lepòrids el percentatge de restes no observables és molt inferior. En la capa 4d el % de no 

observables s’estima en 34,6%. Augmenta molt lleugerament en la 4e fins al 36,9%, per baixar a un 26% 

en la capa 4f (taula 5.81). 

Afectació per concrecions calcàries 
En el cas de les restes de mesofauna s’han observat concrecions calcàries en 346 restes, incloent-hi tant 

els identificats a nivell taxonòmic com els no identificats. Sobre el total (NR=907), açò representa un 38% 

de la mostra, un percentatge lleugerament inferior al del nivell suprajacent. 

En el cas dels lepòrids, el total de restes afectades per concrecions són 300, que representen un 36,3% 

del total de restes. En aquest cas, és el grau d’afectació 4 el més representat (NR=108), mentre que els 

dos graus de menor afectació són els menys representats (NR=37 en els dos casos) (taula 5.82. figura 

5.46). 

 

Figura 5.46. Graus d’afectació per concrecions calcàries en la mostra de lepòrids recuperats al subnivell NV-4.1b. 

Termoalteracions 

El total de restes de mesofauna afectades per termoalteracions en el subnivell 4.1b és de 529, que 

representen un 58% del total de restes. El grau d’alteració més abundant és el marró-negre o grau 2, amb 

un total de 210 restes, que representen un 39,7% del total de restes afectades. Els graus 1, 3 i 5 mostren 

percentatges semblants, 17,2%, 18,5% i 19,1% del total de restes afectades. El grau 6, color blanc és més 
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abundant que en el nivell suprajacent, el qual amb 22 restes representa un 4% del total de restes afectades 

(taula 5.83, figura 5.47).  

En el cas de les restes de lepòrid, la tendència és la mateixa. El total de restes afectades per 

termoalteracions és de 495, que representen un 60% del total. També el més abundant és el grau de 

termoalteració 2 (marró-negre), amb 213 restes (43%), i el menys abundant el grau 4, amb 9 restes (taula 

5.84, figura 5.48). 

 

 

Figura 5.47. NR  amb termoalteracions i ossos no termoalterats de mesofauna ordenades per graus d’afectació (grau 0: no 
termoalterada; 6: calcinada). NV-4.1b. 

 

 
Figura 5.48. NR  amb termoalteracions i ossos no termoalterats de Leporidae ordenades per graus d’afectació (grau 0: no 

termoalterada; 6: calcinada). NV-4.1b. 

5.2.3.2. Composició taxonòmica 

Caprinae 

El total de restes de la subfamília Caprinae ascendeix en aquest subnivell a 221. D’aquestes, 104 han sigut 

identificades com Capra pyrenaica. El gènere Rupicapra s’ha identificat amb claredat en un cas, i en altre 

una resta s’ha identificat com cf. Rupicapra sp. En les altres restes (NR=115) no s’ha pogut identificar el 

gènere amb seguretat. De nou se va a valorar primerament el conjunt de tota la subfamília Caprinae per 

després detallar els diferents gènere identificats. 

Representació esquelètica: NR, NME, MAU, %MAU 

En la taula 5.85 se mostra el NR absolut per cada capa del nivell, així com el total i les mesures del NME, 

MAU i % de MAU. El càlcul del NME a partir del volum dels fragments de diàfisis dels diferents ossos llargs 

no ha aportat diferències substancials respecte al càlcul estimat i presentat en la taula anterior a partir 

dels fragments d’epífisis. En aquest cas el NME=2 en el cas del fèmur i d’1 en el cas de la tíbia (taula 5.86). 

378

91

210

98

7

101

22

Grau 0

Grau 1

Grau 2

Grau 3

Grau 4

Grau 5

Grau 6

0 50 100 150 200 250 300 350 400

331

73

213

51

9

117

32

Grau 0

Grau 1

Grau 2

Grau 3

Grau 4

Grau 5

Grau 6

0 50 100 150 200 250 300 350



L a  C o v a  d e  N e r j a | 397 

  

Al gràfic de %NR s’observa la gran quantitat de falanges 1 que s’han identificat en aquest cas, així com 

l’existència d’una considerable quantitat de restes de banya. En aquest cas, la quantitat de restes dentals 

identificades no és tan elevada com succeeix, per exemple, en el nivell 3, cosa per la qual no és necessari 

mostrar el gràfic del %NR corregit sense dents (figures 5.49 i 5.51). Pel que fa al %MAU, els valors màxims 

s’observen en la mandíbula, pelvis, astràgal i calcani. Tot l’esquelet està representant, encara que hi ha 

una considerable diferència en la importància relativa dels membres i l’esquelet axial, molt menys 

present. El valor mínim calculat per al MAU s’ha obtingut en les costelles (0,12), que són l’únic os que 

presenta valors per davall del 0,25. Per dessota el 25% en el cas del %MAU calculat se troben les banyes, 

maxil·lar, hioides, escàpula, vèrtebres, costelles, ulna i les falanges III (figures 5.50 i 5.52).  

  
Figura 5.51. Representació del NR conservades per a cada os. 

Caprinae. Subnivell NV-4.1b. 
Figura 5.52. Representació %MAU de cada os. Caprinae. 

Subnivell NV-4.1b. 

NMI 

El NMIf=4 calculat a partir de l’astràgal. El NMIc=5. En aquest cas les restes dentals, mandibulars i 

maxil·lars han permés calcular un mínim de dos individus joves, 1 subadult, 1 adult i un individu vell (taula 

5.87). 

 

Figura 5.49. %NR per a Caprinae. Nivell 4.1b. 

 
Figura 5.50. %MAU Caprinae. 
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Fractura i fragmentació de les restes 

A la taula 5.88 s’arrepleguen els diferents morfotipus de trencament dels ossos llargs, i per a cada 

morfotipus, el tipus de trencament que l’ha ocasionat. Aquesta taula serveix com a base per als anàlisis i 

comentaris següents.  

Pel que fa als diferents fragments d’ossos recuperats, cal destacar que únicament se recuperen senceres 

o quasi senceres les falanges, entre les que tanmateix, predominen els fragments proximals. Els ossos 

llargs principals estan més representats per fragments de diàfisis, especialment en el cas del fèmur i al 

tíbia, però també húmer i radi. Tant els extrems proximals com distals estan representats en quantitats 

baixes i semblants, i únicament en el cas de la tíbia no s’han recuperat fragments proximals (taula 5.89). 

En aquest cas la ràtio entre fragmentació en sec i fractures per als principals ossos llargs és de 6/41=0,15. 

Cal tenir en compte, però, el notable augment en la identificació de trencament d’origen indeterminat 

(NR=166 per al total dels ossos, 54 per als principals ossos llargs). La relació fractures/trencaments 

indeterminats en els ossos llargs és 41/54=0,76. Podem destacar la gran importància que tenen els 

trencaments d’origen indeterminat, tant en el total d’ossos, com per als ossos llargs; el segon tipus en 

importància són les fractures en fresc i ja a més distància en tercera posició la fragmentació en sec. 

L’aparició de trencament d’origen indeterminat se troben sobretot en el grup dels anomenats “altres 

ossos” que inclou els ossos de morfologia plana i compacta, i en els quals, precisament per la seua 

morfologia resulta difícil en molts casos establir l’origen d’aquests trencaments (taula 5.90). 

Marques antròpiques 

En la capa 4d el nombre de restes de caprí amb marques antròpiques és de 14, de les que 6 s’han 

identificat sobre restes identificades com Capra pyrenaica, tal i com s’arreplega en la taula 5.91. En el cas 

de la capa 4e són molt menys, 4 restes, entre les quals trobem en dos casos una combinació de raspats i 

percussions. En la capa 4f el NR amb marques és d’11, de les que 5 presenten únicament percussions, tres 

amb incisions, una raspat, i dues restes presenten una percussió més incisions en un cas i més un raspat 

en altre cas (taula 5.91). 

En la taula 5.92  ses resumeixen les diferents marques detectades per a cada os. El NR amb incisions és 

de 8, al igual que el de restes amb raspats. Les percussions estan millor representades, NR=16. També 

apareix el percentatge que representen les restes amb marques sobre el total d’eixe os identificat al nivell. 

Edat 

L’edat estimada pel mètode de la fusió de les epífisis s’ha estimat sobre un total de 43 restes, de les quals 

36 apareixen fusionades i 7 sense fusionar (taula 5.93). A partir de les cohorts d’edat establides per a la 

fusió de les epífisis se pot observar con hi ha un progressiu descens en la presència d’elements fusionats 

segons s’avança en l’edat de fusió (taula 5.94). Així, en el cas del elements de fusió primerenca o juvenil, 

la major part dels ossos apareixen fusionats, encara que hi ha algun no fusionat, indicatiu de la presència 

 

Figura 5.53. Freqüència relativa de restes fusionades i no fusionades de Caprinae en cada cohort d’edat. NV-4.1b. 
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d’animals juvenils. El mateix succeeix en el cas dels subadults, on apareix una quantitat de restes més 

elevada que pot pertànyer a animals per davall d’eixa edat de fusió (juvenils o subadults). En el cas dels 

ossos de fusió en edat adulta, en els tres grups, la quantitat de restes és molt poc representativa, però cal 

destacar que la tendència és la mateixa: presència d’adults confirmada, però també d’animals que poden 

ser juvenils, subadults o adults de fusió primerenca (adult I) (figura 5.53).  

Atès que les dents han sigut identificades com de Capra pyrenaica, en eixe taxó se detalla el resultat del 

seu estudi. Tanmateix, se pot avançar que els resultats són similars: els adults són dominants, però també 

hi ha una presència relativament important d’animals juvenils, així com la presència testimonial d’una 

resta de subadult i d’un animal vell, que en el cas de la fusió no ha sigut detectat. 

Capra pyrenaica 

Representació esquelètica 

El total de restes identificades com Capra pyrenaica és de 104 (taula 5.95). Els perfils anatòmics d’aquesta 

espècie no són massa diferents dels obtinguts en el cas de la subfamília Caprinae. En el NR dominen les 

falanges I (figura 5.54), però aquesta major importància se veu reduïda quan se calcula el %MAU (figura 

5.55). En aquest cas, el perfil queda molt més homogeni, si bé manquen les restes vertebrals, que han 

sigut atribuïdes a Caprinae. Els membres, però se presenten més o menys equilibrats. Els ossos llargs 

principals presenten una freqüència del 50% en ambdós membres, al igual que les restes cranials. A banda 

de les vèrtebres, estan absents el maxil·lar, la ròtula, el mal·lèol i altres tarsos fora de l’astràgal, el calcani 

i el centretarsal. 

 

Figura 5.54. %NR de  Capra pyrenaica. Nivell 4.1b 

Figura 5.55. %MAU de Capra pyrenaica. Nivell 4.1b 
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NMI 

Com que el NMI en el cas de Caprinae s’ha calculat sobre les restes dentals i aquestes han sigut 

identificades com a Capra pyrenaica, se remet al punt anterior. S’ha de considerar d’aquesta manera que 

el NMIc=5, dos individus joves, 1 subadult, 1 adult i un individu vell. 

Fractura i fragmentació 

Evidentment, com ja s’ha comentat en el cas de Caprinae, únicament apareixen senceres les falanges I i 

II. En general, en el cas dels ossos llargs s’han perdut bona part dels fragments de diàfisis, que, 

evidentment presenten majors problemes d’identificació que no els extrems articulars. Tanmateix, però, 

continuen sent la part òssia més representada en el cas dels ossos llargs de l’estilopodi i zigopodi (taules 

5.96, 5.97). Pel que fa al tipus de trencament, hi predominen aquells en els que no s’ha pogut establir amb 

claredat el seu origen. Tanmateix, en el cas dels ossos llargs també les fractures en fresc estan ben 

representades (taula 5.98). La ràtio entre fragmentació en sec i fractures per als ossos llargs principals és 

de 1/21=0,05. En el cas de la ràtio fractures /indeterminades, és 21/29=0,72. 

Marques antròpiques 

Com que el seu nombre no és massa elevat i el taxó sobre el qual apareixen ha sigut indicat al punt de 

Caprinae, no se va a reiterar aquesta informació. Se remet a aquell punt. 

Edat 

El total de restes de cabra salvatge que ha ofert informació sobre l’edat a partir de l’estat de fusió de les 

epífisis és de 24. La major part d’elles (NR=20) apareixen fusionades. En la taula 5.99 s’arrepleguen 

aquestes restes per a cada os i zona de fusió. 

A partir d’aquestes restes se pot observa una presència majoritària de restes fusionades tant en la fase 

de fusió juvenil (NR=14) com en la de fusió subadulta (NR=4). Tanmateix, cal destacar la presència 

d’espècimens no fusionats en ambdues fases que, encara que minoritaris, mostren la presència d’animals 

joves en la col·lecció (taula 5.100). 

De nou en el cas de les dents la quantitat de dents disponibles per a l’estudi de les edats no és massa 

elevada. Les fases d’edat únicament s’han pogut establir a partir de 3 restes (taula 5.101), mentre que les 

restes dentals que han permés establir les cohorts d’edat són 14. En aquest cas estan representades totes 

les edats, si bé, com és habitual, són els adults els dominants (taula 5.102, figura 5.56). 

 

Figura 5.56. NR absolut de joves adults, subadults i vells de Capra pyrenaica a partir de l’estat de fusió de les epífisis (se 
indiquen aquelles restes fusionades i no fusionades) i de les cohorts dentals establides. 
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Rupicapra sp. 

S’inclou en aquest punt tant la resta identificada com Rupicapra sp. i cf. Rupicapra sp., ambdues 

recuperades en la capa 4f. Les dues restes identificades són un fragment distal de tíbia esquerra (cf. 

Rupicapra sp.) i un metacarp distal (Rupicapra sp.). D’aquesta manera, el NMI=1. 

En el fragment distal de tíbia s’ha identificat un put d’impacte de percussió antròpica en la cara dorsal de 

la diàfisis distal-metàfisi.  

Ambdues restes presenten els extrems articulars conservats fusionats. Cal tenir en compte que el distal 

del metacarp fusiona en edats primerenques en el cas dels caprins en general, i la tíbia en un segon 

moment, però abans de l’edat adulta. 

Ambdues restes presenten una tonalitat grisosa. La tíbia distal està totalment afectada per la 

termoalteració, i el metacarp distal parcialment. 

Cervinae 

El total de restes identificades de Cervinae és de 4. D’aquestes, 3 són fragments de banya, recuperats en 

la capa 4d (NR=2) i 4e (NR=1), i un de mandíbula esquerra (capa 4f). Tots ells han estat identificats com 

Cervus elaphus. El tamany dels fragments de banya varia entre menys de 2 cm fins a quasi 9 en el cas del 

fragment recuperat en la capa 4d de D3. 

Sexe 

L’aparició de fragments de banya indica la presència de mascles, sense que se puga descartar que el 

fragment de mandíbula puga pertànyer a una femella. 

Termoalteracions 

Tres de les restes identificades mostren tota la seua superfície termoalterada. El fragment de mandíbula 

presenta clor gris, mentre que dos dels fragments de banya presenten color negre i marró-negre, aquest 

últim el fragment de considerable tamany recuperat en D3. Únicament un fragment de banya recuperat 

en la capa 4d del quadre D4 no està termoalterat. 

Sus scrofa 

Al igual que en el cas del cérvol, el total de restes recuperades de porc senglar és de 4. En la capa 4e s’ha 

identificat un fragment de diàfisis de radi esquerre (quadre C3) i un metatars 3 esquerre sencer amb 

l’epífisi distal no fusionada. 

Fractura i fragmentació de les restes 

Els trencament més interessant se troben en els extrems del fragment de diàfisis de radi de la capa 4e. La 

morfologia de la fractura i les seues vores crenulades  recorda més als tipus produïts per mossos que no 

a la percussió antròpica. Tanmateix la forma general del trencament i els plans frescos longitudinals, així 

com l’absència dels trets propis d’atacs de carnívors com els cànids, que s’uneix a l’aparició de raspats 

lítics (vid. Punt següent), suggereix la possibilitat que es tracte de mossos antròpics, atés a més l’escassa 

densitat d’aquest os en concret, d’un animal jove.  

La falange 2 presenta una fractura en fresc longitudinal (morfotipus 555). El maxil·lar per la seua banda, 

presenta un trencament d’origen desconegut. 
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Marques antròpiques 

S’han identificat raspats de tendència longitudinal i obliqua en la cortical del fragment de diàfisi de radi. 

Les úniques marques relacionades amb la fractura directa són les vores crenulades que s’observen en 

aquest mateix radi. 

Edat 

El metatars pertany a un animal jove, així com el fragment de maxil·lar, que presenta la sèrie molar 

decídua, que situaria l’edat de l’espècimen per davall dels 4-6 mesos. També el radi recuperat en 4e 

malgrat no conservar les epífisis presenta la morfologia pròpia dels ossos joves: escassa densitat i 

porositat visible. Per la seua banda, la falange 2 recuperada en la capa 4f apareix tota fusionada. 

Monachus monachus 

El total de restes de vell marí identificades en el nivell 4.1b és de 6. Tal i com ja s’ha mostrat en la taula 

5.79, la major part se concentren en la capa 4f (NR=3). Encara que no és massa nombrós, la aparició 

d’aquestes restes resulta interessant per la importància que adquiriran en el sector subjacent, i que, 

d’alguna manera, relaciona les capes inferiors d’aquest 4.1b amb el 4.2. 

Quatre de les restes pertanyen a l’autopodi (dos metàpodes indeterminats –fragment distal i fragment de 

diàfisi, una falange 1 i altra falange 2); altra és una resta dental, i per últim, un fragment d’epífisi proximal 

de fèmur. A partir de les restes i de l’edat estimada per les epífisis en NMIc=2, un jove i altre adult. 

Fractura i fragmentació de les restes 

Totes aquestes restes apareixen trencades, però l’origen dels trencaments és indeterminat. 

Edat 

A partir de l’estat de fusió de les epífisis se pot establir la presència de diferents individus. En primer lloc, 

la presència d’un caput femoral no fusionat indica la presència d’un animal jove, dels grups 1 a 4, ja que 

fusiona en el 5é estadi. Per altra banda, la presència d’un metàpode 2-5 amb l’articulació distal fusionada 

confirma la presència d’almenys un individu adult (grup 7 de fusió o superior). També hi ha dues falanges 

(una 1a i altra 2a) que aporten informació, però com que no s’ha pogut establir si són anteriors o 

posteriors, no resulten massa informatives, i poden ser incloses en ambdós grups. 

Termoalteracions 

Del total de restes identificades, les termoalterades són 4. L’articulació proximal de la falange 1a 

recuperada en la capa 4f i la falange 2a de la capa 4d presenten termoalteracions de grau 1 (color marró)  

que les afecten de forma parcial i total respectivament. El caput femoral de la capa 4e presenta color 

marró-negre (grau 2) en una part de la seua superfície. La resta més alterada és l’articulació proximal de 

la falange 1a de la capa 4f, de color gris (grau 5) en tota la seua superfície. 

Lynx pardinus 

S’ha recuperat un maxil·lar quasi complet de linx. S’ha trobat dividit entre els quadres D4 i D5. En principi, 

la resta recuperada al quadre D4 i que inclou la sèrie premolar decídua es va identificat com linx, mentre 

que la resta de premaxil·la de D5 com a Felidae. Tanmateix, ambdues restes són del mateix individu i es 

poden articular per les símfisis. Es tracta, llavors, d’un maxil·lar-premaxil·la d’un individu de linx 
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extremadament jove, amb la dentició decídua completa, però sense cap faceta de desgast. L’espècie s’ha 

estimat de forma intuïtiva, atenent a la grandària del maxil·lar el qual, malgrat l’edat que té, presenta un 

tamany semblant al d’un gat salvatge adult. 

Leporidae 

Els lepòrids són els espècimens més abundants en aquest nivell. El NR=825, que se reparteixen entre les 

capes de la següent manera: NR 4d=188, NR 4f=233, NR 4e=404 (taula 5.103). 

El NME s’ha calculat a partir dels extrems articulars i els morfotipus establerts, de forma que, en tot cas, i 

com que se tracta d’un nombre mínim, por aparèixer infraestimat. 

Totes les zones esquelètiques estan representades. Per NR absolut, els segments més abundants són el 

crani i la tíbia (figura 5.57). En el cas del crani la gran presència de fragments s’explica per l’alta 

fragmentació d’aquest conjunt d’ossos, i la dificultat per identificar-los individualment una vegada 

fragmentats. En el cas de la tíbia, la gran quantitat de restes també s’explica per l’elevat nombre de restes 

de diàfisis. Si analitzem les dades els %MAU, corregit sobre el NME i el MAU, la presència està molt més 

equilibrada, i són els membres (húmer, radi i tíbia) els que ara presenten major quantitat de restes. Els 

elements menys representats són l’esquelet axial en general i els autopodis (figura 5.58). 

  
Figura 5.57. %NR en Leporidae. Nivell 4.1b Figura 5.58. %MAU en Leporidae. Nivell 4.1b. 

NMI 

Malgrat que és amb molta diferència la tíbia l’ós que mostra major quantitat de restes en aquest nivell, el 

NMIc més elevat s’ha obtingut en el radi. El quadre 5.104 mostra el detall de la freqüència d’aparició 

dels diferents morfotipus en el radi. Per tal de calcular el NMI s’indica la lateralitat i l’aparició 

d’epífisis proximals o distals. Si se combinen aquestes dades en el cas del radi esquerre, el sumatori 

de restes completes (NR=2) més aquelles que conserven l’articulació proximal (NR=12), NMIc=14 (taula 

5.104). 

Fractura i fragmentació de les restes. Morfotipus de fractura 

Els ossos de l’estilopodi i del zigopodi 

El total de restes dels ossos llargs d’estilopodi i zigopodi és de 234, de les quals únicament hi ha dues 

completes, dos radis d’individus adults, que no apareixen en la taula de fractura (taules 5.105, 5.106). 

De totes les restes amb trencaments, les que presenten fractures en fresc són un total de 42 (18,1%), 

mentre que les fragmentades en sec sumen solament 34 (14,7%). Únicament una resta presenta un 

trencament mixt, en fresc i en sec determinat, que representa el 0,4%. Les que presenten trencaments 
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d’origen desconegut són un total de 155 per a aquests quatre ossos llargs, que representen el 66,8%. En 

el cas de l’húmer, són 28 restes (63,6%), 32 en el cas del radi (71,1%), 44 de fèmur (81,4%) i 51 de tíbia 

(57,3%). La gran quantitat de restes de amb trencament desconegut en el cas del fèmur està causat per 

la gran quantitat de fragments de diàfisi (FD 0.4).  

D’aquestes restes, 129 són fragments de diàfisi o cilindres, que representen el 55,1% del total. Entre elles, 

les més abundants són els cilindres amb trencaments d’origen desconegut (FD 0.1), especialment 

destriables en el cas de l’húmer, on trobem 10 d’un total de 16 restes de diàfisi. Al contrari que en la capa 

anterior, ara sí que trobem cilindres fracturats en sec, prou abundants en el cas de la tíbia (FD I.1, NR=10; 

11,2%). En tots els casos, aquests cilindres presenten termoalteracions greus o molt greus. En canvi, en el 

cas dels cilindres fracturats en fresc, únicament presenten termoalteracions 4, i tres d’ells presenten 

termoalteracions parcials o fins i tot puntuals. Per la seua banda, els fragments de diàfisi són molt més 

abundants en el cas del fèmur i la tíbia, tant fragments amb trencament d’origen desconegut (FD 0.4) com 

aquells fragmentats o fracturats (FD I.4, II.2, II. 4, III.1.2), mentre que en els ossos del membre anterior a 

penes tenen presència (NR=1 en el cas de l’húmer). 

En la major part de les restes articulars tampoc no s’ha pogut establir si el trencament ha succeït en fresc 

o sec. Destaca la presència de 9 restes d’epífisi trencada en el cas de l’húmer (FE 0.1.2), també prou 

abundants en el cas del fèmur. En el cas del morfotipus FE II.1.4 d’húmer distal, en general prou abundant 

(en el subnivell 4.1a representa el 20%), únicament s’han recuperat 4 restes (9,1%). En el cas del radi, i al 

igual que en la capa anterior, el morfotipus més abundant és el FE 0.2.4, és a dir, extrems articulars que 

conserven menys de la mitat de la diàfisi, i el FE 0.3.4, igual que l’anterior, però amb major quantitat de 

diàfisis conservada. En el cas del fèmur, les restes articulars no estan massa representades. Únicament 

s’han recuperat 4 articulacions senceres (3 distals i 1 proximal) amb trencaments desconeguts; així mateix, 

el cap articular del fèmur (FE II.1.1.1) està representat per altres 4 restes. En la tíbia succeeix una cosa 

semblant, i de nou son els extrems articulars fracturats o fragmentats (FE 0.1.4) els més representats 

(NR=10 distals i 2 proximals); els extrems fracturats en fresc estan representats per 5 distals (FE II.1.4). 

Fractura i fragmentació dels ossos de morfologia atípica 

En el cas de l’escàpula destaca l’elevada presència de fragments del cos escapular, cosa que és lògica atesa 

l’escassa densitat d’eixa zona, i per tant el seu índex de fragmentació.. Poden respondre tant a processos 

de consum com a fragmentació postdeposicional. També s’hi troben representades fractures relacionades 

amb la fractura del coll escapular (morf. 1, 1.1, 4.2) i d’altres on l’articulació es conserva amb un mínim 

de cos (morf. 2). És difícil en el cas de l’escàpula assegurar ben a les clares a partir dels morfotipus si 

aquests trencaments responen a accions intencionades o són diagenètiques. En el cas de la mandíbula 

també abunden principalment els morfotipus 5.1 i, en menor mesura, el 6.1, ambdós fragmentacions 

provocades sobre ossos ja fracturats en un segon moment. En el cas dels ossos millor conservats cal 

destacar la presència de 5 elements del morfotipus 2, que pot estar relacionat amb el consum del 

masseter (taula 5.107). 

Fractura i fragmentació: fresques, seques, ossos complets i cilindres 

Els únics ossos que han aparegut tots sencers són el metacarp III (NR=1), metacarp 4 (NR=2) i ossos tarsals 

(NR=32). La resta d’ossos presenten en major o menor mesura restes fragmentades. La major part dels 

trencaments han estat classificats com d’origen indeterminat, sobretot aquells que apareixen sobre 

extrems articulars o ossos compactes o de morfologia atípica, en els quals resulta difícil identificar de 

forma inequívoca l’agent de trencament. En l’esquelet cranial predominen els trencaments indeterminats, 

amb un mínim de restes completes o quasi completes, encara que en alguns casos si s’han determinat 

fragmentacions postdeposicionals. Cal destacar el cas de la vèrtebra lumbar, la quals, encara que sembla 

molt cridaner en el gràfic, perquè el 50% de les restes estan completes i l’altre 50% fracturades 
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intencionadament, únicament compta amb 4 restes. En el cas dels ossos llargs s’hi troben tant 

trencaments indeterminats com fractures fresques i fragmentacions postdeposicionals, si bé certament 

els més abundants són els indeterminats. En el cas dels ossos compactes dels tarsos i les falanges són 

predominants els elements complets, però cal destacar la presència d’alguns astràgals, calcanis i falanges 

I trencats (figura 5.59). Malgrat romanen indeterminats, aquests trencaments sobre ossos tan compactes 

i densos, els quals difícilment es veuen afectats per processos de fragmentació postdeposicional, poden 

haver-se produït durant la manipulació carnissera o el consum (taula 5.108). 

En aquest nivell destaca la elevada presència de cilindres sobretot en el cas de la tíbia, on representen el 

50,5% del total de restes d’aquest os identificades, i en el fèmur (44,4%). EN el cas del radi i l’húmer, 

encara que continuen sent importants, passen a un segon lloc. En el cas de l’húmer l’articulació distal és 

ara la més present de totes (NR=24, 54,5%), i en el radi, la proximal (NR=23, 51,1%). Després d’aquestes,  

els cilindres, amb un 31,8% i 24,4% són les restes més comunes, igualada en el cas del radi amb l’epífisi 

distal. Per la seua banda, l’epífisi proximal de l’húmer està menys representada (9,1%) (figura 5.60). 

 

Figura 5.60. Freqüència relativa dels fragments d’ossos llargs de Leporidae (NR=141). NV-4.1b 

Marques antròpiques 

Marques lítiques en la cortical dels ossos 

S’han identificat marques lítiques en diversos ossos, però la quantitat, comparada amb el total d’ossos 

recuperats en el nivell és exigua. En total són 20 restes, que se reparteixen de la següent manera (figura 

5.61):  En una mandíbula (que representa el 2,4% del total de restes de mandíbula) s’han identificat 
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Figura 5.59. Freqüència relativa de cada tipus de trencament i dels ossos complets de Leporidae. NV-4.1b. 
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marques lítiques lleus, insinuades, en la cara 

lingual, sota M2 i M3, en disposició paral·lela al cos 

mandibular.  

En el cas de l’escàpula s’han identificat marques 

lítiques en quatre de les restes, que representen el 

7,8% del total de les restes. En dos casos (morf. 2 i 

3) s’han identificat marques transversals en el coll, 

i en el cas del morf. 2, juntament amb aquestes 

marques apareixen raspats lleus en el marge 

toràcic. Els altres dos casos són morf. 1 i mostres 

marques transversals també en la zona del coll. 

Totes aquestes marques corresponen al model 1, i 

representen, sobre el total de restes que 

conserven el coll (NR=25), el 16%. Si es pren en 

consideració l’afectació per concrecions calcàries, els percentatges se situen en un23,5% sobre el total de 

restes amb coll sense concrecions, del 19% sobre les restes poc afectades (grau 0-2) i del 18,2% sobre les 

restes poc/mig afectades (taula 5.109). 

 En l’húmer s’han identificat tres conjunts de marques diferents. Per una banda, s’ha identificat un raspat 

llarg, lleu, en la cara dorsal-medial de la diàfisi; en altres tres diàfisis, en llocs diferents (lateral, dorsal- 

medial i plantar) s’han observat agrupacions d’incisions d’intensitat mitjana o intensa, de tendència 

obliqua. En últim lloc, en dos epífisis distals s’han observat incisions transversals sobre la tròclea, intenses,  

en posició dorsal. El total de restes d’húmer amb marques és de 6 (13%). Totes aquestes marques poden 

resumir-se en el model 1 i 3. Les quatre restes amb incisions i raspats longitudinals i oblics sobre diàfisi 

apareixen sobre el 23,5% de les restes de cilindre, i encara augmenta més el percentatge si es considera 

l’afectació per concrecions calcàries. En aquest cas, les 4 restes amb marques lítiques del model 1 suposen 

el 44,4% de les restes sense concrecions, i el 26,7% de les restes de cilindre amb concrecions d’intensitat 

lleu o mitjana (taula 5.110). En el radi no s’han detectat marques, però en una diàfisi d’ulna (2,4%) s’ha 

observat una incisió lleu, obliqua-longitudinal. 

En el membre posterior s’han identificat talls transversals, d’intensitat lleu, en la cara externa d’un ili 

(2,1%). També s’ha observat un conjunt d’incisions 

obliqües i lleus sobre la cara dorsal de la diàfisi d’un 

fèmur (1,8%). En el cas de la tíbia s’ha observat 

marques lítiques en quatre restes (4,3%). En un cas 

s’ha observat una agrupació d’incisions lleus, 

transversals, en la cara dorsal de la diàfisi d’un 

cilindre; en altres tres restes apareixen incisions en 

una posició semblant, però en este cas de 

tendència obliqua. Aquestes marques corresponen 

al model 1 (incisions i raspats longitudinals i oblics 

sobre la diàfisi) i al model 2 (incisions transversals 

aïllades sobre la diàfisi). Les marques del model 1 

representen el 13,6% de les marques sobre els 

cilindres llargs (longitud 4-6).  Sobre els cilindres 

sense concrecions representen el 27,8%, i el 24% 

sobre els cilindres amb graus d’afectació per 

concrecions entre 0 i 3. 

 

Figura 5.61. Marques lítiques en la cortical dels ossos de 
lepòrids. NV-4.1b. 

 

 

Figura 5.62. Localització dels diferents tipus de fractures 
directes identificades en els ossos de lepòrids. NV-4.1b. 
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També en el membre posterior apareixen marques de tall, intenses, agrupades i transversals sobre la cara 

plantar de l’olècran d’un calcani (3,8% sobre el total de restes de calcani). En les falange únicament s’ha 

identificat en una resta uns talls sobre els còndils articulars (2,4%). 

Fractura directa dels ossos. 

El total de restes amb evidències de fractura directa antròpica és de 18. Al igual que en la resta de nivells 

no és massa elevada. En aquest cas, i de nou, únicament s’han identificat sobre els principals ossos llargs. 

Del total d’ossos llargs, únicament en el 7,5% s’han identificat aquestes marques. Se concentren sobre els 

membres, tant l’anterior com el posterior, i se troben les morfologies de mossa, afonament i flexió (taula 

5.111, figura 5.62).  

Morfotipus de trencament relacionats amb la fractura antròpica 

En aquest subnivell la quantitat de cilindres fracturats en fresc ascendeix a 3 en el cas de l’húmer, un 6,5% 

del total de les restes d’aquest os,  i 8 en el cas de la tíbia, un 9%, molt menys que en el subnivell 

suprajacent. Si afegim aquells cilindres amb trencaments d’origen indeterminat, el percentatge en el cas 

de l’húmer ascendeix a un 23,9% i un 40,4% en la tíbia, més propers als anteriors. En el cas del fèmur no 

hi ha cilindres amb trencaments en fresc, de forma que els d’origen indeterminats, N=23, representen un 

42,6%, que és un percentatge molt elevat respecte a NV4.1a. En el cas del radi hi ha 7 restes de cilindre 

amb trencaments d’origen indeterminat (15,5%) 

Les epífisis distals d’húmer del morfotipus II.1.4 estan poc present en aquest nivell (NR=4), i sols 

representen un 8,7% del total. Si sumem la única resta que s’ha identificat d’aquest tipus però amb 

fractura indeterminada, el percentatge augmenta a un 10,9%, percentatges en qualsevol cas molt baixos 

respecte al subnivell precedent. En aquest nivell, en canvi estan més present el morfotipus 0.1.2, epífisis 

distals trencades a la base de la diàfisi, però que no se presenten senceres, sinó aproximadament la meitat 

de la massa òssia epifisària (NR=7). El II.1.2 també està present (NR=1). La suma de tots aquests 

morfotipus que poden derivar de les accions antròpiques eleva el percentatge a un 28,3%, per davall del 

nivell anterior, però més pròxim. 

El morfotipus II.1.1.1 de fèmur proximal està representa únicament per 4 restes en aquest nivell, un 7,4% 

del total, però apareix juntament al morfotipus 0.1.2, fragments de la epífisi proximal que poden estar 

causats per processos semblants. En aquest cas el percentatge ascendeix a un 14,8%. Les epífisis proximals 

i distals trencades al crear els cilindres són un total d’11, un 20,4% del total. 

A banda de cilindres, en la tíbia resulta important la quantitat de restes d’epífisis distals que s’han 

identificat. Hi ha 7 restes que tenen un origen clarament antròpic (morf. II.1.4 i II.1.2), junt a altres, que 

s’han identificat en major quantitat i que malgrat l’origen del trencament no s’ha pogut identificar, 

responen a morfotipus semblants, i per tant, molt probablement s’han originat en les mateixes accions 

(morf. 0.1.4, NR=10). Si se sumen totes aquestes restes, són un total de 17, que representen un 19,1%. 

Pel que fa a les proximals, únicament s’ha identificat un morf. II.1.2 que ha estat causat per les accions 

antròpiques. 

En aquest subnivell l’ulna no presenta tanta quantitat de restes fracturades per l’olècranon, sols 10 restes 

que representen el 23,8% del total. Predomina el morfotipus 3, la fractura de l’olècranon, però per 

l’articulació. És molt probable que també aquest morfotipus puga aparèixer per les accions antròpiques, 

ja que la fractura natural postdeposicional d’eixa zona és complicada al ser molt densa. El NR en aquest 

cas és de 17, i si se sumen aquestes i les anteriors, representen un 64,3% del total de restes d’ulna del 

subnivell. 

La mandíbula presenta 5 restes on la zona aboral està fracturada, tal i com ja s’ha comentat en el subnivell 

precedent. En aquest cas representen un 11,9%. La menor quantitat de restes d’aquest morfotipus pot 
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deure’s a la major fragmentació de les restes en general. Aquesta fragmentació se mostra en la gran 

quantitat de restes del morfotipus 5.1 en el cas de la mandíbula. En l’escàpula sa situació és semblant. 

Únicament 3 restes del morfotipus 1 han estat identificades, mentre que predominen amb molt els 

fragments de cos. 

Els ossos digerits 

En aquest nivell s’han identificat 5 ossos que presenten evidències de digestió. Tanmateix la ingesta 

d’aquests ossos no implica que haja estat realitzada per carnívors, ja que se tracta de restes menudes i 

que en alguns casos presenten morfotipus de fractura i marques de fractura antròpica que se corresponen 

amb les antròpiques. 

Els més evidents són un húmer distal (FE II.1.4, capa 4e) que si bé no conserva evidències de la fractura 

directa, té la mateixa morfologia dels que s’associen normalment a la fractura antròpica per mossos. Altre 

fragment és una epífisis distal de fèmur (FE II.1.4, capa 4e) que, en aquest cas sí presenta un afonament 

que origina la fractura. 

Altres tres restes també presenten unes un aspecte de la cortical que deriva probablement de la seua 

digestió, encara que no és tan evident com els dos anteriors. Són un radi proximal (FE II.1.4, capa 4d), un 

fragment d’ulna (morf. 3, capa 4d) i un fragment de pelvis (morf. 6, capa 4d). Tots ells present un tamany 

menut que possibilita la seua ingestió pels humans. 

Edat 

El total de restes que han ofert informació sobre l’estat de fusió dels ossos llargs és de 99. El perfil gràfic 

de l’edat de mort és molt semblant als nivells anteriors. Totes les restes identificades de fusió primerenca 

(NR=43) apareixen fusionades; les restes amb fusió intermèdia (NR=27) apareixen en la seua majoria 

(77,8%) fusionades. En el cas del grup de restes de fusió tardana (NR=29) aquest percentatge és encara 

més elevat (89,7%) (figura 5.63). 

 

Figura 5.63. % de les epífisis de cada grup d’edat fusionades i sense fusionar. Leporidae. N3 

5.2.3.3. Restes indeterminades 

El total de restes indeterminades d’aquest nivell és de 669, que se reparteixen en les capes tal i com 

s’indica en la taula 5.79. 

Restes determinades anatòmicament (RDa) 

Del total de restes incloses en aquest apartat, s’ha pogut determinat l’element anatòmic en 86 casos, dels 

que 84 són costelles i únicament 2 fragments vertebrals. 
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Restes determinades pel pes corporal (RDpc) 

En aquest nivell el total de restes de mesofauna indeterminades on s’ha mesurat la paret cortical és de 

237. La seua amplària oscil·la entre els 1,38 mm. I els 7,45, amb una mitjana de 2,93. Evidentment és una 

distribució asimètrica on la major part dels valors se situen a la dreta de la mitjana (taules 5.112, 5.113). 

Les mesures són de nou coincidents amb les obtingudes en els ossos identificats de la subfamília Caprinae 

(figura 5.64). 

 

 

5.2.4 SUBNIVELL NV-4.2 

El subnivell NV-4.2 se situa en el tram inferior de la seqüència estudiada, entre les capes 4g i 4m. És, amb 

diferència, el subnivell més potent de la seqüència epipaleolítica/mesolítica de la Sala del Vestíbulo de 

Nerja. El total de restes estudiades és de 3111, que se reparteixen entre els diferents taxons i restes no 

determinades (RDa, RDpc i nD). Un dels punts claus que caracteritza aquest subnivell és la elevada 

presència de restes de vell marí (Monachus monachus), quasi absent als nivells superiors. En el cas 

d’aquest taxó, com s’observa a la taula al sumatori total hi ha una resta de més, que fa que el percentatge 

que representen sobre els indeterminats varia lleugerament, i passe d’un 2,9% a un 3%. Es tracta d’una 

mandíbula que correspon al subnivell NV-4.2 de la qual es desconeix la capa concreta de la que prové 

(taula 5.114). 

Capa 4g 

El NR estudiades en aquesta capa és de 433. D’aquestes, 50 són de Caprinae, de les que 20 s’han identificat 

com Capra pyrenaica; 7 són de suid, de les que amb seguretat 6 han estat identificades com Sus scrofa, 

mentre que l’altra s’ha preferit deixar com Sus sp. Així mateix s’han identificat 4 restes de Monachus 

monachus, totes concentrades en el quadre D3.De lepòrid s’han identificat 182 restes als quadres D4 

(NR=9), D3 (NR=107) i D5 (NR=66).  

Les restes indeterminades ascendeixen a 165, de les que 24 són fragments de costella, 1 fragment cranial, 

68 fragments de diàfisi de mesofauna, 51 fragments de morfologia atípica i 21 de teixit esponjós 

(NRDa=25, NRDpc=68, NRnD=72). 

 

Figura 5.64.  Corba de distribució de la mesura de l’espessor de la pared de la diàfisi en les restes de Caprinae i les RDpc del 
subnivell NV-4.1b. 
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Capa 4h 

En aquesta capa el total de restes estudiades és de 443. Els caprins estan presents amb 53 restes, de les 

quals 21 s’han identificat com Capra pyrenaica. De senglar s’ha recuperat una resta, però el NR de vell 

marí ara puja a 12, i ja representa el 2,7% del total de restes estudiades. Els lepòrids estan presents amb 

116 restes. 

Les restes indeterminades pugen a 261, de les que 60 són fragments de costella, 106 fragments de diàfisis 

de mesofauna, 66 fragments de morfologia atípica i 29 de teixit esponjós (NRDa=60, NRDpc=106, 

NRnD=95). 

Capa 4i 

El total de restes estudiades és de 871. D’aquestes, 123 són de Caprinae, de les que 59 s’han identificat 

com Capra pyrenaica. De suid s’han identificat 7 restes, de les que 6 s’han identificat amb seguretat com 

Sus scrofa. Els carnívors són més abundants: hi ha dues restes de Felidae, una de Felis silvestris i altra de 

Lynx pardina, mentre que de vell marí hi ha 13 restes. Els lepòrids són prou abundants, 298 restes, però 

únicament s’ha pogut determinar l’espècie en 19 casos, tots de conill. El gènere Lepus està absent. 

El total de restes indeterminades és de 430. De costella hi ha 59 fragments i 1 de vèrtebra; la resta són 

156 fragments de diàfisis, 145 de morfologia atípica i 69 esponjosos (NRDa=60, NRDpc=156, NRnD=214). 

 Capa 4j 

Aquesta capa es redueix als quadres D4 i D5. El total de restes estudiades és de 307. Caprinae està present 

amb 17 restes, de les que 9 són Capra pyrenaica. Solament hi ha una resta de cérvol, un fragment de radi 

esquerre, al igual que de senglar, un fragment de metatars. De vell marí s’han identificat un total de 8 

restes, mentre que de Felis silvestris hi ha 5, de les quals 4 son fragments dentals que probablement 

pertanyen al mateix espècimen. El nombre total de restes de lepòrid és de 171. 

Les restes indeterminades ascendeixen a 104, de les que anatòmicament s’han determinat 9 (8 de costella 

i 1 de vèrtebra). Els fragments de diàfisi de mesofauna són 37, i un fragment d’epífisi. El NR de morfologia 

atípica és de 39, mentre els de teixit esponjós són 18 (NRDa=9, NRDpc=38, NRnD=57). 

Capa 4k 

Aquesta capa està als quadres D4, D5 i D6. EL total de restes recuperades és de 387, de les que 11 són de 

Capra pyrenaica, altres 13 s’han identificat com a Caprinae i una de cérvol. Hi ha presents tres taxons de 

carnívor: el linx (NR=1), el vell marí (NR=8) i la rabosa (NR=1). Els lepòrids són el taxó més abundant, amb 

229 restes. 

Hi ha un total de 123 restes que podem considerar, en major o menor grau, indeterminades. D’aquestes 

hi ha 20 fragments de costella (NRDa=20), 49 fragments de diàfisi de mesofauna (NRDpc=49), 16 

fragments de morfologia atípica i 38 fragments esponjosos (NRnD=54). 

Capa 4l 

Solament quadre D5. El total de restes estudiat ascendeix a 392, de les que 94 integren el grup 

d’indeterminats. De Caprinae hi ha un total de 29 restes, de les quals 17 han estat identificades com Capra 

pyrenaica; el senglar està representat per un únic espècimen, un metacarp amb marques de foc intens 

(color negre) sobre l’articulació distal. Els carnívors únicament estan representat pel vell marí (NR=9). 

L’últim taxó identificat son els lepòrids (NR=258). 
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Dins dels indeterminats hi ha 14 restes de costella (NRDa=14), 35 fragments de diàfisi de mesofauna 

(NRDpc=35), 24 restes de morfologia atípica i 21 fragments de teixit esponjós (NRnD=45). 

Capa 4m 

El material estudiat en aquesta capa prové dels quadres D5 i D6. El total de restes és de 279. De Caprinae 

s’ha identificat 33 restes, de les que 17 són de Capra pyrenaica; altres dues restes don de Cervus elaphus 

i altres 2 de Sus scrofa. Els carnívors estan representats per una única resta de vell marí. De lepòrid s’ha 

identificat 137 restes. 

El total de restes indeterminades és de 104; d’aquestes, 25 fragments són de costella (NRDa=25), 35 

fragments de diàfisis de mesofauna (NRDpc=35), 33 de morfologia atípica i 11 restes esponjoses 

(NRnD=44). 

5.2.4.1 Estat del material 

Restes observables i no observables 

En aquesta capa la quantitat de restes no observables augmenta considerablement fins a representar un 

87,3% del total de restes del nivell, sense que hi haja massa variacions significatives entre les capes. 

Solament en el cas de la capa 4k s’aprecia un canvi, i les no observables baixen la seua presència a un 

74,6% (taula 5.115). 

Afectació per concrecions calcàries 

El total de restes de mesofauna, incloent-hi identificades i no identificades és de 1027, que representa el 

59,7% del total de restes, de forma que aquest és el nivell que presenta major afectació. 

En el cas dels lepòrids, el total de restes afectades per concrecions és de 723, que representen el 52% del 

total (taula 5.116). Açò suposa que aquest és el nivell amb major quantitat de restes concrecionades. Cal 

destacar també que encara que tots els graus d’afectació estan ben representats, són els graus 3 i 4 els 

que presenten major quantitat de restes (188 i 176 respectivament, que representen el 26% i el 24% del 

total de restes amb concrecions calcàries). 123 restes conformen el grau 5, que representa un 17% de les 

restes amb concrecions i un 8,8% del total. Vora 2/3 de les restes afectades presenten concrecions en 

grau mitjà-alt (figura 5.64). 

 

Figura 5.64. Restes concrecionades i no concrecionades de Leporidae del nivell 4.2. 

Termoalteracions 

En aquest nivell es troba la major concentració de restes de mesofauna termoalterades, les quals, a més 

a més, presenten alteracions de caràcter greu. El total de restes termoalterades ascendeix a 1118, que 

representen el 65% del total. D’aquestes, el 53,9% de les restes presenten un color gris (grau 5), i el 18,5% 
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estan completament calcinades (grau 6). Açò suposa que el 72,4% de les restes termoalterades presenten 

graus de cremació greus (taula 5.117, figura 5.65). 

En el cas dels lepòrids, el total de restes termoalterades ascendeix a 1025, que suposen el 73% del total. 

Al igual que en el cas de la mesofauna, la quantitat de restes termoalterades de caràcter greu és molt 

elevada. 547 restes presenten color gris (grau 5), i 212, blanc (grau 6). Açò suposa respectivament el 53,4 

i el 20,7% del total de restes termoalterades (taula 5.118, figura 5.66).  

5.2.4.2 Composició taxonòmica 

Caprinae 

El total de restes de Caprinae identificades en aquest nivell és de 329. S’ha identificat amb seguretat 

l’espècie Capra pyrenaica, NR=154, i una falange 2 probablement del gènere Rupicapra i que s’ha 

classificat finalment com cf. Rupicapra sp. Al igual que en els nivells superiors, primerament se va a 

mostrar un estudi global de la subfamília Caprinae. 

Representació esquelètica: NR, NME, MAU i %MAU 

Del total de restes estudiades d’aquesta subfamília (NR=329) el 37,4% provenen de la capa 4i, que és la 

que més restes de caprins ha aportat (NR=123) (taula 5.119). La capa amb menor quantitat de restes és 

la 4j (NR=17). Pel que fa al NR, els ossos més abundants són les falanges I (NR=37) i fragments de tíbia 

(NR=22), mentre que les vèrtebres lumbars, les escàpules, hioides, astràgals i calcanis presenten poques 

restes. Els centretarsals estan absents en la mostra (taula 5.120).  

El NME estimat més elevat ha sigut el de les falanges I (NME=17) i III (NME=12), així com el de les vèrtebres 

lumbars (NME=10). En el cas de la tíbia el NME a partir de la volumetria dels fragments de diàfisi és de 3, 

mentre que el càlcul a partir dels extrems articulars, en aquest cas el distal, ha proporcionat un NME=5.  

 

Figura 5.65. Restes de mesofauna termoalterades. NR. Nivell 4.2. 

 

Figura 5.66. Restes de Leporidae termoalterades. NR. Nivell 4.2. 
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D’igual manera, en el fèmur s’ha obtingut un NME=2 a partir dels fragments de diàfisis, mentre que el 

recompte de caps articulars dóna un NME=3. D’aquesta manera, sembla que en aquest cas el NME calculat 

a partir dels extrems articulars supera el que s’obté de mesurar el volum dels fragments de diàfisis, 

malgrat la gran quantitat de fragments que componen la mostra. 

En el gràfic de freqüències del %NR (figura 5.67, figura 5.69) destaca la elevada presència de falanges I, 

les quals dominen amb claredat la mostra. Únicament les restes de tíbia arriben a prop del 60% de 

representació de les falanges I i és l’únic os que juntament amb els metacarps i les dents ultrapassa el 50% 

de representativitat. En el cas de les freqüències del %MAU es pot observar una major presència dels 

metàpodes i basipodis. Tant el membre anterior com el posterior i l’esquelet cranial estan ben 

representats encara que amb diferències entre ells. De nou, el segment menys representat és l’esquelet 

axial i part del cranial, si bé les vèrtebres cervicals i les lumbars tenen una presència relativament 

important que dóna a aquest perfil un aspecte més equilibrat que, en general, en els nivells anteriors 

(figura 5.68, figura 5.70).  

  

Figura 5.69. Representació del NR conservades per a cada os. 
Caprinae. Nivell 4.2. 

Figura 5.70. Representació del %MAU conservades per a cada 
os. Caprinae. Nivell 4.2. 

 

Figura 5.67. %NR de Caprinae del nivell 4.2 

 
Figura 5.68. %MAU Caprinae. 
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NMI 

El NMIc calculat a partir de les restes dentals, mandibulars i maxil·lars és igual a 5, on trobem un mínim 

de 3 individus subadults, 1 adult i 1 senil. Cal apuntar que aquestes quantitats no són proporcionals amb 

les obtingudes a partir del NR dental, ja que d’aquesta manera el NR dentals adultes és més elevat 

(NR=10). El problema és que com que són restes principalment de molariformes no identificats, no podem 

afirmar que se tracte d’individus diferents.   

El NMIf=4, estimat a partir del metacarp i l’húmer. Si combinem els resultats, obtenim un mínim de 1 jove, 

3 subadults, 3 adults i 1 animal vell, encara que aquest, identificat a partir del desgast dental, podria 

correspondre a ossos que poden ser d’adults, de manera que tenim dues possibilitats a l’hora d’avaluar 

aquesta coincidència. Per una banda, considerar-lo part dels adults, de forma que tindríem 1 jove, 3 

subadults i 3 adults, o bé, ja que s’ha identificat per les dents, valorar la possibilitat de que un adult siga, 

en realitat un animal ja senil: 1 jove, 3 subadults, 2 adults i 1 senil. En qualsevol cas, el NMIc=7 (taula 

5.121). 

Fractura i fragmentació de les restes 

En la taula 5.122 s’arreplega el total de les restes d’ossos llargs amb la indicació del seu morfotipus i el 

tipus de trencament que han patit, així com, si és el cas, les epífisis no fusionades. El NR=166. A partir 

d’aquesta taula s’ha pogut realitzar l’estudi dels trencaments dels ossos. L’aparició d’ossos sencers se 

limita a les falanges I i II, i únicament en dos casos. També són els únics ossos que presenten fragments 

longitudinals axials (NR=7). En el cas dels zigopodis i estilopodis són dominants els fragments de diàfisis, 

mentre que entre els metàpodes dominen els fragments proximals (taula 5.123). 

Pel que fa al tipus de trencament és dominant el d’origen indeterminat, sobretot pels ossos no llargs 

(compactes i plans) on l’origen del trencament és difícil d’establir. Encara que en els ossos llargs també és 

el més nombrós (NR=68), també les fractures en fresc tenen molta importància (NR=43), seguides de les 

mixtes (NR=32) (taula 5.124, figura 5.71). La ràtio entre fragmentació/fractura total és 31/48=0,65, 

mentre que en els ossos llargs principals és molt més baixa 17/43=0,4. La ràtio fractura/total trencaments 

és de 48/298=0,16; mentre que la ràtio indeterminats/total trencaments és 180/298=0,6. 

 

Figura 5.71. Comparativa de freqüències dels diferents tipus de trencament entre els ossos llargs i els plans i compactes (altres 
ossos). Caprinae. NV-4.2. 

Marques antròpiques 

El total de restes amb marques lítiques en la cortical en aquest nivell és de 19, que representen a penes 

un 5,7% del total de restes (NR=329). Tanmateix, i al igual que en els anterior nivells, les restes observables 

són menys, NR=82, de forma que les restes amb marques representen el 23,2% del total de restes 

observables. També són 19 les restes on s’han detectat mosses produïdes al fracturar els ossos. 

En la taula 5.125 se resumeixen totes les marques identificades de clar origen antròpic. Les figures 5.72 i 

5.73 mostren de forma esquemàtica la situació i repartiment a l’esquelet de les diferents marques, tant  
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incisions i raspats en la cortical com les mosses 

de percussió detectades. En el primer cas s’ha 

de destacar la afectació de bona part de tots els 

ossos llargs, així com d’una cervical. Aquestes 

marques se poden organitzar en diferents 

segments. En l’esquelet axial se troba, per una 

banda, una marca transversal en una vèrtebra 

cervical. No establir de forma inequívoca la 

seua relació amb la desarticulació del coll o el 

seu descarnat. En les costelles s’han detectat 

series d’incisions transversals, en la cara medial 

(ventral) que poden relacionar-se amb 

l’evisceració de l’animal. 

Pel que fa al membre anterior, les grans 

concentracions de marques se troben en el 

conjunt húmer distal-radi proximal i carps-

metacarps. En el primer segment trobem tant 

marques de desarticulació en el proximal del 

radi i la tròclea distal de l’húmer, i de descarnat, 

obliqües i situades en les diàfisis dels ossos. En 

el membre posterior de nou les concentracions 

són dues: en el fèmur, principalment marques 

de descarnat, i en els metatarsos, tant de 

desarticulació (marques transversals en la zona 

proximal) com relacionades amb el pelat 

(transversals en la zona mitja o distal de la 

diàfisis). Aquestes també pogueren ser de 

descarnat. Per la seua banda, les mosses 

detectades permeten observar una fractura 

generalitzada del tots els ossos llargs de 

l’estilopodi, zigopodi, basípode, metàpodes i 

les falanges 1. També s’ha detectat una mossa 

en una fragment cranial molt probablement 

produïda per l’extracció de l’encèfal. 

Marques de carnívor 

No s’han detectat marques de carnívor en aquest nivell. 

Edat 

El total de restes en les que s’ha pogut estimar l’edat a partir del mètode de la fusió de les epífisis és de 

59. La major part d’elles apareixen fusionades (NR=41) (taula 5.126). En la taula 5.127 se fa un resum de 

les restes fusionades i no fusionades classificades per cohorts de edat, que, com ja s’ha comentat abans, 

facilita molt la lectura dels resultats antequem i postquem. S’han de considerar diverses qüestions, 

atenent als resultats reflectits en la taula. En primer lloc, bona part del material apareix fusionat, de tal 

forma que, en aquest sentit, bona part de les restes pertanyen, com a mínim a animals subadults i adults 

(33 restes que s’ossifiquen en edat juvenil ja fusionades, 5 que fusionen en edat subadulta i altres tres 

que fusionen en edat adulta avançada). Tanmateix, la presència d’animals joves, si bé no és massa 

 
Figura 5.72. Situació de les marques lítiques en la cortical dels 

ossos de Caprinae. NV-4.2. 
 

 
Figura 5.73. Situació de les marques de percussió antròpica sobre 

els ossos de Caprinae. NV-4.2. 
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abundant, està ben demostrada: un mínim de 7 restes pertanyen a algun individu jove, mentre que 5 

restes poden ser bé subadultes o joves. La resta d’elements no fusionats poden ser joves-subadults, però 

també adults, ja que són de fusió tardana (figura 5.74). 

En aquest subnivell com en tots els anteriors, la quantitat de material dental no permet més que una 

aproximació a la estructura de edat. En el cas de les fases, solament han pogut ser establertes en 5 restes, 

totes elles ja d’animals subadults (fase III) i adults (fase IV i V) (taula 5.128). Les restes sobre les que s’ha 

pogut realitzar l’estudi de cohorts és de 14. Al igual que en els casos anteriors, dominen els adults, amb 

presència de subadults i un individu senil (taula 5.129). 

La presencia demostrada per les dents d’animals subadults, adults i vells confirma allò que s’apuntava a 

partir de l’estudi de fusió. Principalment l’estructura d’edat està conformada per animals adults, si bé la 

presència de subadults, coincidents amb les restes no fusionades citades, així com la presència d’extrems 

articulars d’ossificació tardana i restes dentals d’animals senils obre un ventall d’edats més ample (figura 

5.75). 

Restes de Caprinae termoalterades 

De les 329 restes, 220 presenten evidències de termoalteració, el 66,9% del total. Dins d’aquestes, el grup 

més representat és el de les termoalteracions greus i molt greus (color grau 4, 5 i 6), que representen el 

75% del total de restes termoalterades. Cal assenyalar que la major art de les restes presenten una 

coloració grisenca (grau 5) (NR=123). La gran majoria de les restes estan completament afectades. 

Solament 23 presenten una afectació pel foc parcial. Dins d’aquest grup, 10 presenten graus de 

termoalteració lleus, i en un cas, una falange 1, l’afectació pel foc està localitzada en exclusiva sobre 

l’articulació distal (taula 5.130). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.74. Freqüència relativa de restes 
fusionades i no fusionades de cada un 
dels grups de fusió indicats en anys. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.75. NR absolut de joves, 
subadults, adults i vells de Caprinae a 
partir de l’estat de fusió de les epífisis 
(s’indiquen les restes fusionades i no 
fusionades) i de les cohorts dentals 
establides. 
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Capra pyrenaica 

Representació esquelètica 

Encara que els perfils són similars, com en la resta de nivells, hi ha algunes diferències al reduir l’anàlisi a 

les restes identificades com Capra pyrenaica front als resultats obtingut per a la totalitat de la subfamília 

Caprinae. En aquest cas són les falanges III les més abundants, i el membre anterior està més present. 

També ho està, en el cas del NR, l’esquelet axial en general, mentre que el cranial baixa la seua presència.  

En general s’observa un major equilibri en la presència dels diferents segments esquelètics.  En el cas del 

%NR, les vèrtebres lumbars, húmer, radi, carps, metacarps, tíbia, metatarsos i les falanges 1 i 2 superen 

el 60% (figura 5.76). Al calcular el %MAU el perfil s’aproxima molt més a l’obtingut per a Caprinae, amb 

algunes diferències menors. Ara el mal·lèol ja no representa el 100%, sinó menys del 40%. També les 

falanges I i les vèrtebres han reduït la seua presència (taula 5.131, figura 5.77). 

NMI 

El càlcul del NMI de Caprinae s’ha realitzat sobre restes identificades com a Capra pyrenaica, de forma 

que el NMIc=7 (1 jove, 3 subadults, 2 adults i 1 senil). 

Fractura i fragmentació 

En les taules 5.132 se fa un resum de la morfologia de les restes de cabra salvatge i dels tipus de 

trencament identificats en aquest subnivell. Cal destacar que ara, com que en bona part dels casos 

l’espècie Capra pyrenaica s’ha identificat a partir dels elements diagnòstics dels extrems articulars, la 

presencia de restes de diàfisis no és tant abundat com en el cas de la subfamília (taula 5.133). Sobre el 

total dels ossos, en la major part de trencaments no s’ha pogut identificar l’origen. Aquests indeterminats  

 

Figura 5.76. %NR Capra pyrenaica. Nivell 4.2 
 

 
Figura 5.77. %MAU de Capra pyrenaica. NV-4.2. 
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són especialment abundants en els ossos no tubulars (NR=30), mentre que en els ossos llargs les fractures 

en fresc estan molt ben representades (taula 5.134, figura 5.78). 

Marques antròpiques 

La taula 5.125 realitzada per a Caprinae recull totes les marques antròpiques identificades en tots els 

ossos dels Caprinae. Bona part d’aquestes s’han identificat en restes de cabra salvatge, dels 32 ossos amb 

marques, 20 són de Capra pyrenaica. La diferencia amb la totalitat de restes no és, doncs, massa 

important, i per tant se remet a aquesta taula per obtenir una visió de les marques antròpiques sobre 

ossos de cabra salvatge. 

Edat 

Atés que la epífisis han sigut en bona part identificades com ca Capra pyrenaica, les conclusions a l’estudi 

de l’estat de fusió dels diferents ossos no són massa diferents de les obtingudes en el cas de la totalitat 

de Caprinae. Així, encara que dominen els animals adults, també trobem joves i fins i tot algun senil, perfil 

que s’ajusta al ja esmentat en el cas del càlcul del NMI (taules 5.135, 5.136). 

En el cas de les dents, únicament dues han estat clarament identificades com a Capra pyrenaica, si bé se 

pot considerar que evidentment les dents identificades com a Caprinae pertanyen quasi amb total 

seguretat, a aquest taxó. En aquest cas podem acceptar els resultats exposats amb anterioritat, i que 

venen a coincidir de nou amb un perfil on dominen els adults però on trobem també joves i senils. 

cf. Rupicapra 

Únicament s’ha identificat com a cf. Rupicapra una resta en la capa 4h. Se tracta d’una falange 2 amb un 

trencament longitudinal d’origen desconegut, però que per la seua morfologia pot respondre al procés 

d’apertura de l’os. Està completament termoalterada, color gris. 

Cervus elaphus 

El total de restes d’aquesta espècie és molt poc representatiu. NR=4. En les capes 4j, k i m s’han recuperat 

tres fragments de radi, i també en la capa 4m, un de tíbia.  Aquest darrer és un fragment de diàfisi, mentre 

que els de radi són fragment proximals (capes j i k) i distals (capa m). Totes elles presenten marques 

antròpiques. En el cas de la tíbia s’observa una sèrie d’incisions obliqües, situades en la cara medial de la 

diàfisis. Un fragment de radi proximal presenta incisions obliqües en la cala dorsal de l’articulació, 

d’intensitat moderada i curtes, juntament amb una percussió que origina la fractura. LE mateix tipus de 

fractura directa s’observa també en l’altre fragment proximal. En el cas del fragment distal de radi de nou 

 

Figura 5.78. Comparativa de 
freqüències dels diferents tipus 
de trencament entre els ossos 
llargs i els plans o compactes. 
Capra pyrenaica. 
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trobem incisions múltiples intenses i obliqües, en aquest cas sobre la cara plantar de l’epífisi, on també se 

localitza una percussió. 

Tant el fragment tibial com el radis proximal apareixen completament termoalterats de color gris. 

Sus sp. i Sus scrofa 

De suid s’han recuperat en aquest nivell un total de 18 restes, el que suposa la major quantitat de restes 

d’aquest taxó identificades en un mateix nivell. De l’esquelet cranial s’ha identificat dos fragments 

mandibulars i una dent solta (capes 4g i 4i). L’esquelet axial està absent. Del membre anterior s’han 

recuperat 1 fragment d’húmer i 4 de metacarp, mentre que del membre posterior únicament 3 de 

metatars. Les extremitats també estan representades per falanges 1 (NR=1), falange 2 (NR=5) i falange 3 

(NR=1). 

A partir de l’estat de fusió s’ha pogut establir una edat aproximada per els metàpodes i falanges 2. En el 

cas dels metàpodes hi ha 2 restes fusionades que pertanyen a un individu de més de 24 mesos d’edat, i 3 

articulacions distals no fusionades d’animals de menys edat. Les falanges 2, per la seua banda apareixen 

amb l’articulació proximal fusionada en dos casos, i en altre no fusionada. Aquest element completa la 

seua fusió entre el 9 i els 18 mesos. Si se combinen ambdós elements, s’obté un NMIc=2, un animal adult 

i altre jove, menor de 9 mesos. 

Solament s’han identificat marques antròpiques sobre un fragment de diàfisi i epífisi distal d’un metatars 

3. Se tracta d’una sèrie d’incisions obliqües situades en la cara lateral de l’articulació distal. 

Del total de restes, 12 presenten marques de cremació. La major part d’elles (NR=7) apareix totalment 

cremada de color gris. Altra resta presenta una coloració negre-blanca. Junt a aquestes, hi ha tres restes 

de color marró-negre, una de les quals present termoalteracions parcials únicament. Potser la més 

interessant és un fragment proximal d’un metacarp IV que únicament presenta una intensa coloració 

marró en l’articulació, cosa que pot indicar una exposició al foc quan encara conservava els teixits, i que, 

per tant, pot ser intencionada i part del processat culinari. 

Monachus monachus 

Aquest és el nivell que més restes de vell marí ha lliurat. El NR=54 (taula 5.137). Les restes es concentren 

principalment en les capes centrals del subnivell, entre les capes 4h i 4l. Malgrat tots els segments 

esquelètics estan en major o menor mesura representats, el perfil de restes conservades és molt diferent 

segons se realitze a partir del %NR o del %MAU. En el primer cas, la major part de les restes conservades 

són falanges I, així com falanges I-II indeterminades i falanges III, mentre que la resta d’ossos estan poc 

presents, i únicament el maxil·lar i les costelles superen el 40% front a les falanges I (figura 5.79). Per 

contra, el %MAU corregeix aquesta visió i dóna un major pes a les mandíbules (figura 5.80). Malgrat 

aquests desequilibris, tots els segments esquelètics estan en major o menor mesura presents, de forma 

que no se pot afirmar l’existència d’un transport diferencial. D’aquest taxó s’han pres algunes mesures 

osteomètriques que s’adjunten per l’especificitat del taxó (Annex osteomètric). 

NMI 

La gran quantitat de restes recuperada ha permés realitzar un càlcul del NMI per combinació. En la taula 

5.138 s’indica el càlcul realitzat sobre els diferents ossos que han ofert un NMI significatiu. En el cas de les 

mandíbules el NMIc=3, dos joves i 1 adult, estimats a partir de 4 restes. Aquest és l’os que ha ofert un 

NMI major, si bé els 3 individus es completen amb un altre nounat representat per un húmer, un fèmur i 

una falange III. D’aquesta manera, el NMIc=4: un animal nounat, dos joves i un adult. 
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Fractura i fragmentació 

La quantitat de ossos sencers en la col·lecció de vell marí d’aquest nivell és prou elevada (taula 5.139). De 

les 28 restes d’ossos llargs estudiats, 7 han aparegut complets o quasi complets (morf. 99), el 25% de la 

mostra. Cal destacar que aquests ossos sencers són tant falanges com metàpodes i ossos dels membres 

(radi i fèmur). El cas contrari succeeix en els fragments de diàfisi, que són relativament escassos si els 

comparem amb la importància que tenen en el cas de la resta de taxons. En aquest cas sols hi ha 7 restes, 

que representen el 25% de la mostra (taula 5.140). La ràtio entre fragmentació/fractura en el cas del vell 

marí és molt elevada, 6/1=1, front als resultats inferiors a 1 que s’obtenen de forma sistemàtica en altres 

taxons com els caprins. Efectivament, al comprovar la quantitat de restes per a cada modalitat de 

trencament, s’observa (taula 5.141) que com és habitual dominen les restes amb trencaments d’origen 

indeterminat, seguits de restes fragmentades en sec, cas de 6 falanges 1-2. En l’altre extrem se troben les 

fractures en fresc intencionades, únicament observada sobre un fragment proximal i de diàfisi d’húmer. 

Marques antròpiques 

Únicament s’ha determinat marques lítiques en la cortical d’ossos de vell marí en 5 casos. A l’esquelet 

cranial n’apareixen en la zona basal i vestibular de dues mandíbules; també s’han observat en la cara 

caudal lateral de la zona mitjana de la diàfisi d’un radi, i en la zona articular d’una costella, així com en el 

cos d’una altra. Pel que fa a la fractura intencionada de les restes, com ja s’ha comentat en el punt 

anterior, únicament s’ha identificat una resta clarament fracturada, i amb una evident marca de fractura 

per percussió antròpica (figures 5.81 i 5.81bis).  

Edat 

A partir de l’estat de fusió de les diferents epífisis que s’han pogut considerar (NR=26) s’ha confeccionat 

la taula de fusió 5.142. Tant la taula com el gràfic confeccionat a partir de les dades d’aquesta permeten 

 

Figura 5.79. %NR Monachus monachus. NV-4.2. 

Figura 5.80. %MAU Monachus monachus. NV-4.2. 
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observar la presència d’animals de diferents edats. Així, mentre que en el cas del grup 1 (ossos de fusió 

primerenca) trobem la totalitat d’ossos fusionats, a la resta la quantitat de restes fusionades i no  

fusionades varien, el que ens ofereix un ventall d’edats que coincideix amb l’exposat al calcular el NMI 

per combinació: s’hi recuperen animals nounats, joves i adults. 

Les restes termoalterades 

Un element destriable en el cas del vell marí del nivell 4.2 és la elevada quantitat de restes termoalterades. 

40 (75,5%) de les restes presenten evidències de l’acció del foc, i d’aquestes, 32 presenten graus de 

termoalteració greus o molt greus (gris i blanc), el 80% de les restes termoalterades. Açò suposa que en 

el cas de les foques la quantitat de restes amb termoalteracions i dins d’aquestes, restes amb 

termoalteracions greus, és més elevat que en el recompte total del nivell. 35 de les restes estan 

completament afectades, i únicament 5 presenten termoalteracions parcials, però de color gris o blanc. 

Felis silvestris 

El total de restes de gat salvatge identificades en el nivell és de 6. D’aquestes la major part són dents 

(NR=4), totes recuperades en el quadre D4, capa 4j. En el mateix quadre i capa s’ha recuperat una falange 

1, i en D4 capa 4i, un fragment distal de metatars. El conjunt de dents recuperades està format per C, P3, 

P4 i M1 de la mandíbula, totes amb graus elevats de cremació (blanc-gris). Açò fa suposar que pertanyen 

a la mateixa mandíbula que ha desaparegut. També el fragment de metatars i la falange 2 presenten una 

calcinació total. El distal de metatars és molt interessant. Presenta un mos clar, que deixa una empremta 

en forma d’afonament. La intenció sembla la de fracturar l’os. En un primer intent fracassat es deixa eixa 

empremta, i en un segon intent es fractura, deixant en un lateral una clara mossa. 

Lynx pardinus 

En el cas d’aquest altre felí únicament s’han identificat 2 restes, una falange 1 i un fragment de diàfisi de 

metàpode. Solament el metàpode presenta una coloració marró en total la seua superfície derivada d’una 

termoalteració. Aquesta mateixa resta presenta un trencament mixt, probablement originat en el 

processat carnisser (potser en el procés de desarticulació) i posteriorment fragmentat. 

Vulpes vulpes 

Solament s’ha identificat la meitat distal d’un metatars amb l’epífisi distal fusionada. La fractura en fresc 

identificada en la zona central de la diàfisi pot haver-se produït durant el processat carnisser. Està 

greument termoalterat. 

 

Figura 5.81. Localització de 
les marques lítiques i de 
fractura antròpiques 
localitzades en les restes 
de vell marí. Nivell 4.2 
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Figura 5.81bis. Restes de Monachus monchus del subnivell NV-4.2. Dalt: conjunt de mandíbules recuperades. Centre esquerra: 
costella amb incisions en articulació vertebral. Centre dreta: mandíbula amb marques antròpiques i detall de les incisions 

localitzades. Baix esquerra: radi amb incisions. Baix dreta: costella amb incisions (detall). 
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Leporidae 

Representació esquelètica: NR, NME, MAU, %MAU 

El total de restes de lepòrid estudiades en aquest nivell és de 1391, i és, com en tots els nivells, el taxó 

més abundant. La major quantitat de restes es recuperen en la capa 4i (NR=298), i la menor en la capa 4h 

(NR=116) (taula 5.143). Amb algunes diferències menors, els perfils anatòmics que s’obtenen per als 

lepòrids en aquest nivell repeteixen els patrons que ja s’han comentat en nivells anteriors: elevada 

presència de restes cranials i de l’estilopodi i zigopodi tant anterior com posterior; menor presència de 

restes dels autopodis, encara que el calcani presenta una quantitat considerable de restes. Així mateix els 

metatarsos estan en general més presents que no els metacarps. En aquest cas la presència de la tíbia és 

dominant, tant per NR com pel %MAU (figures 5.83 i 5.84). 

Figura 5.83. Freqüència del %NR per a cada os. Leporidae. NV-4.2. 
 

 
Figura 5.84. %MAU. Leporidae. NV-4.2 
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Figura 5.82. Restes 
fusionades i no fusionades 
per a cada grup d’edat. 
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Figura 5.85. %NR en Leporidae. NV-4.2 Figura 5.86. %MAU en Leporidae. NV-4.2 

NMI 

En aquest cas, el NMIc màxim se ha obtingut a partir de l’húmer dret malgrat que és la tíbia l’os que 

més restes presenta en el nivell. Si atenem a la freqüència d’aparició de l’epífisi distal en aquest os, el 

NMIc=30, calculat a partir dels morfotipus de trencament de l’os, dividits en proximals i distals (taula 

5.144). 

Fractura i fragmentació de les restes. Morfotipus de fractura 

Els ossos llargs de l’estilopodi i zigopodi 

El total de restes d’aquests ossos del nivell 4.2 ascendeix a 485. D’aquests, 4 restes estan completes, cosa 

per la qual no estan en la taula de fractura. Són dos radis i dos húmers, tots d’individus adults. En tots els 

casos, el morfotipus més representat és el cilindre amb trencaments d’origen desconegut (FD 0.1), la 

quantitat del qual varia entre el 26,6% en el cas de l’húmer i el 45,8% del fèmur. En el cas de l’húmer 

també està molt representada l’epífisi distal, bé amb trencament indeterminat (FE 0.1.4, 21,3%), bé 

fracturada en fresc (FE II.1.4, 10,6%). D’aquesta epífisi sols s’ha reconegut una fragmentada en sec, de 

forma que sembla que la fractura intencionada (podríem afegir per mos), és dominant. En el cas del radi, 

el model més representat en segon lloc són les epífisi amb ½ diàfisi (FE 0.2.4, 28,8%) i les que presenten 

més de ½ diàfisi (FE 0.3.4). Sembla doncs que el trencament principal se dona en el terç central de la 

diàfisi, i bàsicament el seu origen és desconegut. De fèmur, el fragment més representat a banda del 

cilindre, és, amb diferència, el caput fracturat en fresc (FE II.1.1.1, 17,8%), seguit dels fragments de diàfisi 

de trencament desconegut (FE 0.4, 12,7%). La resta de morfotipus no arriben al 5%, tret del morf. FD I.1 

(5,1%). En el cas de la tíbia, el fragment més abundant són les epífisis distals de trencament desconegut 

(FE 0.1.4, 15,2%). A banda de les que presenten aquest trencament d’origen incert, les fracturades en 

fresc representen un 6,1%, mentre que fragmentades en sec sols hi ha una resta (0,6%), cosa per la qual 

sembla que, al igual que en l’húmer, la fractura en fresc és dominant (taula 5.145). 

En la ulna predominen diferents morfotipus de trencament. Per una banda, els més abundants són aquells 

que suposen el trencament de l’olècranon per damunt de l’articulació proximal (morf. 2, 2,2; NR=25; 33%), 

seguits dels trencament sobre l’articulació (morf. 3; NR=23; 30%). La resta se reparteix entre els 

morfotipus 1.1, 4 i 4.1. Aquest últim, el cilindre de diàfisis ulnar és el tercer més abundant (NR=14; 18,4%) 

(taula 5.146). 
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Fractura i fragmentació dels ossos de morfologia atípica 

En aquests ossos s’inclouen restes mandibulars (NR=128), escapulars (NR=56), vertebrals (NR=10) i coxals 

(NR=114). En el cas de l’hemimandíbula és especialment important la freqüència d’aparició dels 

morfotipus 5 i 5.1, que destaquen el trencament del cos mandibular, així com el 3, 3.1 i 6.1. Tots aquests 

morfotipus es produeixen quan la mandíbula se trenca pels alvèols de les dents a diferents altures, 

excepte el 6.1, que ja suposa el trencament de la zona del ramus mandibular. Cal destacar la relativament 

important aparició del morf. 2 (NR=12; 9,4%), que suposa el trencament de la zona aboral de la mandíbula. 

Por deure’s a fets postdeposicionals, però també als processos de consum del masseter. Les mandíbules 

més completes presenten trencament exclusivament en l’extrem més aboral del ramus, de forma que 

conserven el còndil articular (morf. 1). En el cas de l’escàpula hi predomina el morf. 2, que suposa el 

trencament de bona part del cos. També estan molt present els diferents fragments de cos (morf. 4.1 i 

4.2). Les restes vertebrals són molt escasses, i per tant poc indicatives. En el cas dels coxals els morfotipus 

dominants són els fragments ilíacs (morfotipus 5.1 i 5.2) i els de la zona acetabular (morfotipus 6 i 6.1) 

(taula 5.147). 

Fractura i fragmentació: fresques, seques, ossos complets i cilindres 

En la major part de les restes el tipus de trencament dominant roman indeterminat. Les restes senceres 

destaquen en el cas d’alguns metàpodes i podis, així com en les falanges. Per altra banda, les fractures en 

fresc apareixen principalment en els principals ossos llargs, si bé són escasses front a les d’origen 

indeterminat (taula 5.148, figura 5.87).  

En aquest nivell destaca una elevada presència de cilindres en el cas de la tíbia i el fèmur. En el cas del 

radi i l’húmer destaquen els extrems proximal i distal respectivament. Tanmateix, en el cas del radi els 

diferents sectors de l’os apareixen més equilibrats (NRpx=47, NRcilindre=37, NRdt=20), mentre que en 

l’húmer destaca amb molt la presència de l’articulació distal front a la proximal (NRpx=5; NRcilindre=35; 

NRdt=52) (figura 5.88). 

Figura 5.87. Aparició de restes senceres i amb trencaments en fresc, en sec i indeterminats per a cada os. NV-4.2. 
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Figura 5.88. Representació de fragments d’ossos llargs en Leporidae NV-4.2. 

Marques antròpiques 

Marques lítiques en la cortical dels ossos 

En aquest nivell, com en els anteriors, el nombre de restes amb marques lítiques és molt baix. Són un total 

de 28 restes, que representen tan sols un 2% sobre el total de restes de lepòrid identificades (figura 5.89). 

En l’esquelet cranial s’han identificat un conjunt de talls transversals i raspats sobre un nasal, marques 

aquestes relacionades amb l’escorxament de l’animal.  

En el membre anterior s’han identificat marques sobre l’escàpula i l’húmer. En aquest subnivell el 

NRescàpula=56, de les que 41 corresponen als morfotipus de fractura que conserven coll. El total de restes 

amb marques lítiques és de 9, de les que 7 són incisions transversal sobre el coll, bé en la cara dorsal bé 

en els marges; altra és un raspat sobre el coll, també transversal, i la novena, una resta amb raspats de 

tendència longitudinals als marges. Sobre el total de restes, aquestes 9 representen un 16,1%. El total de 

restes sobre el coll (NR=8) representa sobre les restes que conserven coll un 19,5%. Però de nou, aquests 

resultats se poden matissar si atenem a les concrecions calcàries. De nou s’ha realitzat una taula amb el 

% acumulat segons intensitat de les concrecions en aquelles restes que conserven coll. Cal observar que 

hi ha més restes amb marques que restes sense concrecions evidents (grup 0), de forma que el primer 

resultat estimat supera el 100%. Cal contemplar ací que la variació és llavors des del 100% si es calcula 

sobre el total de restes sense concrecions i  el 20% sobre el total de restes. En qualsevol cas, cal estimar 

que el percentatge més adequat és el que engloba des del grup 0 fins el 3, ja que en aquest també s’han 

identificat algunes de les marques. En aquest cas el percentatge de restes amb marques sobre el coll dins 

aquest marge de concrecions (grups 0-3) representa el 28,6% (taula 5.149). 

EL total de restes d’húmer identificades en aquest nivell és de 95. Destaca la presència de restes que 

conserven l’epífisi distal, sobretot aquelles on apareix fracturada per la base de la diàfisi (NR=33), si bé 

també són relativament abundant les que conserven < ½ diàfisi (NR=18). Aquelles que conserven bona 

part de la longitud del cilindre estan molt menys representades (NR=2). Després de l’epífisi distal, el més 

representat són els cilindres (NR=33). La resta de morfotipus estan molt menys representats. El total de 

restes amb marques lítiques és de 8 (representen així un 8,4% sobre el total). Cal tindre en compte dues 

coses: en primer lloc, s’ha afegit un cilindre més en 4i perquè apareix junt a epífisis distal, però té marques 

pròpies dels cilindres purs i durs; en segon lloc, encara que hi ha 8 restes amb marques se n’han 

comptabilitzar 9, ja que hi ha una en la capa 4h que combina incisions transversals i longitudinals. El total 

de marques del model 1 sobre cilindres és d’un 17,6%, però augmenta a un 28,6% si se consideres 

únicament els cilindres llargs (4-6) que són els que presenten marques. Aquest és el percentatge sobre el 

total de cilindres llargs, però al considerar també les concrecions calcàries, el percentatge tendeix a 

augmentar. Així, a les marques apareixen sobre el 54,5% de les restes sense concrecions, però 

representen el 50% sobre les restes amb concrecions entre 0 i 3, que són les que s’han considerat 

observables (taula 5.150). 
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En el cas del membre posterior s’han determinat marques sobre el coxal, el fèmur i la tíbia. En el coxal 

dues restes presenten talls sobre l’ala ilíaca. En el cas del fèmur s’ha identificat en un cilindre marques de 

tall longitudinals i obliqües. Suposa el 3,4% dels cilindres de longitud 4-6, i si prenen un compte únicament 

les restes amb concrecions entre 0 i 3, suposa el 7,7%. 

En la tíbia les marques són més abundants. La quantitat total de restes de tíbia és de 165. La major 

quantitat de restes correspon a cilindres (NR=101; 61,2%), seguit de les epífisis distals (NR=44; 26,7%). Ja 

per darrere, els fragments de diàfisi sumen 17 (10,3%) restes, i les epífisis proximals, únicament 3 (1,8%). 

El total de restes amb marques és de 8, que representen un 4,8% sobre el total de restes. Sobre els 

cilindres llargs, les marques del model 1 representen un 15,2%, i les del model 2, un 2,2%. En el cas de les 

restes que no tenen cap concreció aquests percentatges augmenten fins al 33,3% i el 13,3% 

respectivament. Sobre les restes observables (graus de concreció 0-3), els percentatge són del 16,1% i el 

6,5% (taula 5.151). 

Per últim, també s’han documentat incisions sobre una falange 1, que al igual que en el cas del nasal, 

poden estar relacionades amb el procés d’escorxament. 

  

Figura 5.89. Localització i grups de marques lítiques sobre la 
cortical dels ossos de Leporidae. NV-4.2. 

Figura 5.90. Fractures antròpiques directes sobre Leporidae. 
NV-4.2 

Fractura directa dels ossos 

El total de restes amb evidències de fractura directa antròpica no son massa abundants si els comparem 

amb la quantitat de material ossi de lepòrid que ha lliurat aquest nivell. Atenent exclusivament als ossos 

on s’han detectat aquestes marques, solament el 4,5% de les resten presenten evidències (5,2% en 

l’húmer, 3,7% en el radi, 3,4% en el fèmur i 5,4% en la tíbia). S’han identificat tant mosses com afonaments 

i fractures per flexió. Les fractures directes s’han identificat sobre els quatre ossos llargs principals: húmer, 

radi, fèmur i tíbia. Se concentren el l’húmer distal (mosses), en la zona central de la diàfisis del radi 

(flexions), en la diàfisis i epífisi proximal femoral (mosses i un afonament) i en la tíbia, tant en la diàfisis 

proximal (flexió) com central (mossa i flexió) i en la part distal (flexions, mosses i afonaments) (taula 5.152, 

figura 5.90). 

Morfotipus de trencament relacionats amb la fractura antròpica 

Els cilindres en els quals s’han pogut identificar fractures en fresc no són massa abundants, però per contra 

la quantitat de restes amb fractures indeterminades sí que ho és. En el cas de l’húmer hi ha 6 cilindres en 

fresc, que representen un 6,4%, i altres 25 són cilindres de trencament indeterminat, que sumen, 

juntament amb els frescos, un 33,3%. En el cas del radi, els cilindres no són massa representatiu, ja que 

tampoc no és la forma habitual de fractura intencionada, atés que la quantitat de moll no és massa 
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elevada, En el fèmur els cilindres en fresc són 5 (4,2%), però aquells amb trencament indeterminat són 

54, així la suma resulta un 50% del total. En el cas de la tíbia hi ha 12 cilindres en fresc (7,3%), i 71 amb 

fractures indeterminades, que junts representen un 50,3%. 

En el cas de l’húmer les restes més abundants són les epífisis distals trencades en la base de la diàfisis, 

que com ja s’ha comentat la seua aparició és típica en els contextos antròpics. En total s’ha identificat 10 

restes fracturades en fresc, i 20 que presenten un trencament indeterminat, però amb un resultat molt 

semblant, que representen en total un 32,3%. Per la seua banda, l’epífisi proximal està molt poc 

representada.  

El morfotipus II.1.1.1 de fèmur, d’origen en les activitats antròpiques, està representat per 21 restes que 

suposen un 17,8% del total. Les altres restes tenen un origen desconegut. En el cas de la tíbia el segment 

més representat és l’epífisi distal, amb 10 restes fracturades en fresc, i 25 amb trencaments desconeguts, 

però que poden respondre al mateix procés. Representen un 6,1% les fracturades en fresc, i en total, un 

21,2%. Les proximals estan poc representades, i únicament 2 presenten trencaments d’origen 

indeterminat però que poden respondre a processos antròpics (morf. 0.1.4). 

En la ulna el morfotipus 2 i 2.2, aquelles fracturades per l’olècranon, estan representats per 11 i 14 restes 

respectivament, que són el 33% del total. També està ben representat el morfotipus 3 amb 23 restes, un 

30,7% del total de restes d’ulna. 

En el cas de la mandíbula s’ha identificat una gran varietat de morfotipus, entre els que destaca el 5.1. El 

morfotipus 2, que suggereix el consum del masseter i és l’únic amb un origen que pot estar vinculat a 

activitats antròpiques, representa solament un 9,4% (NR=12). El cas de l’escàpula és semblant. La varietat 

de morfotipus és prou gran, i el morfotipus 1 i 1.1, que són els que s’han considerat com d’origen vinculat 

al consum, representen el 14,3% (NR=8). 

Marques de carnívors 

No s’han detectat restes amb marques relacionades amb activitats de carnívors. 

Edat 

En aquest nivell el total de restes que ens han ofert informació sobre la edats dels lepòrids són 232. Per 

perfil d’edat és molt clar: el 97% de les restes estan fusionades. Únicament hi apareixen restes sense 

fusionar dins el grup de les epífisis de fusió tardana, on a penes representen el 9,3% (NR=7). Açò evidencia 

una població de lepòrids eminentment adulta, amb algun esporàdic exemplar més jove. En aquest nivell 

els animals nounats estan absents (taula 5.153). 

5.2.4.3 Restes indeterminades 

El NR que conformen aquest grup és de 1306. D’aquestes 223 pertanyen al grup de restes determinades 

anatòmicament (RDa), 442 al de restes determinades pel pes corporal (RDpc) i les restants 641 al grup de 

restes no determinades (RnD) (taula 5.154). 

Restes determinades anatòmicament 

Com a la resta de nivells, la major part de les restes identificades anatòmicament però no 

taxonòmicament, sinó únicament com a “talla mitjana”, són fragments de costelles. El NR=220, i 

representa el 98,7% del total. Les altres 3 restes són un fragment de crani i dos de vèrtebra indeterminada. 
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Restes determinades pel pes corporal (RDpc) 

El NR=442. D’aquestes restes s’han obtingut les mesures de l’espessor de la cortical dels ossos llargs, i 

això, com s’ha fet a la resta de nivell, ens permet comparar-lo amb la corba de les mesures de Caprinae. 

En aquest cas el valor mitjà de les mesures obtingudes és de 2,86 mm. EL valor mínim és 1,05 mm, i el 

màxim, 7,29 mm. En la taula 5.155 se troba el resum de l’estadística descriptiva d’aquestes mesures. En 

la taula 5.156 s’han classificat les restes en diferents grups a partir de l’espessor de la cortical, i són les 

classificacions que s’han utilitzat per a la confecció de la corba comparativa (figura 5.91).  

 

Figura 5.91.  Corba de distribució de 
la mesura de l’espessor de la pared 
de la diàfisi en les restes de Caprinae 
i les RDpc del subnivell NV-4.2. 

 

La comparació de les corbes obtingudes per a les restes d’aquest nivell i les de Caprinae mostra clarament 

un paral·lelisme entre ambdós grups. Potser les mesures majors obtingudes cap a la dreta de la corba 

estan lleugerament millor representades en la col·lecció del nivell 4.2 que no en la de Caprinae. No podem 

descartar la presència de restes de major espessor que puguen pertànyer a cérvol o simplement a 

exemplars de caprí més robustos. 

 

 

5.2.5 SONDEIG C4 CAPES IIID-IIIH 

Aquest sondeig fou excavat en el quadre C4 l’any 1982 i es pot dividir en dos nivells, el mesolític, que per 

les poques restes que aporta s’ha incorporat a l’estudi del nivell mesolític NV-3, i el nivell epipaleolític. 

Aquest nivell està conformat en el quadre C4 per 5 capes, excavades i anomenades correlativament entre 

la IIId i la IIIh. Aquest sondeig va ser excavat per capes artificials. Com que el primer nivell excavat era 

l’anomenat en aquell moment “III”, situat per dessota el nivell neolític “II”, les capes artificial que anaven 

sent excavades s’anaven anomenat correlativament IIIa, b, c, d... i així fins a la última capa excavada en 

aquest sondeig, la IIIh. L’estudi posterior dels material i la estratigrafia, així com la correlació amb les 

capes de la excavació en extensió han permés separar les capes mesolítiques d’aquelles epipaleolítiques. 

El problema que presenta aquest sondeig és la impossibilitat d’establir una correlació concreta i exacta 

amb les capes excavades posteriorment en la resta de quadres, de tal forma que s’ha optat per tractar-lo 

de forma separada com una seqüència epipaleolítica. La hipòtesi de correlació és que correspon amb les 

capes del nivell NV-4.1a i NV-4.1b aproximadament.  

La llista taxonòmica presenta algunes diferències respecte a la presentada per a la capa IIIc, que 

representa el nivell mesolític en aquest sondeig.  En primer lloc els taxons domèstics han desaparegut. Si 

0

50

100

150

200

250

<1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9

N4.2

Caprinae



430 | L a  C o v a  d e  N e r j a  

la seua aparició, minoritària, en el nivell mesolític està causat per la intrusió d’elements exògens del nivell 

superior, tal i com ja s’ha descrit, en aquest nivell sembla que ja no arriben aquestes intrusions. De nou el 

taxó més abundant són, en termes generals, els Leporidae. Pel que fa a la mesofauna o cacera major, de 

nou és la Capra pyrenaica el taxó més abundant. El cérvol i els suids estan present de forma testimonial 

(NR=1 respectivament), al igual que el gat salvatge (NR=1) i el linx (NR=2). En aquestes capes també està 

present Monachus monachus (NR=3) (taula 5.156). 

Si s’observa la seqüència del sondeig se poden destacar a grans trets alguns fets: en primer lloc, la 

quantitat relativa de restes de Leporidae augmenta segons se va aprofundint en les capes a partir de la 

capa IIIf, i assoleix el seu màxim en la capa IIIh (>80%), mentre que al contrari, les restes de Caprinae 

redueixen la seua presència relativa. Per altra banda, la quantitat de restes no determinades 

taxonòmicament (RDa, RDpc i RnD) és més important en la part central de la seqüència. Cal indicat també 

que els taxons minoritaris tenen una freqüència d’aparició molt baixa (figura 5.92). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.92. Freqüència d’aparició dels 
taxons indicats a les capes IIId-IIIh del 
sondeig C4. 

5.2.5.1 Estat del material 

Restes observables i no observables 

En el cas de les capes IIId-IIIh del sondeig C4 el total de restes no observables és, de nou, molt elevat. Les 

348 restes representen vora un 91%, una quantitat molt semblant a la del nivell 3 (taula 5.157). En el cas 

dels lepòrids, la quantitat relativa de restes no observables no és tan exagerada, un 51% (taula 5.158). 

Afectació per concrecions calcàries 

En aquest nivell són molt més abundant que en el nivell anterior, encara que la quantitat relativa de restes 

observables és més o menys semblant. Del total de restes identificades de mesofauna (NR=102), 

presenten concrecions calcàries 65, que suposen el 63,7% del total. En el cas de les restes de conill la 

quantitat de restes de conill afectades per concrecions és molt semblant a la de mesofauna. La figura 5.93 

mostra gràficament com solament el 38% de les restes no presenten afectació per concrecions, 

percentatge molt semblant al que s’obté en el cas de les restes de mesofauna (36,3%). La informació 

afegida és la importància de l’afectació. Així, dins de les restes afectades per concrecions, la major 

quantitat presenta un grau 2 (27,4% de les restes afectades), seguit d’un 3 (22,5%). Els graus 1 i 4 

presenten quantitats molt semblants (17,7 i 19,3% respectivament), mentre que el grau menys 

representat és el 5, amb un 12,9% (taula 5.159, figura 5.93). 
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Figura 5.93. Gradació de l’afectació de 
les concrecions en restes de lepòrid. 0: 
sense concreció, 5: concreció total. 
Capes IIId-IIIh sondeig C4. 

Termoalteracions 

Les taules 5.160 i 5.161 i les figures 5.94 i 5.95 mostren moltes semblances en la distribució i freqüència 

relativa de les restes afectes pel foc entre les restes de mesofauna i de lepòrid en aquest nivell. En el cas 

de la mesofauna, el 50% de les restes estan afectades per foc, i els graus més abundants són el 2 (marró-

negre), amb el 62% de les restes cremades, seguit del gris (grau 5), amb un 20%. En el cas de les restes de 

lepòrids, el 54% no estan afectades per foc, el que suposa que quasi la meitat de les restes sí que ho estan. 

El grau d’afectació més abundant és el 2, color negre-marró (47,8% de les restes cremades), seguit del 

grau 5, color gris (23,9%) (figures 5.94 i 5.95). 

5.2.5.2 Composició taxonòmica 

Caprinae 

En aquest nivell s’ha identificat una única espècie de Caprinae, Capra pyrenaica, de la que el NR=66. Altres 

27 restes solament s’han pogut classificar al nivell de subfamília. Primerament es va a realitzar un estudi 

global de totes les restes de Caprinae (NR=93), per a després realitzar l’estudi exclusiu de les restes 

identificades positivament com a Capra pyrenaica.  

Representació esquelètica: NR, NME, MAU i %MAU 

El NR de Caprinae en la seqüència epipaleolítica del quadre C4 és de 93 (taula 5.162). La capa en la que 

més quantitat de restes s’han recuperat és la IIIe, NR=33, que representen un 16,3% del total de restes 

recuperades. En la capa IIId Caprinae representa un 16,7%, una quantitat molt semblant a l’anterior. Per 
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Figura 5.94. Gradació de restes termoalterades de 
mesofauna de les capes IIId-IIIh del sondeig C4 (grau 0: no 
alterades, Grau 6: calcinació). 

 

Figura 5.95. Gradació de restes termoalterades de mesofauna de 
les capes IIId-IIIh del sondeig C4 (grau 0: no alterades, Grau 6: 

calcinació). 
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contra, en les capes inferiors de la seqüència, capes IIIf-h, el percentatge que representa aquesta 

subfamília és d’entre un 7,5 i un 6%, molt inferior a de les dues capes superiors. 

El càlcul de NME s’ha calculat a partir de les característiques morfològiques dels ossos, per estimació sobre 

les epífisis i els seus fragments. El càlcul realitzat sobre el volum dels fragments de diàfisis dels ossos llargs 

no ha superat el NME=1, per la qual cosa no és indicatiu (taula 5.163). 

Les figures 5.96 i 5.97 mostren la distribució i freqüència d’aparició dels diferents ossos. El perfil del primer 

gràfic, el %NR, mostra un perfil semblant al del nivell 3, tret que les dents no són tan abundants en aquest 

nivell. El %MAU mostra que tots els segments esquelètics estan present de manera més equilibrada que 

no el %NR, cosa que insisteix en el que s’ha comentat: que els animals de són aportats sencers al jaciment 

si bé es pot observar també clarament que l’esquelet axial està menys representat que la resta dels ossos.  

NMI 

EL NMI s’ha estimat tant per freqüència com per combinació. El NMIc=3 tant si comptem únicament les 

restes dentals com si les combinem amb els resultats obtinguts amb altres ossos de l’esquelet. En general, 

es pot considerar que el NR general és baix, i també ho és el NMI. A partir dels resultats obtinguts es pot 

destriar la presència com a mínim d’un animal jove i 2 adults (taula 5.164). 

Fractura i fragmentació de les restes 

En la taula 5.165 s’arrepleguen els morfotipus de trencament dels ossos llargs, on s’indica tant el 

morfotipus de trencament com el seu origen (fractura fresca, fragmentació, trencament indeterminat), 

així com si és el cas, la presència d’epífisis no fusionades. Únicament s’han recuperat senceres algunes 

falanges, mentre que en general, al ossos més llargs hi predominen els fragments de diàfisis, absents per 

la seua pròpia morfologia en el cas de les falanges. En aquest ossos hi predominen els fragments dels 

extrems articulars i també els fragments sagitals o axials (taula 5.166). Altre aspecte interesant es recull 

 

Figura 5.96. %NR segons els diferents ossos de Caprinae. Sondeig C4 (IIId-IIIh). 

Figura 5.97. %MAU segons els diferents ossos de Caprinae. Sondeig C4 (IIId-IIIh). 
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en la taula 5.167. Ací se classifiquen els trencaments 

segons si s’han produït en fresc, sec, mixtes recents 

o bé són recents. Si atenem a la totalitat predominen 

les restes amb trencaments d’origen desconegut. 

Tanmateix, cal observar que aquests són dominants 

especialment en el cas del grup que s’ha denominat 

“altres ossos”, que inclou restes de l’esquelet cranial 

i axial, cintures i ossos compactes. Per la seua pròpia 

morfologia, els trencaments en aquests ossos 

resulten difícils de classificar. Si s’atén als ossos llargs 

principals, els trencaments dominants són les 

fractures fresques (NR=22), mentre que la 

fragmentació produïda en sec és menys important 

(NR=5). Els trencaments indeterminats sumen 15 

restes. En aquest cas, malgrat que continuen sent 

dominants les fractures en fresc, la ràtio entre 

fractures i fragmentació en sec és inferior a la del 

nivell 3 (5/22=0,23; en el nivell 3, 3/29=0,1).  

 

Marques antròpiques 

La major part de les marques identificades són 

resultat de la fractura intencional dels ossos per la 

seua apertura. D’un total de 21 marques 

identificades, solament 2 són incisions. Es localitzen 

en la cara lateral d’un astràgal, relacionades amb la 

desarticulació, i en un fragment de diàfisis de tíbia 

(figura 5.98). Pel que fa a les marques de percussió 

cal assenyalar que es concentren en el membre 

anterior i posterior, principalment en aquest darrer 

(figura 5.99). Els ossos que major quantitat de restes amb aquestes evidències presenta són les falanges 

I, amb 10 casos documentats i que denoten una fractura sistemàtica d’aquest os, ja que el 59% de les 

restes d’aquest presenten evidències confirmades de trencament intencional (taula 5.168). 

Les diferents marques es reparteixen entre les capes IIIe i IIIh. En la capa IIIe sis restes presenten marques. 

D’aquestes, 5 són falanges I fracturades sistemàticament, i l’altra, l’astràgal amb incisions. En la capa IIIf 

s’han identificat sis casos de restes amb marques antròpiques, totes elles  de Capra pyrenaica i fracturades 

per percussió. De nou són les falanges primeres les que dominen el conjunt. En aquest cas dues de les tres 

falanges conserven l’articulació proximal i part de la diàfisis (fractura en 2m), mentre que la tercera està 

fracturada longitudinalment. En IIIg s’han identificat quatre percussions sobre restes de Capra pyrenaica, 

en aquest cas sobre radi, tíbia i fèmur. Per últim, a la capa IIIh hi ha 5 restes amb marques, totes elles de 

Capra pyrenaica. Destaca la presència d’una sèrie d’incisions longitudinals en un fragment de diàfisi de 

tíbia ocasionades durant l’extracció dels paquets musculars. 

Edat 

L’estat de fusió s’ha estimat sobre un total de 22 restes de Caprinae, tal i com s’arreplega en la taula 5.169. 

La major part dels extrems articulars considerats corresponen a elements de fusió primerenca, 

 

Figura 5.98. Localització de les marques lítiques sobre els 
ossos de Caprinae. Sondeig C4 (IIId-IIIh). 

 

 
Figura 5.99. Localització de les marques de fractura directa 

sobre els ossos de Caprinae. Sondeig C4 (IIId-IIIh). 
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concretament els proximals de les falanges 1 i 2. Aquests apareixen tots fusionats. Aquells ossos que 

fusiones entre el 3 i 5é any de vida, considerats de fusió en estadi subadult hi ha un fusionat i un sense 

fusionar, mentre que els elements que fusionen en edat adulta (NR=2) no estan fusionats. Açò mostra 

que si bé la major part dels elements han superat l’edat juvenil, hi ha alguns que indiquen que no han 

assolit l’edat adulta. Tanmateix, l’escassesa de restes i la concentració en el primer estadi de fusió fa difícil 

extraure conclusions únicament a partir d’aquest estudi (taula 5.170). 

En aquest tram del sondeig la quantitat de restes dentals que han pogut ser estudiades és molt limitada. 

Únicament una resta ha aportat informació sobre la fase de desgast (Fase IIe), i sis han pogut ser 

classificades en cohorts de edat. De nou, en qualsevol cas, dominen les restes d’animals adults (taula 

5.171). 

Encara que escassa, la combinació d’informacions de l’edat dental i de l’estat de fusió condueixen a pensar 

en una mostra on si bé dominen els animals adults en el cas de les dents, també hi ha presència d’animals 

juvenils i subadults per l’estat de fusió òssia. 

Restes de Caprinae termoalterades 

De les 93 restes de Caprinae identificades hi ha un total de 37 termoalterades. Es concentren 

principalment en les capes IIIe-f-g-h, mentre que a la IIId hi ha únicament 2 restes. Entre les restes 

termoalterades les més abundants són les que presenten termoalteracions de baixa intensitat (NR=22 si 

es consideren els graus 1 i 2 front a 12 si se consideren els graus 5 i 6) (taula 5.172). 

Capra pyrenaica 

Representació esquelètica 

El NR que han pogut ser identificades com Capra pyrenaica és de 66. La reducció de restes s’ha produït 

principalment per la baixa quantitat de restes de diàfisis identificades a nivell específic, així com la 

identificació bona part de les restes axials com Caprinae. Les restes cranial també estan absents, 

exceptuant una resta de banya que s’ha pogut identificar amb claredat. Els membres estan ben 

representats, ja que són els ossos on s’han observat més elements diagnòstics clars (taula 5.173, figura 

5.100). 

Figura 5.100. %MAU de Capra pyrenaica. Sondeig C4 (IIId-IIIh). 

NMI 

A partir de les restes identificades com a Capra pyrenaica, el NMIf=2 i NMIc=2, ja que la falange 2 jove 

que augmentava el NMI a 3 en el cas de Caprinae no ha estat identificada a nivell específic. 
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Fractura i fragmentació de les restes 

En el cas de la cabra salvatge els fragments de diàfisi estan menys presents, ja que bona part d’aquests 

fragments s’han identificat com Caprinae i no a nivell genèric o específic. Tanmateix continuen presents, 

i són els més abundants en els ossos llargs de l’estilopodi i zigopodi. En el cas de les falanges predominen 

els fragments articulars, i també estan presents els axials. Són els únics ossos que presenten aquesta 

última morfologia de fragment, i també els únics que, encara que siga a nivell testimonial, s’han recuperat 

puntualment sencers (taules 5.174 i 174bis). 

Pel que fa als tipus de trencament, els més abundants són els trencaments indeterminats, dominants en 

el cas dels ossos no tubulars en general. En el cas dels ossos llargs hi predominen les fractures en fresc. La 

fragmentació en sec és molt poc abundant, sols present en un cas de radi, tíbia i falange II (si bé aquest 

últim, i per la pròpia morfologia de l’os és dubtosa) (taula 5.175). La ràtio fragmentació/fractura és baixa, 

3/22=0,14. La ràtio fractura/trencaments total, 22/53=0,42. 

Marques antròpiques 

Totes les restes de Caprinae amb marques antròpiques són de Capra pyrenaica, cosa per la qual ja han 

estat sistematitzades en el punt corresponent dedicat a Caprinae. 

Edat 

Com que totes les dents han estat identificades com a Caprinae la edat dental únicament s’ha calculat per 

a la subfamília. Pel que fa  a les restes que han aportat informació sobre l’estat de fusió de les epífisis són 

un total de 19, tal i com recull la taula 5.176. Hi predominen les restes fusionades en edat primerenca, 

entre el primer i el tercer any de vida. De les restes que fusionen en un segon estadi, que s’ha considerat 

subadult, entre els 3 i 5 anys de vida, hi ha una fusionada i altra sense fusionar. Les dues úniques restes 

que fusionen ja en edat adulta no estan fusionades (taula 5.177).  

Cervus elaphus 

De cérvol únicament s’ha recuperat una resta en la capa IIIg. Se tracta d’un fragment de diàfisi de radi que 

presenta una fractura amb clares percussions sobre la part proximal dorsal i medial. 

Sus sp. 

Aquest taxó també és prou escàs. Únicament s’han recuperat dues restes en les capes IIIe i IIIh. Es tracta 

d’un fragment de maxil·lar esquerre en el cas de la capa IIIe i un fragment d’ hemimandíbula en IIIh. En el 

cas del maxil·lar, pertany a un animal adult i conserva I3. El fragment mandibular està pitjor conservat i 

cremat, i resulta difícil afirmar l’edat exacta de l’animal, que es pot estimar entre subadult i adult. 

Monachus monachus 

S’han identificat 3 restes de vell marí en el sondeig. En la Capra IIIf s’ha recuperat un fragment de 

metàpode que inclou la part proximal i la diàfisi d’un exemplar nounat, totalment calcinat de color gris 

(grau 5). En la capa IIIg s’han recuperat dues restes. Per una banda, una falange III completa d’un exemplar 

jove que presenta l’articulació proximal sense fusionar. Per altra, un fragment de diàfisi de metàpode 

indeterminat que presenta completa la circumferència. 
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Felis silvestris 

Únicament s’ha recuperat una resta d’aquest taxó en la capa IIIg. Es tracta de l’epífisi proximal i fragment 

de diàfisi d’un radi esquerre que pertany, pel seu aspecte a un animal subadult-adult. Està totalment 

cremat i de color gris (grau 5). 

Lynx pardinus 

De linx s’han identificat dues restes en el sondeig. En primer lloc, una falange II completa en la capa IIIe, i 

una falange I en la capa IIIh. Ambdues estan senceres i fusionades. No presenten marques antròpiques.  

Leporidae 

Representació esquelètica; NR, NME, MAU, %MAU 

El total de restes de Leporidae identificades en la seqüència epipaleolítica del quadre C4 és de 592. S’hi 

troben representats tots els segments esquelètics, si bé tant pel NR com pel MAU destaca el crani, 

especialment la mandíbula i el maxil·lar i els membres en general. Tant l’esquelet axial com els autopodis 

estan menys representats, sobretot les vèrtebres (taula 5.178; figures 5.101, 5.102, 5.103 i 5.104). 

 
Figura 5.101. %NR de Leporidae. Sondeig C4 (IIId-IIIh). 

 
Figura 5.102. %MAU de Leporidae. Sondeig C4 (IIId-IIIh). 

 

NMI 

Al igual que en l’anterior, s’ha calculat en NMI per freqüència i combinació de morfotipus de fractura. Per 

freqüència, l’os més representat és la mandíbula esquerra que ofereix un NMIf=27, seguida de la tíbia 

dreta (NMIf=14). Tanmateix, el càlcul per combinació de morfotipus redueix molt aquestes quantitats. A 

partir de la mandíbula dreta, el NMIc=19 (taula 5.179). 
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Figura 5.103. %NR en Leporidae. Sondeig C4 (IIId-IIIh). Figura 5.104. %MAU en Leporidae. Sondeig C4 (IIId-IIIh). 

Morfotipus de fractura 

Els ossos llargs del estilopodi i zigopodi 

El total de restes d’aquests ossos recuperats en les capes IIId-IIIh del sondeig és de 169. D’aquests, 3 estan 

complets: dos fèmurs i un radi.  Els dos fèmurs pertanyen a animals immadurs, un a un jove i altre a un 

catxap, mentre que el radi és d’un animal adult.  

Del total de restes d’aquests ossos, les restes fracturades en fresc representen el 12,7% (NR=21), mentre 

aquelles fragmentades en sec suposen el 14,5% (NR=24). Les de fractura o fragmentació desconeguda són 

114 (68,6%). En 7 casos (4,2%), tots de diàfisi, s’han establert patrons mixtos de fractura. El total de 

fragments i cilindres de diàfisis d’aquests ossos és de 103. Els més abundants són els del membre posterior 

(NR=34 en el cas del fèmur i NR=48 en el cas de la tíbia), entre els que destaquen els cilindres de fractura 

o fragmentació indeterminada (FD 0.1), cosa que pot ser explicada pel l’elevada afectació d’aquests ossos 

pel foc (23 d’aquestes restes presenten termoalteracions, totes completes, de les que 14 són 

carbonitzacions greus o calcinacions). Els cilindres que sí que mostren una clara fragmentació en sec (FD 

I.1) també són relativament abundants, i tots ells presenten termoalteracions que alteren tota la seua 

superfície i per tant les línies de trencament. En aquest sentit és important assenyalar que els dos cilindres 

fracturats en fresc, un dels quals mostra una mossa provocada per l’acció dental, no estan termoalterats. 

En qualsevol cas, cal assenyalar que el total de cilindres d’aquests quatre ossos és de 64 (NR=4 en el cas 

de l’húmer, 14 de radi, 16 de fèmur i 30 de tíbia), i representen vora el 38% del total. La resta de fragments 

de diàfisi (NR=39) representen el 23% del total.  

Les restes articulars representen, per la seua banda, un 37,3% (NR=63). Les restes més abundant són en 

el cas de l’húmer les articulacions distals senceres, les quals, per la seua compacitat són prou abundants 

en el registre, si bé en aquest cas no ha sigut possible mitjançant l’observació de la vora de fractura establir 

el seu origen (FE 0.1.4); en el cas del radi les restes més abundants són les articulacions, tan proximals con 

distals, que conserven una porció considerable de diàfisi, la qual es trenca transversalment sense que 

s’haja pogut determinar el seu origen en la major part dels casos (FE 0.2.4); del fèmur, els caps articulars 

proximals fracturats de forma sistemàtica en fresc (FE II.1.1.1); en el cas de la tíbia els més abundants són 

les articulacions, principalment distals (NR=5) però també proximals (NR=2), sense diàfisis i de fractura 

desconeguda, si bé també hi ha dues distal de fractura en fresc (FE II.1.4), mentre que no tenim cap 

exemple de fragmentació en sec (FE I.1.4) (taula 5.180).  

En el cas de la ulna predominen els fragments de diàfisis (morfotipus 4.1, NR=10, 28,6%). Els morfotipus 

derivats de la fractura de l’olècranon sumen 7 restes, 4 del morfotipus 2, 2 del 2.1 i 3 del 2.2. El morfotipus 

3, que se provoca pel trencament de l’olècranon però en la meitat de l’articulació també està ben 
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representat (NR=4) (taula 5.181). La resta d’ossos no cilíndrics per als que s’han establert morfotipus de 

trencament s’arrepleguen en la taula 5.182. 

Atenent als morfotipus de fractura descrits, en la mostra hi predominen les restes distals en el cas de 

l’húmer, en el qual, les restes de cilindre, fragments de diàfisi i proximals estan equilibrades. En el cas del 

radi hi predominen les restes proximals, principalment aquelles que conserven una part de la diàfisis, així 

com els cilindres. En el cas del fèmur són predominants les restes de diàfisis, seguides dels cilindres, i a 

molta distància, les restes de les epífisis. Cal destacar que, si observem la taula 5.180, la major part de 

fragments proximals corresponen al caput femorae (morfotipus FE II.1.1.1). El cas de la tíbia és semblant, 

si bé encara és molt més marcada la presència dominant dels cilindres. Entre les epífisis tibials, predomina 

la presència de la distal (figura 5.105). 

 

 

Figura 5.105. Representació 
de fragments d’ossos llargs 
en Leporidae. Sondeig C4 
(IIId-IIIh). 

Marques antròpiques 

Marques lítiques en la cortical dels ossos 

Les marques lítiques relacionades amb el processat carnisser dels lepòrids no són massa abundants. S’han 

observat un total d’11 marques lítiques en la superfície dels ossos, tant incisions (=9) com raspats (=2) 

repartides sobre 9 restes que representen un 1,5% del total. Les incisions apareixen preferentment sobre 

el fèmur, encara que també s’han identificat sobre escàpola, húmer i mandíbula. En l’escàpula apareix 

una sèrie d’incisions sobre el coll, així com un raspat en el marge toràcic. En el cas de l’húmer apareixen 

sobre una diàfisis també una sèrie d’incisions i raspats relacionats amb el descarnat. Les incisions sobre la 

mandíbula es poden relacionar amb l’escorxat de l’animal. En el cas del fèmur s’han identificat marques 

sobre quatre diàfisis, un fragment de diàfisis i una epífisis distals, totes en la capa IIIh. Les marques són 

longitudinals o obliqües, relacionades amb el descarnat. La quantitat relativa de restes de cada os amb 

marques és, com a la resta de nivell, molt escassa. El valor relatiu més alt s’obté en el cas del fèmur. Sobre 

les restes sense concrecions les restes amb marques representen un 66,7%, percentatge que baixa molt 

ràpidament si en el càlcul introduïm també aquelles restes amb concrecions lleus (26,1%) i amb 

concrecions lleus i mitjanes (19,4%). Per contra, en el cas de la mandíbula, únicament presenten marques 

un 6,3% d’aquest os sense concrecions o un 2,9% si afegim aquelles restes fins el grau 3 (taula 5.183). 
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Fractures directes 

Pel que fa a les fractures antròpiques directes, 

s’han identificat mosses, afonaments i en un cas, 

una fractura per flexió. Les mosses apareixen en el 

coll femoral (2), en l’isqui (1), en la diàfisi distal 

femoral (1), en la tíbia distal (1) i en la zona central 

de la diàfisi de l’húmer (2). Els afonaments s’han 

observat en la tíbia distal (3), ulna proximal (4) i 

húmer proximal (1). A més a més, s’ha observat 

una fractura per flexió en la diàfisi distal d’una tíbia 

(taula 5.184, figura 5.106). 

Marques de digestió i consum directe 

El total de restes recuperades amb evidències de 

digestió és de 6. Una de les restes digerides 

recuperada en la capa IIId és un isqui sencer d’un 

coxal d’animal nounat que presenta algunes 

puncions i està digerit. El fet que siga de nounat, així com les marques identificades fa suposar la 

possibilitat que siga part d’una aportació puntual d’alguna rapinyaire. En la capa IIIe s’han identificat 3 

restes amb evidències de digestió. En primer lloc hi ha un caput femoral que en principi respon al 

morfotipus FEII.1.1.1, associat a fractura antròpica. Tanmateix presenta un forat molt fi, semblant al que 

provoca el bec de les rapinyaires. Açò i la digestió que presenta fa plantejar-se dubtes sobre el seu origen. 

Les altres dues restes de la capa són un fragment d’epífisi proximal de tíbia i una falange 2. No presenten 

marques més enllà de la pròpia digestió. El tipus de fractura de la tíbia proximal pot respondre a una acció 

antròpica, i en cap dels dos casos se pot descartar que la digestió siga humana. El mateix succeeix amb 

una epífisi proximal d’húmer de la capa IIIh, que presenta una fractura semblant i típicament antròpica, 

així com la digestió. Per últim s’ha identificat un fragment d’isqui en la capa IIIg digerit, però sense cap 

marca associada. 

Edat 

El total de restes que han ofert informació sobre l’estat de fusió de les epífisis dels ossos llargs és de 68. 

El gràfic 5.107 representa els ossos fusionats i els no fusionats per a cada un dels grups de fusió. Totes les 

restes recuperades del primer grup apareixen fusionades, mentre que els grups de fusió intermèdia i 

tardana presenten un perfil similar. En ambdós grups les restes fusionades representen al voltant d’un 

60% del total de les restes d’eixe grup. A grans trets se pot interpretar que el perfil general és, doncs, 

d’animals principalment majors de 3 mesos, i amb una quantitat considerable de subadults (sobre 5 

mesos) i adults (més de 10 mesos). Cal destriar, però, la presència de restes d’almenys un individu nounat 

(NR=4, NMI=1) i de fetus o nounats (NR=5, NMI=3). Les restes fetals s’han recuperat en la capa IIIg, mentre 

que les de nounat se reparteixen entre la IIId, e i h. 

 

Nivell 5.106. Localització de les fractures directes sobre els 
ossos de Leporidae.  Sondeig C4 (IIId-IIIh). 
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5.2.5.3 Les restes indeterminades 

El NR que conformen el grup d’aquelles restes no adscrites a un taxó concret és de 281. Les més abundants 

són les restes RDpc (NR=137) (taula 5.185). 

Restes determinades anatòmicament 

El total de restes que si bé no han estat identificades taxonòmicament, si que ho han estat anatòmicament 

és de 52, que se reparteixen entre les capes IIId, e, f i g. Tot el que s’han identificat són costelles d’animals 

de talla mitjana, de manera que se pot pensar que bona part d’aquests fragments deuen pertànyer a 

caprins. De les 52 hi ha 19 cremades (36,5%). La major part presenten graus lleus de termoalteració (NR 

marró-negre=11), encara que també hi ha 6 restes de color gris. No s’han identificat marques i els 

trencament són d’origen indeterminat. 

Restes determinades pel pes corporal (RDpc) 

Ací s’han considerat totes aquelles restes en les quals s’han pogut obtindré mesures de la cortical. Hi ha 

17 restes més que en la taula 5.185 perquè també s’han considerat aquelles que, encara que pertanyen 

al grup de RDa, han ofert mesures de la cortical, i per tant informació que se pot aprofitar en aquest grup. 

D’aquesta manera, el total de restes on s’ha mesurat aquest espessor és de 154, amb una mesura màxima 

de 7,34 mm, i un mínim d’1,3. La mitjana és de 2,97 mm (taula 5.186). 

Les mesures obtingudes s’ha classificat en grups d’1 mm. La major quantitat de restes presenten mesures 

entre 2 i 4 mm d’espessor (taula 5.187). La corba que defineixen aquestes mesures és molt semblant a la 

de Caprinae. Encara que lleugerament més desplaçada cap a la dreta de l’eix X, tota ella (exceptuant un 

parell de restes a l’extrem dret) s’inclou dins les mesures obtingudes per a la totalitat dels caprins dels 

jaciment estudiats (figura 5.108). 

 

 

Figura 5.107. % de les epífisis de cada grup d’edat fusionades i sense fusionar. Leporidae.  Sondeig C4 (IIId-IIIh). 
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Figura 5.108. Corba de distribució de la mesura de l’espessor de la pared de la diàfisi en les restes de Caprinae i les RDpc. 

Sondeig C4 (IIId-IIIh). 

 

Restes no determinades 

El NRnD=92, que es reparteixen entre totes les capes de la seqüència epipaleolítica de C4. El tipus de 

fragment més comú (NR=63) són les restes d’ossos de morfologia atípica (ossos plans o compactes així 

com fragments articulars no identificats). D’aquests hi ha 31 cremats. La major part presenten graus 

d’alteració baixos, 4 marrons i 24 marró-negre; mentre que els graus més greus estan poc representats (2 

grisos i 1 blanc). També s’hi ha recuperat 27 fragments de diàfisi dels que no s’ha pogut mesurar amb 

garanties l’espessor cortical. Hi ah 16 cremats i també hi dominen els graus de termoalteració lleus (NR 

marró-negre=10). A més a més s’ha identificat 2 restes de teixit esponjós de coloració marró-negra.  
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NV-
3a %Tot %Id NV-

3b %Tot %Id NV-
3c %Tot %Id NV-

IIIc %Tot %Id Total %Tot %Id

Caprinae 71 13,6 40,3 2 4,0 5,4 14 7,9 15,4 11 22,9 64,7 98 12,3 30,5
Capra pyrenaica 38 7,3 21,6 10 20,0 27,0 6 3,4 6,6 6 12,5 35,3 60 7,5 18,7

Ovis/Capra 9 1,7 5,1 3 6,0 8,1 4 2,2 4,4 16 2,0 5,0
Ovis aries 2 0,4 1,1 1 2,0 2,7 3 0,4 0,9

Sus sp. 5 1,0 2,8 5 0,6 1,6
Sus scrofa 2 0,4 1,1 1 2,0 1 0,6 4 0,5 1,2

Vulpes vulpes 1 0,6 1 0,1 0,3
Leporidae 39 7,5 22,2 20 40,0 54,1 65 36,5 71,4 124 15,6 38,6

Oryctolagus
cuniculus 10 1,9 5,7 10 1,3 3,1

Talla mitjana
RDa 60 11,5 2 4,0 6 3,4 9 18,8 77 9,7

Talla mitjana
RDpc 126 9 18,0 39 174 1,1

RnD 159 54,7 2 4,0 42 45,5 22 45,8 225 48,9
Total 521 100,0 50 100,0 97,3 178 100,0 48 100,0 797 100,0
Total

identificats 176 33,8 100,0 37 74,0 97,3 91 51,1 100,0 17 35,4 100,0 321 40,3 100,0

Total Leporidae 49 1,9 5,7 20 65 0 134 16,8 42
Taula 5.2. Distribució del NR absolut i la seua representació relativa en la seqüència de el nivell NV-3. S’indica el NR, el percentatge
que representen sobre el total i en el cas de les restes identificades taxonòmicament el percentatge que representen sobre el total

dels identificats de cada quadre i del total de la capa.

No Sí Total
3a 435 37 472
3b 21 9 30

3b+IIIc 151 10 161
Total 607 56 663

Taula 5.3. Total de restes observables i no observables de mesofauna en el nivell NV-3

Grau d’afectació 3a 3b 3c Total
Grau 0 31 3 27 61
Grau 1 1 9 10
Grau 2 3 6 9
Grau 3 3 15 18
Grau 4 1 2 3
Grau 5 14 13 6 33

Total 49 20 65 134
Taula 5.4. Afectació de concrecions calcàries a les restes de lepòrid de el nivell NV-3.

Graus de termoalteració 3a % 3b % 3c +IIIc % Total %
Grau 0 260 56,4 22 84,6 108 68,8 390 60,6
Grau 1 10 2,2 10 1,6
Grau 2 150 32,5 1 3,8 37 23,6 188 29,2
Grau 3 19 4,1 3 11,5 11 7 33 5,1
Grau 5 8 1,7 1 0,6 9 1,4
Grau 6 14 3 14 2,2

Total 461 100 26 100 157 100 644 100
Taula 5.5. Grau d’afectació per termoalteracions de les restes de mesofauna del nivell NV-3.

Graus de termoalteració 3a % 3b % 3c % Total %
Grau 0 46 93,9 20 100 61 93,8 127 94,8
Grau 1 1 1,5 1 0,7
Grau 2 2 4,1 3 4,6 5 3,7
Grau 4 1 2 1 0,7

Total 49 100 20 65 100 134 100
Taula 5.6. Grau d’afectació per termoalteracions de les restes de Leporidae del nivell NV-3.



Taxó %Foc %Concrecions NR
Caprinae 30 16,3 98

Capra pyrenaica 33 66 60
Ovis/Capra dom. 0 15,7 19

Taula 5.7. % de restes afectades per termoalteracions i concrecions dels tres grups citats en el nivell NV-3.

Os NR 3a NR 3b NR 3c+IIIc NR Total NME MAU %MAU
Banya - - - 0 - - -
Crani 5 1 6 1 3) 1 40

Maxil·lar - - - 0 - - -
Mandíbula 3 1 1 5 1 0,5 20

Dent 33 2 13 48 - - -
Hioides - - 1 1 1 1 40

V. cervical 2 - 1 3 3 0,6 24
V. toràcica 1 - 2 3 2 0,15 6

Costella 1 - 1 2 1 0,04 1,6
V. lumbar 5 - - 5 4 0,6 24
V. caudal - - 0 - - -
Vèrtebra - - - 0 - - -
Escàpula - - 1 1 1 0,5 20

Húmer 5 - 1 6 2 1 40
Radi 5 1 2 8 3 1,5 60
Ulna 2 - - 2 1 0,5 20
Carp 5 1 2 8 - - -

Metacarp 7 - 2 9 5 2,5 100
Coxal 1 - - 1 1 0,5 20

Fèmur 4 4 1 9 1 0,5 20
Ròtula - - - 0 - - -

Tíbia 5 - - 5 1 0,5 20
Mal·lèol - - - 0 - - -
Astràgal - - 1 1 1 0,5 20
Calcani 2 - - 2 2 1 40

Centretarsal - - 2 2 2 1 40
Altres tarsos 4 - - 4 4 - -

Metatars 9 1 2 12 3 1,5 60
Falange I 6 1 1 8 4 0,5 20

Falange II 1 - 1 2 2 0,25 10
Falange III 1 - - 1 1 0,125 5

Sesamoide 3 1 1 5 5 - -
Total 109 12 37 158

Taula 5.8. NR de Caprinae per a cada una de les capes del nivell; NME, MAU i %MAU. Nivell NV-3.

Os NR Suma vol. Vol. St. Div. NME
Fèmur 6 44819,5 57673 0,78 1

Tíbia 4 17187,3 95798 0,18 1
Taula 5.9. NME calculat a partir del volum st. de les diàfisis dels diferents ossos llargs. Nivell NV-3.

Nivell 3 NMIf NMIc
Dents 5 1j, 3a, 1se
Radi 2 3 2j, 1a
Ulna 1 2 1j, 1a
Fèmur 1 2 1j, 1a
Metacarp 3 3 1j, 2a
Metatars 3 3 1j, 2a

Taula 5.10. MNI calculat per freqüència MNIf  i combinació NMIc. Sols s’indiquen aquells ossos on el NMIfr o c>1.



Nivell 3 Húmer Radi Metacarp Fèmur Tíbia Metatars Falange I Falange II Total
99 3 1 4

Fresc 3 1 4
555 3 3

Fresc 3 3
011 1 1

Fresc 1 1
001 1 1 1 1 4

Fresc 1 1 2
Sec 1 1
Indeterminat 1 1

005 1 1 3 2 1 8
Indeterminat 1 1 3 2 1 8

010 2 2
Fresc/Sec 1 1
Indeterminat 1 1

050 4 4 1 8 4 2 23
Fresc 2 2 1 6 2 1 14
Sec 1 1
Fresc/Sec 1 2 2 5
Indeterminat 1 1 2
Recent 1 1

550 1 2 3
Fresc 1 2 3

500 2 2 2 6
Fresc 1 1 2
Sec 1 1
Indeterminat 1 2 3

Total 6 7 9 8 4 12 8 54
Taula 5.11. Morfotipus de trencament per als diferents ossos llargs de la subfamília Caprinae i tipus de trencament observat. Nivell

NV-3.

Húmer Radi Metacarp Fèmur Tíbia Metatars Falange I Falange II
Sencers o quasi 3 1 2

Frag. axial 3
Frag. proximal. 2 1 1 4 2

Frag. diàfisi. 4 4 1 9 4 4
Frag. distal. 2 2 4 1 3 3

Taula 5.12. NR dels diferents fragments d’ossos llargs. Nivell NV-3. Caprinae

Tipus Húmer Radi Metacarp Fèmur Tíbia Metatars Falange I Altres ossos Total
Fresc 3 3 5 6 2 6 4 2 31

Sec 2 1 - 3
Mixt 1 2 2 1 1 7

Indeterminat 2 1 3 5 4 96 111
Recent 1 - 1

Total 6 7 9 8 4 12 8 99 153
Taula 5.13. Resum dels diferents tipus de trencament per als ossos llargs. Nivell NV-3. Caprinae.



Taxó Os Marca Loc Direcció Quantitat Intensitat
Ovis/Capra Crani Incisions
C. pyrenaica Húmer Mossa 2m

Incisions 2l Obliqües Múltiples Intenses
C. pyrenaica Húmer Incisions 2d Transversals Múltiples Intenses
C. pyrenaica Húmer Mossa 3p
C. pyrenaica Metacarp Mossa 1p
C. pyrenaica Metacarp Mossa 1p/3p
C. pyrenaica Metacarp Mossa 1p
C. pyrenaica Metacarp Mossa 1p
C. pyrenaica Tíbia Mossa
C. pyrenaica Tíbia Mossa 2m
C. pyrenaica Metatars Mossa 1p/2d
C. pyrenaica Metatars Mossa 1p
C. pyrenaica Metatars Mossa 1p
C. pyrenaica Metatars Mossa 2
C. pyrenaica Falange 1 Mossa 2p
C. pyrenaica Falange 1 Mossa 2dl

Taula 5.14. Llista de les restes de Caprinae amb marques antròpiques de la capa 3a.

Taxó Os Marca Loc
C. pyrenaica Fèmur Mossa 2
C. pyrenaica Fèmur Mossa 2
C. pyrenaica Metatars Mossa 3d
C. pyrenaica Falange 1 Mossa 2

Taula 5.15. Llista de les restes de Caprinae amb marques antròpiques de la capa 3b. Nivell NV-3

Taxó Os Marca Loc Direcció Quantitat Intensitat
Caprinae Húmer Mossa 2 - - -
C. pyrenaica Radi Mossa 2p - - -
C. pyrenaica Centretarsal Incisions 2l Transversal Múltiple Intenses
C. pyrenaica Metatars Mossa 1p - - -

Taula 5.16. Llista de les restes de Caprinae amb marques antròpiques de la capa 3c. Nivell NV-3

Os Incisions % Mosses %
Crani 1 O/C

Húmer 2 33 3 50
Radi 1 12,5

Metacarp 4 44,4
Fèmur 2 22,2

Tíbia 2 40
Centretarsal 1 50

Metatars 6 50
Falange I 3 37,5

Total 4 21
Taula 5.17. Resum de les principals marques antròpiques identificades sobre ossos de Caprinae del nivell NV-3.

Fusionat No fusionat
Húmer distal 1

Radi proximal 1
Radi distal 1 3

Metacarp distal 6 1
Fèmur proximal 1

Fèmur distal 1
Tíbia distal 1

Metatars distal 1 3
Falange 1 distal 5
Falange  2 distal 2

Taula 5.18. Restes fusionades i no fusionades. Nivell NV-3. Caprinae.



Fases d’edat en anys Fusionats No fusionats
1-3 juvenil 16 5
3-5 subadult 2 4
5-7 adult 1
7-9 adult 1

Taula 5.19. Restes fusionades i no fusionades per fases d’edat en anys. Nivell NV-3. Caprinae.

Fases NR
II 1
III
IV 3
V 2
Total 6

Taula 5.20. Fases de creixement i desgast dental. Nivell NV-3. Subfamília Caprinae excepte domèstics .

Cohorts Nivell 3
Jove 5
Subadult
Adult 15
Vell 2

Taula 5.21. Cohorts a partir de l’estudi dental. Nivell NV-3. Caprinae excepte domèstics

Os NR 3a NR 3b NR 3c+IIIc NR Total NME MAU %MAU
Mandíbula - 1 - 1 1 0,5 20

Dent 1 2 - 3 - - -
Húmer 3 - - 3 1 0,5 20

Radi 1 - 2 3 1 0,5 20
Carp 5 1 2 8 - - -

Metacarp 7 - 2 9 5 2,5 100
Fèmur - 3 - 3 1 0,5 20

Astràgal - - 1 1 1 0,5 20
Calcani 1 - - 1 1 0,5 20

Centretarsal - - 1 1 1 0,5 20
Altres tarsos 2 - - 2 4 - -

Metatars 7 1 1 9 3 1,5 60
Falange I 5 1 1 2 4 0,5 20

Falange II 1 - 1 2 2 0,25 10
Sesamoide 3 1 1 5 5 - -

Total 38 10 12 60
Taula 5.22. Representació esquelètica de Capra pyrenaica per a cada una de les capes del nivell NV-3.

Nivell 3 NMIf NMIc
Radi 1 2 1j, 1a

Metacarp 3 3 1j, 2a
Metatars 3 3 1j, 2a

Taula 5.23. NMI calculat per freqüència MNIf  i combinació NMIc. Sols s’in diquen aquells ossos on el NMIf/c<1. Nivell NV-3.
Capra pyrenaica.



Húmer Radi Metacarp Fèmur Tíbia Metatars Falange I Falange II Total

99 3 1 4
Fresc 3 1 4

555 3 3

Fresc 3 3

011 1 1

Fresc 1 1

001 1 1 1 1 4

Fresc 1 1 2

Sec 1 1

Fresc/Sec 1 1

005 3 2 1 6

Fresc/Sec 3 2 1 6

010 1 1

Mixta 1 1

050 2 1 1 3 1 1 9

Fresc 1 1 1 3 1 1 8

Fresc/Sec 1 1

550 1 2 3

Fresc 1 2 3

500 1 1 1 3

Fresc 1 1 2

Fresc/Sec 1 1
Total 3 2 9 3 1 9 7 33

Taula 5.24. Morfotipus de trencament per als diferents ossos llargs. Nivell NV-3. Capra pyrenaica.

Húmer Radi Metacarp Fèmur Tíbia Metatars Falange I Falange II
Sencers o quasi 3 1 2

Frag. axial 3
Frag. proximal 1 1 1 3 1

Frag. diàfisi 2 1 1 3 1 2
Frag. distal 1 4 3 3

Taula 5.25. NR dels diferents fragments d’ossos llargs. Nivell NV-3. Capra pyrenaica.

Tipus Húmer Radi Metacarp Fèmur Tíbia Metatars Falange 1 Falange 2 Altres ossos Total
Fresc 2 2 5 3 1 6 4 1 24

Sec 1 1
Mixt 1 1

Indeterminat 1 3 3 3 1 11
Total 3 2 9 3 1 10 7 2 37

Taula 5.26. Resum dels diferents tipus de trencament per als ossos llargs. Nivell NV-3. Capra pyrenaica.

Fusionat No fusionat
Húmer distal 1
Radi distal 1
Metacarp distal 6 1
Tíbia distal 1
Calcani 1
Metatars distal 1 3

Taula 5.27. Estat de fusió. Nivell NV-3. Capra pyrenaica.

Os NR 3a NR 3b NR 3c+IIIc NR Total NME MAU %MAU
Crani 1 1 1 1 100
Dent 3 3 4 10

Escàpula 1 1 1 0,5 50
Ulna 1 1 1 0,5 50

Fèmur 1 1 1 0,5 50
Tíbia 2 2 1 0,5 50
Total 9 3 4 16

Taula 5.28. Representació esquelètica de Ovis/Capra per a cada una de les capes del nivell NV-3.



Fases NR
0 5
I
II 2
III 1
IV 1
V
Total 9

Taula 5.29. Fases de creixement i desgast dental del grup Ovis/Capra domèstics. Nivell NV-3.

3a 3b 3c Total
Crani 3 1) 3 1)
Dent 2 1) 2 1)

Costella 1 1
Ulna 1 1
Tíbia 1 1) 1 1)

Falange II 1 1) 1 1)
Total 7 2) 1 1) 1 1) 9 4)

Taula 5.30. NR de Suidae. Entre parèntesis s’indiquen les restes de Sus scrofa. Nivell NV-3.

3a 3b 3c Total NME MAU %MAU
Crani 8 2 2 9 2 2 40

Maxil·lar 9 4 4 14 5 5 100
Mandíbula 1 1 6 8 8 4 80
V. cervical 3 3 3 0,6 12
V. lumbar 2 2 2 0,2 4,4

Costella 5 5 4 0,18 3,6
Escàpula 3 2 4 3 1,5 30

Húmer 4 7 9 7 3,5 70
Radi 1 2 2 8 7 3,5 70
Ulna 1 1 4 6 4 2 40

Metacarp II 1 1 2 2 1 20
Coxal 2 2 5 9 8 4 80
Sacre 1 1 1 1 20

Fèmur 1 4 5 2 1 20
Tíbia 2 1 3 2 1 20

Astràgal 1 4 5 5 2,5 50
Calcani 1 2 8 11 8 4 80

Altres tarsos 1 1 2
Metatars II 1 1 2 2 1 20

Metatars III 1 1 1 3 3 1,5 30
Metatars IV 2 1 3 2 1 20

Falange I 5 1 4 10 10 0,625 12,5
Total 49 20 65 134

Taula 5.31. Representació esquelètica de Leporidae. Nivell NV-3.

Morfotipus Dreta Esquerra Total
2 2 2
5 2 2
3.1 2 2
4.1 2 2
Total 6 2 8

Taula 5.32. Morfotipus de trencament de la mandíbula en el nivell NV-3 per al càlcul del NMI per combinació.



Morfotipus Húmer Radi Fèmur Tíbia Total
Proximal 5 2 7

FE 0.2.2 1 1
FE 0.2.4 2 2
FE 0.3.4 1 1
FE II.1.1.1 1 1
FE II.2.2 1 1
FE II.3.2 1 1

Cilindre 1 1 3 3 8
FD II.1 1 1 2
FD 0.1 1 1 2

Frag. diàfisi 1 1 3 3 8
D II.4 1 1
FD 0.4 2 1 3

Distal 9 2 10
FE 0.1.2 1 1
FE 0.1.3 1 1
FE II.1.2 1 1
FE II.1.4 5 1 5
FE II.2.2 1 1
FE II.3.4 1 1

Total 9 8 5 3 25
Taula 5.33. Morfotipus de trencament dels ossos llargs de Leporidae. Nivell NV-3.

Morfotipus Ulna
2 2
4.1 3
4.2 1
Total 6

Taula 5.34. Morfotipus de trencament en la ulna de lepòrid. Nivell NV-3.

Morfotipus Mandíbula V. cervical V. lumbar Escàpula Coxal Total
Sencer 2 2

2 2 1 3
5 2 2

1.1 1 1
2.1 2 1 3
3.1 2 2 3 7
4.1 2 1 3
5.2 1 1
6.1 4 4

Total 8 3 2 4 9 26
Taula 5.35. Morfotipus de trencament en els ossos no tubulars de lepòrid. Nivell NV-3.



Complet Fresc Indeterminat Total
Neurocrani 12 9

Maxil·lar 1 16 14
Mandíbula 2 6 8

Vèrtebra cervical 2 1 3
Vèrtebra lumbar 2 2

Costella 5 5
Escàpula 5 4

Húmer 8 3 9
Radi 3 6 8
Ulna 3 3 6

Metacarp II 1 1 2
Coxal 1 8 9
Sacre 1 1

Fèmur 3 2 5
Tíbia 2 1 3

Astràgal 5 5
Calcani 8 3 11

Altres tarsos 2 2
Metatars II 1 1 2

Metatars III 2 1 3
Metatars IV 2 1 3

Falange I 9 1 10
Total 33 25 76 134

Taula 5.36. Tipus de trencament fractura en fresc, fragmentació en sec i trencament indeterminats i ossos complets per a cada os
identificat de lepòrid. NV-3.

Os Flexió Enfonsament Mossa Total
Húmer 3 3

Radi 2 2
Tíbia 1 1
Ulna 1 1
Total 2 1 4 7

Taula 5.37. restes de Leporidae amb marques de fractura directa. Nivell NV-3.

3a %Tot 3b %Tot 3c %Tot IIIc %Tot Total %Tot
T. mitjana RDa 60 17,4 2 4,0 6 6,9 9 29 77 16,2
T. mitjana RDpc 126 36,5 9 18,0 39 44,8 174 36,6
RnD 159 46,1 2 4,0 42 48,3 22 71 225 47,3

Taula 5.38. NR identificades anatòmicament RDa, pel pes corporal RDpc i no determinades RnD. Nivell NV -3.

mm.
Mitjana 2,87344828
Error típic 0,06891567
Mediana 2,875
Moda 2,9
Desviació tipus 0,90906015
Variància 0,82639035
Curtosi 4,59276082
Coeficient d'asimetria 1,40250321
Rang 6,23
Mínim 1,27
Màxim 7,5
Suma 499,98
Compte 174
Nivell de confiança 95,0% 7,5

Taula 5.39. Resum de l’estadística descriptiva per a les mesures de la cortical de les RDpc. Nivell NV-3.



Classes mm. NR
<1 0

1-2 29
2-3 75
3-4 58
4-5 7
5-6 3
6-7 1
7-8 1
8-9 0

Taula 5.40. NRpc organitzades per classes d’espessor de la cortical en mm. Nivell NV-3.

4a %Tot %Id 4b %Tot %Id 4c %Tot %Id Total %Tot %Id
Caprinae 20 6,0 7,9 18 5,0 7,8 28 5,6 8,3 66 5,5 8,0

Capra pyrenaica 21 6,3 8,3 9 2,5 3,9 26 5,2 7,7 56 4,7 6,8
cf. Rupicapra sp. 1 0,2 0,3 1 0,1 0,1

Cervus elaphus 3 0,9 1,2 1 0,2 0,3 4 0,3 0,5
Sus sp. 1 0,3 0,4 1 0,3 0,4 1 0,2 0,3 3 0,3 0,4

Sus scrofa 3 0,6 0,9 3 0,3 0,4
Lynx pardinus 1 0,2 0,3 1 0,1 0,1
Felis sylvestris 1 0,3 0,4 1 0,1 0,1

Monachus monachus 1 0,3 0,4 2 0,6 0,9 1 0,2 0,3 4 0,3 0,5
Leporidae 202 60,1 80,2 186 51,8 80,2 251 50,4 74,3 639 53,6 77,7

Oryctolagus cuniculus 3 0,9 1,2 16 4,5 6,9 25 5,0 7,4 44 3,7 5,4
Talla mitjana RDa 13 3,9 11 3,1 9 1,8 33 2,8

Talla mitjana RDpc 32 9,5 55 15,3 70 14,1 157 13,2
RnD 39 11,6 61 17 81 16,3 181 15,2

Total 336 100,0 359 100,0 100,0 498 100,0 1193 100,0
Total identificats 252 75,0 100,0 232 64,6 100,0 338 67,9 100,0 822 68,9 100,0

Total Leporidae 205 0,9 81,3 202 56,3 6,9 276 55,4 81,7 683 57,3 83,1
Taula 5.41. Restes identificades taxonòmicament,  RDa, RDpc  i RnD de el subnivell NV-4.1a.

Nivell 4.1a Sí No Total
4a 26 105 131
4b 28 129 157
4c 46 176 222
Total 100 410 510

Taula 5.42. Restes observables i no observables de mesofauna. Subnivell 4.1a.

Graus d’afectació 4a % 4b % 4c % Total %
Grau 0 78 60 144 71 178 64 477 69,8
Grau 1 3 2,3 3 1,5 12 4,3 18 2,64
Grau 2 3 2,3 8 4 19 6,9 30 4,39
Grau 3 9 7 17 8,4 18 6,5 44 6,44
Grau 4 12 9,4 18 8,9 29 11 59 8,64
Grau 5 23 18 12 5,9 20 7,2 55 8,05
Total 128 100 202 100 276 100 683 100

Taula 5.43. Concrecions calcàries en ossos de lepòrid. Subnivell 4.1a.



Graus d’afectació 4a % 4b % 4c % Total %
Grau 0 92 70 81 52 108 49 281 55
Grau 1 9 6,9 8 5,1 32 14 49 9,6
Grau 2 19 15 37 24 40 18 96 19
Grau 3 5 3,8 19 12 28 13 52 10
Grau 4 0 2 1,3 4 1,8 6 1,2
Grau 5 4 3,1 9 5,7 7 3,2 20 3,9
Grau 6 2 1,5 1 0,6 3 1,4 6 1,2
Total 131 100 157 100 222 100 510 100

Taula 5.44. Restes de mesofauna segons els graus d’afectació per termoalteracions. Subnivell 4.1a

Graus d’afectació 4a % 4b % 4c % Total %
Grau 0 98 76,6 136 67,3 159 57,8 393 64,96
Grau 1 5 3,91 10 4,95 38 13,8 53 8,76
Grau 2 19 14,8 34 16,8 48 17,5 101 16,69
Grau 3 2 1,56 10 4,95 13 4,73 25 4,132
Grau 4 0 0 0 0 0
Grau 5 3 2,34 11 5,45 15 5,45 29 4,793
Grau 6 1 0,78 1 0,5 2 0,73 4 0,661
Total 128 100 202 100 275 100 605 100

Taula 5.45. Restes de Leporidae segons els graus d’afectació per termoalteracions. Subnivell 4.1a.

Os NR 4a NR 4b NR 4c NR Total NME MAU %MAU
Crani 2 1 3 1 1 66,67

Maxil·lar 1 1 1 0,5 33,3
Hemimandíbula 2 1 1 4 3 1,5 100

Dent 4 3 2 9
V. cervical 1 1 2 1 0,2 13,3
V. toràcica 3 2 5 2 0,15 10

Costella 3 4 7 3 0,125 8,3
V. lumbar 1 1 1 3 2 0,3 20

Húmer 3 1 3 7 2 1 66,67
Radi 1 3 4 1 0,5 33,3
Ulna 2 2 4 2 1 66,67
Carp 2 4 6

Metacarp 1 3 3 7 2 1 66,67
Coxal 0 1 2 3 1 0,5 33,3

Fèmur 2 3 5 1 0,5 33,3
Tíbia 1 1 2 1 0,5 33,3

Astràgal 0 2 2 2 1 66,67
Calcani 2 2 2 1 66,67
Tarsos 1 1

Metatars 2 4 3 9 3 1,5 100
Falange I 6 1 12 19 7 0,875 58,3

Falange II 1 3 7 11 7 0,875 58,3
Falange III 0 3 2 5 4 0,5 33,3

Sesamoide 0 1 1 2
Total 41 27 55 123

Taula 5.46. Representació anatòmica de la subfamília Caprinae. Subnivell NV-4.1a

Os NR Suma vol. Vol. St. Div. NME
Fèmur 4 39846,1 57673 0,69 1

Tíbia 1 1962,1 95798 - 1
Taula 5.47. NME calculat a partir del volum st. de les diàfisis dels diferents ossos llargs. Subnivell NV-4.1a.

NMIf NMIc
Dents 4 1 sa, 2 ad, 1 se
Húmer 2
Metacarp 2 2 1 nn, 1ad
Metatars 2
Falange 1 2

Taula 5.48. NMI per freqüència NMIf  i combinació NMIc. Sols s’indiquen aquells ossos amb un NMI>1. Subnivell NV-4.1a.



Húmer Radi Ulna Metacarp Fèmur Tíbia Metatars Falange I Falange II Total
111 1 4 5
555 2 1 3

Fresc 2 2
Indeterminat 1 1

001 1 1 1 3
Fresc 1 1 2
Indeterminat 1 1

055 2 1 3
Fresc 1 1
Sec 1 1
Indeterminat 1 1

005 2 1 2 3 8 2 18
Fresc 4 1 5
Fresc/Sec 1 1
Sec 1 1 2
Indeterminat 2 2 2 3 9
Fractura recent 1 1

050 4 2 3 1 4 1 4 1 20
Fresc 2 3 1 1 7
Fresc/Sec 1 2 1 4
Sec 1 1 1 3
Indeterminat 2 1 1 1 1 6

110 1 1
Fresc 1 1

550 1 3 4
Fresc 1 1 2
Indeterminat 2 2

100 1 1
Fresc 1 1

500 1 3 2 3 1 10
Fresc 1 1
Indeterminat 1 2 2 3 1 9

Total 7 3 4 7 5 2 9 19 12 68
Taula 5.49. Morfotipus de trencament per als diferents ossos llargs de la subfamília Caprinae i tipus de trencament observat.

Subnivell NV-4.1a.

Húmer Radi Ulna Metacarp Fèmur Tíbia Metatars Falange I Falange II
Sencers o quasi 1 4

Frag. axial 2 1
Frag. proximal 1 3 2 6 4

Frag. diàfisi 4 2 3 1 4 1 4 1
Frag. distal 3 1 2 1 1 3 10 3

Taula 5.50. NR dels diferents fragments d’ossos llargs. Subnivell NV-4.1a. Caprinae. Subnivell NV-4.1a.

Tipus Húmer Radi Ulna Metacarp Fèmur Tíbia Metatars Falange I Falange II Altres
ossos Total

Fresc 3 3 1 1 1 1 9 3 8 29
Sec 2 1 1 2 2 8

Mixt 1 2 1 1 1 6
Indeterminat 4 1 5 1 1 5 8 4 47 74

Recent 1 1 2
Total 7 3 4 6 5 2 9 19 8 59 119

Taula 5.51. Resum dels diferents tipus de trencament per als ossos llargs. Subnivell NV-4.1a. Caprinae.



Capa Taxó Os Marca Loc Direcció Quantitat Intensitat
4a C. pyrenaica Dt. húmer Mossa 2d - - -
4a Caprinae Frag. px. costella Incisió 1 Transversal Múltiple Intensa

4a
C. pyrenaica

Costella
Incisió 2p Transversal Múltiple Intensa
Mossa 2p - - -

4a C. pyrenaica Mandíbula Mossa Basal - - -
4a C. pyrenaica Frag. df. húmer Mossa 2m - - -
4a C. pyrenaica Dt. tíbia Mossa 3 - - -
4a C. pyrenaica Falange 1 Mossa 2 - - -
4a C. pyrenaica Frag. dt. falange 1 Mossa 2 - - -
4c Caprinae Frag. df. fèmur Incisions 2 Obliqües Múltiple Mitja

4c
C. pyrenaica

Frag. df. Fèmur
Incisions 2 Obliqües Múltiple Intenses
Mossa 2 - - -

4c C. pyrenaica Falange 1 Mossa 2d - - -

4c C. pyrenaica Falange 2 Mossa 2p - - -
Taula 5.52. Marques antròpiques sobre ossos de Caprinae. Subnivell 4.1a.

Fusionat No fusionat
Húmer distal 1 0
Radi distal 1 0
Metacarp distal 2 1
Fèmur distal 0 1
Tíbia distal 1 0
Calcani 1 1
Metatars distal 1 0
Falange I proximal 6 2
Falange II proximal 7 1

Taula 5.53. Restes fusionades i no fusionades de Caprinae. Subnivell NV-4.1a.

Fusionats No fusionats
1-3 juvenil 17 4
3-5 subadult 3 1
5-7 adult 1

Taula 5.54. Restes fusionades i no fusionades per cohorts de fusió. Subfamília Caprinae. Subnivell 4.1a.

Fases NR
0
II
III 1
IV 4
V 2
Total 7

Taula 5.55. Fases de creixement i desgast dental. Subnivell NV-4.1a. Subfamília Caprinae.

Cohorts NR
Subadult 1
Adult 8
Vell 2

Taula 5.56. Cohorts de edat a partir de l’estudi de les dents. Subfamília Caprinae. Subnivell NV-4.1a.

Graus de termoalteració NR
Grau 0 75
Grau 1 8
Grau 2 16
Grau 3 9
Grau 4 5
Grau 5 8
Grau 6 1

Taula 5.57. Afectació per termoalteracions de les restes de Caprinae Grau 0: no afectades; grau 6: calcinades. Subnivell NV -4.1a.



Os NR 4a NR 4b NR 4c NR Total NME MAU %MAU
Maxil·lar 1 1 1 0,5 33,3

Mandíbula 2 1 0 3 3 1,5 100,0
Dent 2 2 0 4 - - -

V. cervical 0 1 1 1 0,14 9,3
V. toràcica 0 2 2 2 0,15 10,0

Costella 1 0 1 1 0,04 2,7
V. lumbar 0 1 0 1 1 0,14 9,3

Húmer 2 0 2 4 2 1 66,7
Ulna 2 2 4 2 1 66,7
Carp 1 4 5 - - -

Metacarp 0 1 1 2 2 1 66,7
Coxal 0 0 1 1 1 0,5 33,3

Fèmur 0 1 1 1 0,5 33,3
Tíbia 1 0 1 1 0,5 33,3

Calcani 2 2 2 1 66,7
Metatars 1 0 0 1 1 0,5 33,3
Falange 1 5 0 7 12 6 0,75 50,0
Falange 2 1 1 4 6 5 0,625 41,7
Falange 3 0 2 1 3 3 0,375 25,0

Sesamoide 0 0 1 1 0,0
Total 21 9 26 56

Taula 5.58. Representació anatòmica de Capra pyrenaica per a cada una de les capes del subnivell NV-4.1a.

Húmer Ulna Metacarp Fèmur Tíbia Metatars Falange I Falange II Total

111 3 3

555 2 2

Fresc 2 2

055 2 1 3

Fresc 1 1
Sec 1 1

Indeterminat 1 1

001 1 1 2

Fresc 1 1 2

005 2 2 5 1 10
Fresc 3 1 4

Sec 1 1

Indeterminat 2 2 1 5
050 1 3 1 1 1 7

Fresc 1 3 4

Mixta 1 1 2

Indeterminat 1 1

110 1 1
Fresc 1 1

550 1 1

Fresc 1 1

100 1 1

Fresc 1 1

500 1 1

Indeterminat 1 1
Total 4 4 2 1 1 1 12 6 31

Taula 5.59. Morfotipus de trencament per als diferents ossos llargs de Capra pyrenaica i tipus de trencament observat. Subnivell
NV-4.1a.



Húmer Radi Ulna Metacarp Fèmur Tíbia Metatars Falange I Falange II
Sencers 3

Frag. axial 2
Frag. proximal 1 2 1

Frag. diàfisi 1 3 1 1 1
Frag. distal 3 2 1 7 2

Taula 5.60. NR dels diferents fragments d’ossos llargs. Subnivell NV-4.1a. Capra pyrenaica.

Tipus Húmer Radi Ulna Metacarp Fèmur Tíbia Metatars Falange I Falange II Altres
ossos Total

Fresc 2 3 1 7 3 3 19
Sec 2 1 3

Mixt 1 1 2
Indeterminat 2 1 2 3 9 17

Total 4 4 2 1 1 1 12 3 13 41
Taula 5.61. Resum dels diferents tipus de trencament per als ossos llargs. Subnivell NV-4.1a. Capra pyrenaica.

Fusionat No fusionat
Húmer distal 1 0

Metacarp distal 2 0
Tíbia distal 1 0

Calcani 1 1
Falange 1 proximal 3 1
Falange 2 proximal 3 0

Taula 5.62. Restes fusionades i no fusionades. Subnivell NV-4.1a. Capra pyrenaica.

Fusionats No fusionats
1-3 juvenil 9 1
3-5 subadult 2 1

Taula 5.63. Cohorts d’edat en anys segons la fusió de les epífisis. Subnivell NV-4.1a. Capra pyrenaica.

Cohorts NR
Subadult 1
Adult 5
Vell 2

Taula 5.64. Cohorts d’edat a partir de l’estudi de les dents. Subnivell NV-4.1a. Capra pyrenaica.

Capa Os Marca Loc Direcció Quantitat Intensitat
4a Frag, px. costella Incisions 1 Longitudinal Múltiple Intenses

Raspats 1 Longitudinal Múltiple Intenses
4a Frag. px. falange 2 Mossa 3d - - -

Taula 5.65. Marques antròpiques identificades sobre ossos de cérvol. Subnivell NV-4.1a.



NR 4a NR 4b NR 4c NR Total NME MAU %MAU
Neurocrani 14 9 19 42 4 4 34,8
Premaxil·la 1 2 3 3 1,5 13,0

Maxil·lar 6 5 12 23 10 10 87,0
Mandíbula 19 21 26 66 21 10,5 91,3
V. cervical 1 1 1 0,1 0,9
V. toràcica 3 1 4 4 0,3 2,6

Costella 9 8 14 31 7 0,3 2,6
V. lumbar 4 3 2 9 9 1,3 11,3
Vèrtebra 6 2 1 9
Escàpula 6 6 7 19 14 7 60,9

Húmer 11 11 13 35 21 10,5 91,3
Radi 11 12 18 41 13 6,5 56,5
Ulna 5 10 15 30 20 10 87,0
Carp 1 3 4

Metacarp II 3 1 4 4 2 17,4
Metacarp III 2 2 4 4 2 17,4
Metacarp IV 2 1 3 3 1,5 13,0
Metacarp V 1 2 1 4 5 2,5 21,7

Coxal 10 20 11 41 17 8,5 73,9
Fèmur 10 10 25 45 18 9 78,3
Ròtula 1 3 4 4 2 17,4

Tíbia 17 14 20 51 23 11,5 100,0
Astràgal 2 2 2 6 5 2,5 21,7
Calcani 5 7 12 24 20 10 87,0

Centretarsal 1 1 2 2 1 8,7
Altres tarsos 1 1

Metatars 3 3
Metatars II 1 5 4 10 10 5 43,5

Metatars III 4 5 4 13 11 5,5 47,8
Metatars IV 4 1 3 8 8 4 34,8
Metatars V 4 4 6 14 21 10,5 91,3

Metàpode indeterminat 4 3 15 22
Falange I 25 12 15 52 50 3,1 27,0

Falange II 11 10 13 34 34 2,1 18,3
Falange III 5 8 5 18 18 1,1 9,6

Llarg 3 1 4
Total 206 202 275 683

Taula 5.66. Representació anatòmica de Leporidae. Subnivell NV-4.1a.

Morfotipus Dreta Esquerra Indeterminada Total
2 6 7 13
3 3 3
3.1 3 3 6
4 1 2 3
4.1 12 12
5 1 1
5.1 4 18 22
6.1 6 6
Total 10 19 37 66

Taula 5.67. Morfotipus de trencament de l’hemimandíbula utilitzats per al càlcul del NMIc a partir dels morfotipus. Leporidae.
Subnivell NV-4.1a.



Morfotipus Húmer Radi Fèmur Tíbia Total
Complet 2 2 4
Proximal 3 13 15 4 35

FE 0.1.2 1 2 3 6
FE 0.1.4 1 3 4
FE 0.2.2 1 1

FE 0.2.4 6 6

FE I.1.4 1 1
FE II.1.1.1 11 11

FE II.1.4 1 1
FE II.2.4 1 1 2
FE II.3.4 1 2 3

Cilindre 8 14 10 26 58
FD 0.1 4 12 5 14 35
FD I.1 1 1 2
FD II.1 3 2 5 11 21

Frag. diàfisi 2 11 6 19
FD 0.4 2 7 9
FD I.4 1 2 3

FD II.4 3 4 7
Distal 22 11 8 13 54

FE 0.1.2 3 4 7
FE 0.1.3 1 1
FE 0.1.4 5 2 2 4 13
FE 0.2.4 3 8 1 12
FE I.1.4 1 1

FE II.1.2 1 1 2

FE II.1.4 6 7 13
FE II.2.4 3 1 4
FE II.3.4 1 1

Total 35 40 44 51 170
Taula 5.68. Ossos complets i morfotipus de trencament dels ossos llargs de Leporidae. Subnivell NV-4.1a.

Morfotipus NR
1.1 1
2 5
2.2 10
3 4
4 4
4.1 6
Total 30

Taula 5.69. Morfotipus de trencament de la ulna de Leporidae. Subnivell NV-4.1a.



Morfotipus Escàpula Hemimandíbula Coxal Vèrtebra V. cervical V. lumbar V. toràcica Total
1 3 3
1.1 4 10 1 15
1.2 1 1
2 8 13 21
2.1 2 1 5 1 9
3 1 3 4
3.1 6 1 7
3.2 1 1 2
4 3 3
4.1 1 12 1 1 1 16
4.2 2 2
4.3 1 1
5 1 1
5.1 22 8 30
5.2 12 12
5.3 1 1
6 4 2 6
6.1 6 4 3 13
Total 19 66 41 9 1 9 2 147

Taula 5.70. Morfotipus de trencament en es ossos no tubulars de lepòrid. Subnivell NV-4.1a.

Os Complet Fresc Sec Indeterminat Total
Neurocrani 42 42
Premaxil·la 3 3

Maxil·lar 23 23
Hemimandíbula 1 65 66

Vèrtebra cervical 1 1
Vèrtebra toràcica 1 3 4
Vèrtebra lumbar 9 9

Vèrtebra 9 9
Costella 31 31

Escàpula 19 19
Húmer 15 1 19 35

Radi 2 5 1 33 41
Ulna 8 22 30
Carp 4 4

Metacarp II 3 1 4
Metacarp III 2 2 4
Metacarp IV 3 3
Metacarp V 4 4

Coxal 2 39 41
Fèmur 22 1 22 45
Ròtula 1 3 4

Tíbia 2 24 3 22 51
Astràgal 2 4 6
Calcani 8 1 15 24

Centretarsal 1 1 2
Altres tarsos 1 1

Metatars 3 3
Metatars II 6 4 10

Metatars III 4 2 7 13
Metatars IV 5 3 8
Metatars V 9 5 14

Metàpode indeterminat 1 21 22
Falange I 33 19 52

Falange II 22 12 34
Falange III 10 8 18

Llarg 1 3 4
Total 123 79 9 473 684

Taula 5.71. . Tipus de trencament i ossos complets per a cada os identificat de lepòrid. Subnivell NV-4.1a.



Capa Os Marca Loc Direcció Quantitat Intensitat

4a Nasal Incisió i raspat - Transversal Múltiple Intensa

4a Escàpula Raspat Marge toràcic Longitudinal Múltiple Intensa

4a Tíbia Incisions 2d Transversals Múltiple Lleu

4a Tíbia Raspat 2l Obliqua Múltiple Lleu

4b Escàpula Incisió 3 Obliqua Múltiple Mitjana

4b Húmer Incisions 2 Obliqua Múltiple Mitjana

4b Húmer Incisions i raspat 2l Obliqua i longitudinal Múltiple i simple Intensa i lleu

4b Tíbia Incisió 2l Obliqua Múltiple Mitjana

4c Pelvis Incisió Acetàbul Transversals Múltiple Mitjana

4c Húmer Incisió 2dl Obliqua Múltiple Mitjana

4c Ulna Incisió 2p Obliqua Múltiple Mitjana

4c Radi Incisió 2d Obliqua Simple Lleu

4c Húmer Incisió 2p Obliqua Múltiple Mitjana

4c Húmer Incisió 2 Obliqua-transversal Múltiple Intensa
Taula 5.72. Marques lítiques identificades sobre les restes de Laporidae. Subnivell NV-4.1a.

Escàpula NR
Model 1: Incisions transversals en coll 1

Model 8: Raspats en marge 1
Total morfotipus amb coll 14

Total restes 19 % sobre les restes amb diferents graus de concreció
% sobre restes amb coll models 1 -6) 0 0-1 0-2 0-3 0-4 0-5

Model 1: Incisions transversals en coll 7,1 20 19,1 17,2 12,5 11,3 7,1
Taula 5.73. Marques lítiques sobre les escàpules de Leporidae estimades a partir dels models definits. Percentatge 

estimat acumulatiu sobre els diferents graus d’afectació calcària de les restes. Nivell NV-4.1a

Húmer NR
Model 1: Incisions i raspats longitudinals i obliques sobre

diàfisi 5

Model 2: Incisió transversal - oblicua simple sobre diàfisi 1
Total cilindres 11

Total frag diafisi 2
Total epífis distal 17

Total restes 30 % sobre les restes amb diferents graus de concreció
%Sobre cilindres 0 0-1 0-2 0-3 0-4 0-5

Model 1: Incisions i raspats longitudinals i obliques sobre
diàfisi 45,5 65 62 58 47 46 45,5

Model 2: Incisió transversal sobre diàfisi 9,1 13 12 11,6 9,1 9,1 9,1
Taula 5.74. Marques lítiques sobre húmer de Leporidae estimades a partir dels models i sobre els diferents graus d’afectació

calcària de les restes. NV-4.1a.

% sobre les restes amb diferents graus de concreció



Tíbia NR
Model 1: Incisions i raspats longitudinals i obliques sobre diàfisi 2
Model 2: Incisió transversal sobre diàfisi 1
Epífisis distal 10
Total cilindres 20
Total cilindres longitud 4-6 14
Total fragments diàfisi 5
Total restes 42
% sobre el total de restes
Model 1: Incisions i raspats longitudinals i obliques sobre diàfisi 4,8
Model 2: Incisió transversal sobre diàfisi 2,4
% sobre el total de cilindres
Model 1: Incisions i raspats longitudinals i obliques sobre diàfisi 10,0
Model 2: Incisió transversal sobre diàfisi 5,0 % sobre les restes amb diferents graus de concreció
% sobre el total de cilindres 4-6 0 0-1 0-2 0-3 0-4 0-5
Model 1: Incisions i raspats longitudinals i obliques sobre diàfisi 14,3 27,5 26,3 26,3 24,0 17,5 14,3
Model 2: Incisió transversal sobre diàfisi 7,1 11,1 10,5 10,5 10,0 7,1 7,1

Taula 5.75. Marques lítiques sobre les tíbies de Leporidae estimades a partir dels models i sobre els diferents graus d’afectació
calcària de les restes. Subnivell NV-4.1a.

Ossos Flexió Mossa Total
Vèrtebra 1 1
Húmer 2 2
Radi 1 1
Ulna 2 2
Coxal 1 1
Tíbia 6 6
Calcani 1 1
Total 1 13 14

Taula 5.76. Ossos de Leporidae amb evidències de fractura directa. Leporidae . NV-4.1a.

mm.
Mitjana 3,08522013
Error típic 0,07305245
Mediana 2,95
Moda 2,6
Desviació tipus 0,92115629
Variància 0,84852891
Curtosi 0,97894905
Coeficient de asimetria 0,73522583
Rang 5,63
Mínim 1,2
Màxim 6,83
Suma 490,55
Compte 159
Nivell de confiança 95,0% 0,14428531

Taula 5.77. Resum d’estadística descriptiva per a la mesura de l’espessor de la cortical dels fragments de diàfisi. NV-4.1a.

Clases mm. NR
<1 0
1-2 13
2-3 73
3-4 46
4-5 21
5-6 4
7-8 1
8-9 0

Taula 5.78. NR agrupades per classes d’1 mm a partir de la mesura de l’espessor de la cortical. NV-4.1a.



Taula 5.79. Restes identificades taxonòmicament,  RDa, RDpc  i RnD de la subnivell NV-4.1b.

Nivell 4.1b Sí No Total
4d 29 96 125
4e 30 156 186
4f 75 521 596
Total 134 713 907

Taula 5.80. Restes observables i no observables de mesofauna del subnivell 4.1b

Nivell 4.1b Sí No Total
4d 123 65 188
4e 147 86 233
4f 298 105 404
Total 568 256 825

Taula 5.81. Restes observables i no observables de Leporidae del subnivell 4.1b

Grups d’afectació 4d % 4e % 4f % Total %
Grau 0 123 65,4 164 70,0 239 59,2 526 63,8
Grau 1 4 2,1 10 4,3 23 5,7 37 4,5
Grau 2 7 3,7 8 3,4 22 5,4 37 4,5
Grau 3 5 2,7 6 2,6 49 12,1 60 7,3
Grau 4 28 14,9 18 7,7 62 15,3 108 13,1
Grau 5 21 11,2 28 12,0 9 2,2 58 7,0
Total 188 100,0 234 100,0 404 100,0 826 100,0

Taula 5.82. Afectacio concrecions calcàries Leporidae. Nivell NV-4.1b.

Graus d’afectació 4d % 4e % 4f % Total %
Grau 0 48 38,4 65 34,9 265 44,5 378 41,7
Grau 1 12 9,6 36 19,4 43 7,2 91 10,0
Grau 2 24 19,2 52 28,0 134 22,5 210 23,2
Grau 3 24 19,2 19 10,2 55 9,2 98 10,8
Grau 4 0,0 1 0,5 6 1,0 7 0,8
Grau 5 15 12,0 8 4,3 78 13,1 101 11,1
Grau 6 2 1,6 5 2,7 15 2,5 22 2,4
Total 125 100,0 186 100,0 596 100,0 907 100,0

Taula 5.83. Termoalteracions en les restes de mesofauna del subnivell NV-4.1b.

Taxons 4d %Tot %Id 4e %Tot %Id 4f %Tot %Id Total %Tot %Id
Caprinae 23 7,3 9,8 23 5,5 7,8 69 6,9 12,9 115 6,6 10,8

Capra pyrenaica 21 6,7 8,9 30 7,2 10,2 55 5,5 10,3 106 6,1 10,0
Cervus elaphus 2 0,6 0,9 1 0,2 0,3 1 0,1 0,2 4 0,2 0,4

Sus scrofa 2 0,5 0,7 2 0,2 0,4 4 0,2 0,4
Lynx pardinus 1 0,2 0,3 1 0,1 0,1

Monachus monachus 1 0,3 0,4 2 0,5 0,7 3 0,3 0,6 6 0,3 0,6
Leporidae 180 58 76,6 222 53 75,8 380 38 71,2 782 45,2 73,6

Oryctolagus cuniculus 8 2,6 3,4 10 2,4 3,4 24 2,4 4,5 42 2,4 4,0
Lepus sp. 1 0,2 0,3 1 0,1 0,1

Talla mitja RDa 6 1,9 21 5 59 5,9 86 5,0
Talla mitja RDpc 29 9,3 36 8,6 174 17,4 239 13,8

RnD 43 14 69 16,5 233 23,3 345 19,9
Total general 313 100 419 100 1000 100 1732 100,0

Total ident. 235 100 293 100 534 100 1062 61,3 100,0
Total Leporidae 188 80 233 79,5 404 75,7 825 47,6 77,7



Graus d’afectació 4d % 4e % 4f % Total %
Grau 0 91 48,4 134 57,5 105 26,0 330 40,0
Grau 1 7 3,7 6 2,6 60 14,9 73 8,8
Grau 2 48 25,5 51 21,9 114 28,2 213 25,8
Grau 3 8 4,3 24 10,3 19 4,7 51 6,2
Grau 4 1 0,5 0,0 8 2,0 9 1,1
Grau 5 30 16,0 14 6,0 73 18,1 117 14,2
Grau 6 3 1,6 4 1,7 25 6,2 32 3,9
Total 188 100,0 233 100,0 404 100,0 825 100,0

Taula 5.84. Restes termoalterades i no termoalterades de lepòrid en el nivell 4.1b

Os NR 4d NR 4e NR 4f NR Total NME MAU %MAU
Banya 1 8 7 16 2 1 20
Crani 1 5 6 1 1 40

Maxil·lar 1 1 1 0,5 20
Hemiandíbula 3 1 2 6 5 2,5 100

Dent 3 2 5 10
Hioides 1 2 3 1 1 20

V. cervical 3 3 3 0,6 20
V. toràcica 1 3 3 7 6 0,5 24

Costella 4 2 6 3 0,12 20
V. lumbar 1 2 3 2 0,3 4,8
V. caudal 1 1 1
Vèrtebra 2 2
Escàpula 2 2 1 0,5 20

Húmer 2 3 7 12 2 1 40
Radi 2 2 6 10 3 1,5 60
Ulna 3 1 4 1 0,5 20
Carp 2 1 4 7

Metacarp 2 10 12 4 2 80
Coxal 1 12 13 5 2,5 100

Fèmur 5 8 5 18 2 1 40
Ròtula 0 - - 0

Tíbia 5 4 4 13 2 1 40
Astràgal 1 4 5 5 2,5 100
Calcani 2 2 2 1 40

Centretarsal 3 2 5 5 2,5 100
Metatars 1 1 6 8 2 1 40
Falange I 5 6 19 30 12 1,5 60

Falange II 1 2 8 11 7 0,875 35
Falange III 4 4 3 0,375 15

Sesamoide 1 1
Total 44 53 124 221

Taula 5.85. Representació anatòmica de la subfamília Caprinae. Subnivell 4.1b.

Os NR Suma vol. Vol. St. x NME
Fèmur 10 93609,6 57673 1,62 2

Tíbia 10 63198,6 95798 0,66 1
Taula 5.86. NME calculat a partir del volum st. de les diàfisis dels diferents ossos llargs. Subnivell 4.1b.

Nivell 4.1b NMIfr NMIc
Dents 5 2j, 1sa, 1a, 1se
Radi 2 3 1j, 1sa, 1a
Metacarp 3 3 1sa, 2a
Astragal 4
Centretarsal 3
Metatars 1 2 1j, 1sa -a
Falange 1 3 3 1j, 1sa, 1a
Falange 2 2

Taula 5.87. NMI per freqüència NMIf i combinació NMIc. Sols s’indiquen aquells ossos amb un NMI>1. Subnivell NV -4.1b.



Nivell 4.1b Húmer Radi Metacarp Fèmur Tíbia Metatars Falange I Falange II Total
111 1 1 2
555 2 3 5

Fresc 1 2 3
Indeterminat 1 1 2

011 1 1
Indeterminat 1 1

055 2 2
Fresc 2 2

001 2 2 1 1 5 11
Fresc 2 1 1 1 4 9
Indeterminat 1 1

005 3 2 1 1 2 4 1 14
Fresc 1 1
Indeterminat 2 2 1 1 1 4 1 12

010 1 1 2
Fresc/Sec 1 1
Indeterminat 1 1

050 7 4 4 15 11 1 1 43
Fresc 3 2 5 6 1 17
Fresc/Sec 2 2 4
Sec 2 1 1 4
Indeterminat 2 2 2 7 4 1 18

550 1 1 1 5 2 10
Fresc 1 1 2
Fresc/Sec 1 1
Indeterminat 1 4 2 7

100 1 1 2 4
Fresc 1 1

Sec 1 1
Indeterminat 1 1
Fract. recent 1 1

500 2 3 3 8 2 18
Fresc 2 2 2 6
Sec 1 1
Indeterminat 2 1 1 6 1 11

Total 12 10 11 18 12 8 30 11 112
Taula 5.88. Morfotipus de trencament per als diferents ossos llargs de la subfamília Caprinae i tipus de trencament observat.

Subnivell NV-4.1b.

Húmer Radi Metacarp Fèmur Tíbia Metatars Falange I Falange II
Sencers o quasi 1 1

Frag. axial 2 3
Frag. proximal 2 1 4 1 4 14 6

Frag. Diàfisi 7 5 4 15 11 2 1
Frag. Distal 3 4 3 2 1 2 12 1

Taula 5.89. NR dels diferents fragments d’ossos llargs. Subnivell 4.1b. Caprinae

Tipus Húmer Radi Mtcarp Fèmur Tíbia Mttars Fal I Fal II Altres ossos Total
Fresc 4 2 5 6 7 4 11 2 14 55
Mixt 2 2 2 7 13

Sec 2 1 1 2 14 20
Indetminat 6 4 5 8 4 3 18 6 112 166

Recent 1 1 2
Total 12 10 10 18 12 7 29 10 148 256

Taula 5.90. Resum dels diferents tipus de trencament per als ossos llargs. Subnivell 4.1b. Caprinae.



Capa Taxó Os Marca Loc Direcció Quantitat Intensitat
4d C. pyrenaica Dt. Fèmur Incisions 3p Transversals i obliqües Múltiple Mitja
4d C. pyrenaica Frag. Df. Fèmur Incisió 2 Longitudinal Simple Mitja
4d C. pyrenaica Centretarsal Percussió 2l - - -
4d C. pyrenaica Frag. Px. I df. Metatars Percussió 2m - - -
4d C. pyrenaica Dt. Falange 1 Percussió 2l - - -
4d C. pyrenaica Dt. Falange 1 Percussió 2l - - -
4d Caprinae Mandíbula Incisió - Longitudinal Múltiple Intensa
4d Caprinae Mandíbula Incisió - Longitudinal Múltiple Intensa
4d Caprinae Dt. Radi Percussió 3 - - -
4d Caprinae Frag. Df. Fèmur Raspats 2 Oblics/Longitudinal Múltiple Intensos

4d Caprinae Frag. Df. Fèmur
Raspats 2p Longitudinal Múltiple Intensos
Percussió 2p - - -

4e C. pyrenaica Frag. Df. Fèmur Raspats 2p Longitudinal Múltiple Mitja
4e Caprinae Frag. Df. Fèmur Raspats 2p Longitudinal/Oblics Múltiple Mitja

Percusdió 2 - - -
4e Caprinae Frag. Df. Fèmur Raspats 2 Longitudinal Múltiple Intensa

Percussió 2dl - - -
4e Caprinae Frag. Df. Tíbia Raspats 2 Longitudinal Múltiple Intensa

Percussió 2 -- - -
4f cf. Rupicapra Frag. Dt. tíbia Percussió 3d - - -
4f C. pyrenaica Carp Percussió - - - -
4f C. pyrenaica Pelvis Incisions - Trasversal Simple intensa
4f Caprinae Frag. Df.Húmer Percussió 2m - - -

Incisions 2dm Obliques Múltiple Intensa
4f C. pyrenaica Centretarsal Incisions - trasversal Múltiple intensa
4f C. pyrenaica Frag. Dt.Falange I Raspats 3 Obliqua Múltiple lleu

Percussió 2d - - -
4f Caprinae df. Fémur Raspat 2d Longitudinal Simple Intensa
4f C. pyrenaica Frag. Dt.Falange I Percussió 2d - - -
4f C. pyrenaica Frag. Px. Falange I Percussió 2d - - -
4f C. pyrenaica Frag. Px. Falange I Percussió 2d - - -
4f Caprinae Frag. craneal Incisions - Longitudinal Múltiple Intensa

Taula 5.91. Marques antròpiques sobre ossos de Caprinae. Subnivell 4.1b.

Os Incisions % Raspats % Percussions %
Crani 1 16,6

Mandíbula 2 33,2
Húmer 1 8,3 1 8,3

Radi 1 10
Carp 1 14,3

Coxal 1 7,7
Fémur 2 11,1 6 33,3 3 16,7

Tíbia 1 7,7 2 15,4
Centretarsal 1 20 1 20

Metatars 1
Falange I 1 3,3 6 20

Total 8 3,6 8 3,6 16 7,2
Taula 5.92.  Resum de les marques antròpiques identificades als diferents ossos de Caprinae i percentatge que representen sobre

el NR de cada os identificats a la subnivell NV-4.1b.



Fusionat No fusionat
Húmer proximal 1
Húmer distal 2
Radi distal 1 2
Ulna proximal 1
Metacarp distal 3 1
Fèmur proximal 1
Fèmur distal 2
Tíbia distal 2
Calcani 2
Metatars distal 1
Fal 1 distal 17
Fal 2 distal 7

Taula 5.93. Restes fusionades i no fusionades de Caprinae. Subnivell NV-4.1b.

Fusionats No fusionats
1-3 juvenil 29 2
3-5 subadult 5 2
5-7 adult 2 1
7-9 adult 1
>9 adult -senil 1

Taula 5.94. Restes fusionades i no fusionades per cohorts de fusió. Subfamília Caprinae. Subnivell NV-4.1b.

Os NR 4d NR 4e NR 4f NR total NME MAU %MAU
Banya 1 7 8 2 1 50
Crani 1 1 1 1 50

Mandíbula 1 2 3 3 1,5 75
Dent 1 1 2 4 - - -

Hioides 1 1 1 1 50
Costella 3 1 4 2 0,07 3,5

Escàpula 1 1 1 0,5 25
Húmer 1 2 1 4 2 1 50

Radi 1 1 4 6 2 1 50
Ulna 2 1 3 1 0,5 25
Carp 1 1 3 5 - - -

Metacarp 2 4 6 3 1,5 75
Pelvis 5 5 3 1,5 75

Fèmur 3 5 8 2 1 50
Tíbia 2 2 1 5 2 1 50

Astràgal 1 1 2 2 1 50
Calcani 2 2 2 1 50

Centretarsal 2 2 4 4 2 100
Metatars 1 1 2 4 2 1 50
Falange I 3 6 8 17 9 1,125 56

Falange II 2 4 6 5 0,625 31
Falange III 3 3 3 0,375 19

Total 21 30 53 104
Taula 5.95. Representació esquelètica de Capra pyrenaica. Subnivell NV-4.1b.



Nivell 4.1b Húmer Radi Metacarp Fèmur Tíbia Metatars Falange I Falange II Total
111 1 1 2
555 1 3 4

Indeterminat 1 1
Fresc 1 2 3

011 1 1
Indeterminat 1 1

001 1 1 1 1 5 9
Fresc 1 1 1 1 4 8
Indeterminat 1 1

005 1 2 1 1 2 7
Indeterminat 1 2 1 1 2 7

010 1 1
Fresc/Sec 1 1

050 1 2 1 6 4 1 1 16
Fresc 1 1 1 1 4
Sec 1 1
Indeterminat 1 1 5 3 1 11

550 1 1 2 4
Fresc 1 1
Indeterminat 1 2 3

100 1 1 2
Fresc 1 1
Indeterminat 1 1

500 2 1 1 3 1 8
Fresc 1 1 2 4
Indeterminat 2 1 1 4

Total 4 6 5 8 5 3 17 6 56
Taula 5.96. Morfotipus dels fragments dels ossos llargs de Capra pyrenaica i tipus de trencament. NV-4.1b.

Húmer Radi Metacarp Fèmur Tíbia Metatars Falange I Falange II
Sencers 1 1

Frag. axial 1 3
Frag. proximal 2 2 2 6 6

Frag. diàfisi 1 3 1 6 4 1 1
Frag. distal 1 3 3 2 1 1 8

Taula 5.97. NR dels diferents fragments d’ossos llargs de Capra pyrenaica. NV-4.1b.

Tipus Húmer Radi Metacarp Fèmur Tíbia Metatars Falange I Falange II Altres ossos Total
Fresc 1 3 2 2 3 8 2 7 28
Mixt 1 1

Sec 1 2 3
Indeterminat 4 3 2 6 3 8 3 26 55

Recent
Total 4 6 5 8 5 3 16 5 35 87

Taula 5.98. NR dels diferents tipus de trencament per als ossos llargs. Capra pyrenaica. NV-4.1b.

NR Fusionat NR No fusionat
Húmer proximal 1
Radi distal 1 1
Metacarp distal 2 1
Fèmur distal 2
Tíbia distal 1
Calcani 2
Metatars distal 1
Falange I distal 7
Falange II distal 5

Taula 5.99. Restes fusionades i no fusionades de Capra pyrenaica. NV-4.1b.



NR Fusionats NR No fusionats
1-3 juvenil 14 2
3-5 subadult 4 1
5-7 adult 2
7-9 adult
>9 adult -senil 1

Taula 5.100. Cohors d’edat estimades a partir de l’estat de fusió. Capra pyrenaica. NV-4.1b.

Fases NR
III 1
IV 1
V 1

Taula 5.101. Fases de creixement i desgast dental per a dents identificades com a Capra pyrenaica. NV-4.1b.

Cohorts NR
Jove 3
Subadult 1
Adult 9
Vell 1

Taula 5.102. Cohorts d’edat estimades a partir de les dents. Capra pyrenaica. NV-4.1b.

NR IVd NR IVe NR IVf NR Total NME MAU %MAU
Neurocrani 31 29 35 95 9 9 64,3
Premaxil·la 4 2 6 3 1,5 10,7

Maxil·lar 3 9 15 27 8 8 57,1
Mandíbula 7 16 19 42 16 8 57,1
V. lumbar 2 2 2 0,2 1,4

Costella 14 10 16 40 14 0,6 4,3
Escàpola 6 11 34 51 9 4,5 32,1

Húmer 5 12 29 46 23 11,5 82,1
Radi 10 14 26 50 24 12 85,7
Ulna 11 14 17 42 18 9 64,3
Carp 4 1 5

Metacarp II 3 3 3 1,5 10,7
Metacarp III 1 1 1 0,5 3,6
Metacarp IV 2 2 2 1 7,1
Metacarp V 1 1 2 2 1 7,1

Metacarp 6 6
Coxal 4 10 32 46 13 6,5 46,4

Fèmur 16 13 28 57 15 7,5 53,6
Tíbia 28 27 37 92 28 14 100,0

Astràgal 4 5 5 14 13 6,5 46,4
Calcani 7 7 12 26 23 11,5 82,1

Centretarsal 1 4 5 5 2,5 17,9
Altres tarsos 1 1

Metatars 13 13
Metatars II 2 3 3 8 8 4 28,6

Metatars III 4 5 3 12 12 6 42,9
Metatars IV 3 3 3 1,5 10,7
Metatars V 2 1 3 3 1,5 10,7

Metàpode ind 13 11 14 38
Falange I 11 19 12 42 40 2,5 17,9

Falange II 3 8 10 21 21 1,3 9,3
Falange III 6 4 5 15 15 0,9 6,4

Total 188 233 404 825
Taula 5.103. Representació anatòmica de Leporidae. NV-4.1b.



Morfotipus Dreta Esquerra Indeterminat Total
Complet 2 2
FD 0.1 7 7
FD I.1 4 4
FE 0.1.2 1 1
Px 1 1
FE 0.1.4 1 1 2 4
Px 1 1 2
Dt 2 2
FE 0.2.2 1 2 3
Px 1 1 2
Dt 1 1
FE 0.2.4 2 5 2 9
Px 2 4 6
Dt 1 2 3
FE 0.3.4 2 2 3 7
Px 2 2 1 5
Dt 2 2
FE 0.4.4 1 1
Px 1 1
FE I.1.1 1 1
Px 1 1
FE I.2.2 4 1 5
Px 3 3
Dt 1 1 2
FE I.2.4 1 1
Dt 1 1
FE II.1.4 2 2
Px 2 2
Total 10 17 20 47

Taula 5.104. Morfotipus i lateralitat de les restes de radi emprades per al càlcul del NMI de Leporidae. NV-4.1b.



Húmer Radi Fèmur Tíbia Total
Complet 2 2
Proximal 4 23 9 4 40

FE 0.1.2 2 1 4 1 8
FE 0.1.3 1 1
FE 0.1.4 1 2 1 2 6
FE 0.2.2 2 2
FE 0.2.4 6 6
FE 0.3.4 5 5
FE 0.4.4 1 1
FE I.1.1 1 1
FE I.2.2 3 3
FE II.1.1.1 4 4
FE II.1.2 1 1
FE II.1.4 2 2

Cilindre 14 11 24 45 94
FD 0.1 10 7 23 26 66
FD I.1 1 4 1 10 16
FD II.1 3 8 11
FD II.2 2 2
FD III.1.2 1 1

Frag. diàfisi 2 15 18 35
FD 0.4 1 10 8 19
FD I.4 1 1 3 5
FD II.4 4 5 9

Distal 24 11 6 22 63
FE 0.1.2 7 3 1 11
FE 0.1.4 1 2 3 10 16
FE 0.2.2 3 1 3 7
FE 0.2.4 1 3 4
FE 0.3.4 1 2 3
FE I.1.4 1 1 2
FE I.2.2 3 2 5
FE I.2.4 1 1
FE I.3.4 1 1
FE II.1.1 1 1
FE II.1.2 1 2 3
FE II.1.4 4 5 9

Total 44 47 54 89 234
Taula 5.105. Ossos complets i morfotipus de trencament dels ossos llargs de Leporidae. Subnivell NV-4.1b.

Morfotipus NR
1.1 3
2.2 10
3 17
4 12
Total 42

Taula 5.106. Morfotipus de trencament de l’ulna de Leporidae. NV-4.1b.

Morfotipus Escàpula Hemimandíbula Coxal V. lumbar Total
1 3 3 3 9
1.1 1 3 4
2 3 5 8
3 1 2 3
3.1 1 4 5
3.2 1 1
4 1 1
4.1 39 1 1 41
4.2 3 3
5.1 23 4 27
5.2 7 18 25
6 3 1 4
6.1 3 7 10
Total 51 42 46 2 141
Taula 5.107. Morfotipus de trencament en es ossos no tubulars de lepòrid. NV-4.1b.



Fresc Sec Indeterminat Complet Quasi complet Total
Neurocrani 84 11 95
Premaxil·la 4 2 6

Maxil·lar 4 19 3 1 27
Mandíbula 2 33 5 2 42

V.lumbar 2 2 4 8
Costella 31 6 3 40

Escàpula 1 2 50 53
Húmer 9 7 30 46

Radi 2 11 35 2 50
Ulna 6 36 42
Carp 5 5

Metacarp 2 2 1 3
Metacarp 3 1 1
Metacarp 4 2 2
Metacarp 5 1 1 2

Metacarp 3 3 6
Coxal 2 5 42 49

Fèmur 8 3 46 57
Tíbia 23 14 56 93

Astràgal 2 12 14
Calcani 1 6 14 5 26

Centretarsal 5 5
Altres tarsos 1 1

Metatars 2 1 5 2 8
Metatars 3 1 9 2 12
Metatars 4 2 1 3
Metatars 5 3 3

Metatars 10 2 1 13
Metàpode ind 4 33 37

Falange I 6 35 1 43
Falange II 21 21

Falange III 15 15
Total 16 39 578 171 20 824

Taula 5.108. Ossos complets, quasi complets i fragmentats segons el tipus de trencament. Leporidae. NV-4.1b.

NV4.1b

% sobre les restes amb
diferents graus de
concreció

0 0-2 0-3

Model 1: Incisions transversals en coll 4
NR total morfotipus amb coll 25 17 21 22
NR total restes 51
% sobre restes amb coll models 1 -6)
Model 1: Incisions transversals en coll 16,0 23,5 19 18,2
Taula 5.109. Marques lítiques sobre húmer de Leporidae estimades a partir dels models i sobre els diferents graus d’afectació

calcària de les restes. NV-4.1b.

NV4.1b
% sobre les restes amb diferents
graus de concreció

0 0-2 0-3
Model 1: Incisions i raspats longitudinals i obliques sobre diàfisi 4
Model 3: Incisions transversals i obliques en epifisi distal 2
Total cilindres 17 9 14 15
Total epífis distal 22
Total restes 44
% sobre les restes de cilindre model 1) i de epífisi dsital model 3)
Model 1: Incisions i raspats longitudinals i obliques sobre diàfisi 23,5 44,4 28,6 26,7
Model 3: Incisions transversals i obliques en epifisi distal 9,1

Taula 110. Marques lítiques sobre húmer de Leporidae del subnivell NV-4.1b i percentatges que representen segons el grau
d’afectació per concrecions calcàries.



Flexió Afonament Mossa Total
Húmer 2 2 4
Radi 1 1
Ulna 1 1
Fèmur 1 1 2
Tíbia 4 1 5 10
Total 8 2 8 18

Taula 5.111. Restes amb evidències de fractura intencionada. Leporidae. NV-4.1b.

mm.
Mitjana 2,93763713
Error típic 0,05692982
Mediana 2,88
Moda 2,6
Desviació tipus 0,87642348
Variància 0,76811812
Curtosi 3,2405106
Coeficient de asimetria 1,15832562
Rang 6,07
Mínim 1,38
Màxim 7,45
Suma 696,22
Compte 237
Nivell de confiança95,0% 0,11215556

Taula 5.112. Resum de l’estadística descriptiva per l’espessor de la pared de la diàfisi de les restes RDpc. NV-4.1b.

Clases mm. N4.1b
<1 0

1-2 29
2-3 106
3-4 78
4-5 18
5-6 4
7-8 1
8-9 1

9-10 0
Taula 5.113. NR agrupades per classes d’1 mm a partir de la mesura de l’espessor de la cortical. NV-4.1b.



4g %Tot %Id 4h %Tot %Id 4i %Tot %Id 4j %Tot %Id 4k %Tot %Id 4l %Tot %Id 4m %Tot %Id Total %Tot %Id
Caprinae 30 6,9 12,3 31 7,0 17,0 64 7,3 14,5 8 2,6 3,9 13 3,4 4,9 12 3,1 4,0 16 5,7 9,1 174 5,6 9,6

C. pyrenaica 20 4,6 8,2 21 4,7 11,5 59 6,8 13,4 9 2,9 4,4 11 2,8 4,2 17 4,3 5,7 17 6,1 9,7 154 5,0 8,5
cf. Rupicapra 1 0,2 0,5 1 0,0 0,1

Cervus elaphus 1 0,3 0,5 1 0,3 0,4 2 0,7 1,1 4 0,1 0,2
Sus sp. 1 0,2 0,4 1 0,1 0,2 2 0,1 0,1

Sus scrofa 6 1,4 2,5 1 0,2 0,5 6 0,7 1,4 1 0,3 0,5 1 0,3 0,3 2 0,7 1,1 17 0,5 0,9
Lynx pardinus 1 0,1 0,2 1 0,3 0,4 2 0,1 0,1
Felis iylvestris 1 0,1 0,2 5 1,6 2,5 6 0,2 0,3
Vulpes vulpes 1 0,3 0,4 1 0,0 0,1
M. monachus 4 0,9 1,6 12 2,7 6,6 11 1,3 2,5 8 2,6 3,9 8 2,1 3,0 9 2,3 3,0 1 0,4 0,6 54* 1,7 3*

Leporidae 182 42,0 74,9 116 26,2 63,7 279 32,0 63,3 171 55,7 84,2 229 59,2 86,7 256 65,5 86,2 135 48,4 77,1 1368 44,0 75,8
O. cuniculus 19 2,2 4,3 2 0,5 0,7 2 0,7 1,1 23 0,7 1,3

Talla mitja Rda 35 8,1 60 13,5 60 6,9 9 2,9 20 5,2 14 3,6 25 9,0 223 7,2
RDpc 66 15,2 101 22,8 128 14,7 38 12,4 47 12,1 31 7,9 31 11,1 442 14,2
RnD 89 20,6 100 22,6 242 27,8 57 18,6 56 14,5 49 12,5 48 17,2 641 20,6

Total 433 100,0 443 100,0 871 100,0 307 100,0 387 100,0 391 100,0 279 100,0 3111 100,0
Total ident. 243 56,1 100,0 182 41,1 100,0 441 50,6 100,0 203 66,1 100,0 264 68,2 100,0 297 76,0 100,0 175 62,7 100,0 1805 58,0 100,0

Total Leporidae 182 42,0 74,9 116 26,2 63,7 298 34,2 67,6 171 55,7 84,2 229 59,2 86,7 258 66,0 86,9 137 49,1 78,3 1391 44,7 77,1

Taula 5.114. Restes identificades taxonòmicament,  RDa, RDpc  i RnD del subnivell NV-4.2.

Capes Sí No Total
4g 28 223 251
4h 34 293 327
4i 65 508 573
4j 19 117 136
4k 40 118 158
4l 9 124 133
4m 22 120 142

TOTAL 218 1503 1721

Taula 5.115. Restes observables i no observables de mesofauna. Subnivell NV-4.2.



Graus d’afectació 4g % 4h % 4i % 4j % 4k % 4l % 4m % Total %
Grau 0 110 60,4 58 50,0 138 46,3 79 46,2 102 44,5 131 50,8 50 36,5 668 48,0
Grau 1 30 16,5 4 3,4 18 6,0 8 4,7 30 13,1 28 10,9 1 0,7 119 8,6
Grau 2 7 3,8 8 6,9 32 10,7 19 11,1 34 14,8 14 5,4 3 2,2 117 8,4
Grau 3 16 8,8 19 16,4 54 18,1 17 9,9 32 14,0 34 13,2 16 11,7 188 13,5
Grau 4 11 6,0 18 15,5 43 14,4 26 15,2 20 8,7 30 11,6 28 20,4 176 12,7
Grau 5 8 4,4 9 7,8 13 4,4 22 12,9 11 4,8 21 8,1 39 28,5 123 8,8
Total 182 100,0 116 100,0 298 100,0 171 100,0 229 100,0 258 100,0 137 100,0 1391 100,0

Taula 5.116. Concrecions calcàries en ossos de lepòrid. Subnivell NV-4.2.

Graus d’afectació IVg % IVh % IVi % IVj % IVk % IVl % IVm % Total %
Grau 0 102 40,6 133 40,7 218 38,0 36 26,5 88 55,7 2 1,5 23 16,2 602 35,0
Grau 1 18 7,2 7 2,1 20 3,5 4 2,9 8 5,1 5 3,8 11 7,7 73 4,2
Grau 2 55 21,9 34 10,4 39 6,8 6 4,4 12 7,6 5 3,8 7 4,9 158 9,2
Grau 3 9 3,6 8 2,4 28 4,9 2 1,5 6 3,8 2 1,5 5 3,5 60 3,5
Grau 4 8 3,2 3 0,9 3 0,5 4 2,9 0,0 2 1,5 7 4,9 27 1,6
Grau 5 44 17,5 132 40,4 229 40,0 59 43,4 39 24,7 46 34,6 52 36,6 601 34,9
Grau 6 15 6,0 10 3,1 36 6,3 25 18,4 5 3,2 71 53,4 37 26,1 199 11,6
Total 251 100,0 327 100,0 573 100,0 136 100,0 158 100,0 133 100,0 142 100,0 1720 100,0

Taula 5.117. Restes de mesofauna segons els graus d’afectació per termoalteracions. Subnivell NV-4.2

Graus de
termoalteració 4g % 4h % 4i % 4j % 4k % 4l % 4m % Total %

Grau 0 75 41,2 41 35,3 76 25,5 29 18,9 66 28,8 33 12,8 46 33,6 366 26,5
Grau 1 9 4,9 4 3,4 25 8,4 4 2,3 10 4,4 1 0,4 2 1,5 55 3,9
Grau 2 29 15,9 20 17,2 27 9,1 11 6,3 35 15,3 11 4,3 12 8,8 145 10,4
Grau 3 17 9,3 6 5,2 13 4,4 5 2,9 7 3,1 2 0,8 2 1,5 52 3,7
Grau 4 0,0 1 0,9 0,0 1 0,6 0,0 9 3,5 3 2,2 14 1,0
Grau 5 50 27,5 37 31,9 135 45,3 87 49,7 89 38,9 92 35,7 57 41,6 547 39,2
Grau 6 2 1,1 7 6,0 22 7,4 34 19,4 22 9,6 110 42,6 15 10,9 212 15,2
Total 182 100,0 116 100,0 298 100,0 171 100,0 229 100,0 258 100,0 137 100,0 1391 100,0

Taula 5.118. Restes de Leporidae segons els graus d’afectació per termoalteracions. Subnivell NV-4.2



Os NR 4g NR 4h NR 4i NR 4j NR 4k NR 4l NR 4m NR Total NME MAU %MAU
Banya 2 3 1 6 1 0,5 16,7
Crani 1 2 1 2 2 8 2 2 66,7

Maxil·lar 1 1 2 2 1 33,3
Hemimandíbula 2 2 1 5 2 1 33,3

Dent 8 5 3 2 1 19 - - -
Hioides 1 1 1 0,5 16,7

V. cervical 1 3 1 3 2 2 12 6 1,2 40,0
V. toràcica 3 4 3 3 1 1 15 9 0,7 23,3

Costella 2 1 2 1 2 1 9 5 0,21 7,0
V. lumbar 2 1 7 3 2 2 17 10 1,43 47,7
V. caudal 1 1 - - -
Vèrtebra 1 1 1 3 - - -
Escàpula 1 1 2 2 1 33,3

Húmer 2 2 8 1 2 3 18 4 2 66,7
Radi 2 5 5 1 1 4 18 3 1,5 50,0
Ulna 2 1 2 2 7 4 2 66,7
Carp 2 1 8 2 13 - - -

Metacarp 2 1 8 1 1 4 2 19 6 3 100,0
Coxal 1 2 3 1 7 3 1,5 50,0

Fèmur 2 5 1 2 2 2 14 3 1,5 50,0
Ròtula 1 3 4 4 2 66,7

Tíbia 5 3 9 2 1 2 22 5 2,5 83,3
Malleolar 1 1 2 2 6 6 3 100,0

Astràgal 1 1 2 2 1 33,3
Calcani 2 1 3 3 1,5 50,0

Centretarsal 0 - - -
Altres tarsos 1 1 2 - - -

Metatars 2 2 7 2 2 4 19 6 3 100,0
Falange I 2 6 20 1 2 5 1 37 17 2,125 70,8

Falange II 3 6 10 1 20 8 1 33,3
Falange III 2 3 6 1 1 2 1 16 12 1,5 50,0

Sesamoide 1 1 2 - - -
Total 50 53 123 17 24 29 33 329

Taula 5.119. Representació anatòmica de la subfamília Caprinae. Subnivell NV-4.2.

Os NR Suma vol. Vol. St. x NME
Fèmur 7 83022,8 57673 1,44 2
Tíbia 17 212342,1 95798 2,22 3

Taula 5.120. NME calculat a partir del volum st. de les diàfisis dels diferents ossos llargs. Subnivell NV-4.2.

Ossos NMIfr NMIc
Dents 5 3sa, 1a, 1se
Húmer 4
Radi 2 2 1j, 1a
Ulna 2 2 1j, 1sa
Fèmur 3 3 2j, 1sa
Tíbia 2 3 1j, 2a
Calcani 2 2 1j, 1a
Metacarp 4 4 1j, 3a
Metatars 2
Falange 1 2
Falange 2 3
Falange 3 2

Taula 5.121. NMI per freqüència NMIf i combinació NMIc. Sols s’indiquen aquells ossos amb un NMI>1. Subnivell NV-4.2.



Morfotipus Húmer Radi Metacarp Fèmur Tíbia Metatars Falange I Falange II Total
111 1 1 2
555 1 6 7

Fresc 1 1
Fresc/Sec 1 1
Indeterminat 1 4 5

011 2 1 3
Fresc 2 2
Fresc/Sec 1 1

055 7 2 9
Fresc 1 1
Sec 1 1
Indeterminat 5 2 7

001 1 2 4 1 2 2 4 2 18
Sec 1 1 2
Indeterminat 1 1 1 2 5
Fractura recent 1 1 2
Fresc 2 1 1 4 8
Fresc/Sec 1 1

005 1 3 1 3 3 9 20
Sec 2 2
Indeterminat 3 1 3 3 6 16
Fresc 1 1 2

010 1 1 2
Indeterminat 1 1
Fresc/Sec 1 1

050 11 11 4 7 16 4 1 1 55
Sec 1 1 2 1 5
Indeterminat 2 2 1 1 4 2 1 13
Fresc 3 3 2 3 6 1 18
Fresc/Sec 5 5 1 3 4 1 19

110 1 1
Sec 1 1

550 3 2 3 8
Sec 2 1 3
Indeterminat 1 2 3
Fresc 1 1
Fresc/Sec 1 1

100 2 2 1 1 2 8
Indeterminat 1 1 2
Fresc 2 1 1 4
Fresc/Sec 1 1

500 2 8 4 6 9 4 33
Sec 1 2 3
Indeterminat 1 5 2 3 6 4 21
Fractura recent 1 1
Fresc 2 3 1 6
Fresc/Sec 1 1

Total 18 18 19 14 22 19 37 19 166
Taula 5.122. Morfotipus de trencament per als diferents ossos llargs de la subfamília Caprinae i tipus de trencament observat.

Subnivell NV-4.2.

Húmer Radi Metacarp Fèmur Tíbia Metatars Falange I Falange II
Sencers 1 1
Frag. axial 1 6
Frag. px. 2 4 8 5 10 14 7
Frag. df. 12 12 4 7 16 4 1 1
Frag. dt. 4 2 7 2 6 5 20 4

Taula 5.123. NR dels diferents fragments d’ossos llargs. Subnivell NV-4.2. Caprinae.



Tipus Húmer Radi Mtcarp Fèmur Tíbia Mttars Fal I Fal II Altres ossos Total
Fresc 6 5 6 4 7 4 10 1 5 48
Sec 1 1 2 2 4 6 1 14 31
Mixt 8 5 6 5 5 2 1 3 35
Indeterminat 3 5 5 4 8 8 20 15 112 180
Recent 2 1 1 4
Total 18 18 19 13 22 19 36 18 135 298

Taula 5.124. Resum dels diferents tipus de trencament per als ossos llargs. Subnivell NV-4.2. Caprinae.

Capa Taxó Os Marca Loc Direcció Quantitat Intensitat
4g C. pyrenaica Carp Incisions 1d Obliqua Múltiple Mitja

Incisions 1d Transversal Múltiple Intensa
Raspat 1d Transversal Simple Intensa

4g C. pyrenaica Carp Incisions 2d Transversal Múltiple Intensa
4g C. pyrenaica Húmer Incisions 3m Obliqua Múltiple Intensa
4g C. pyrenaica Escàpula Incisions Transversal
4h C. pyrenaica Tíbia Mossa 2d
4h Caprinae Húmer Incisions 2dl Obliqua Múltiple Mitja

Mossa 2dl
4h Caprinae Fal 1 Mossa 1
4h C. pyrenaica Crani Mossa
4h C. pyrenaica Fèmur Mossa 3p
4i C. pyrenaica Fal 1 Mossa 2d
4i Caprinae Costella Incisions 2m obliqua Múltiple Intensa
4i Caprinae Tíbia Mossa 2
4i C. pyrenaica Fèmur Incisions 2l Obliqua Múltiple Lleu

Raspat 2l Obliqua Simple Lleu
Mossa 2l

4i C. pyrenaica Fèmur Mossa 2p
Mossa 2l

4i C. pyrenaica Vcer Incisions 2d Transversal Múltiple Intensa
4i C. pyrenaica Mtt Incisions 1d Obliqua Múltiple Intensa

Mossa 1d
4i C. pyrenaica Húmer Incisions 3d Trasversal Múltiple Mitja

Raspat 3d Obliqua Simple Mitja
Incisió 2l Obliqua Múltiple Lleu
Raspat 2l Obliqua Múltiple Lleu
Mossa 2l

4i Caprinae Radi Mossa 2d
4i Caprinae Húmer Mossa 2
4i Caprinae Mtc Mossa 2p
4i C. pyrenaica Húmer Mossa 2l
4k C. pyrenaica Tíbia Mossa 3d
4k Caprinae Fèmur Incisions 2 obliqua Múltiple Intensa
4k C. pyrenaica Mtt Incisions 1 Obliqua Múltiple Intensa
4k Caprinae Fal 1 Mossa 2l
4m Caprinae Mtc Incisions 1m obliqua múltiple Intensa
4m C. pyrenaica Costella Incisions 2m obliqua múltiple intensa
4m Caprinae Mtt Incisions 1p transversal Múltiple Intensa
4m C. pyrenaica Radi Incisions 1d Transversal Múltiple Mitja

2d Obliqua Múltiple Mitja
4m C. pyrenaica Mtc Incisions 2d Obliqua Múltiple Intensa

Raspat 2d Transversal Múltiple Intensa
Mossa 2d

4m Caprinae Fèmur Incisions 2d Transversal Múltiple Mitja
4m C. pyrenaica Mtt Incisions 3l Transversal Múltiple Intensa

Taula 5.125. Marques antròpiques sobre ossos de Caprinae. Subnivell  NV-4.2.



Fusionat No fusionat
Húmer proximal 1 1
Húmer distal 4
Radi proximal 3 1
Radi distal 2
Ulna proximal 2
Metacarp distal 4 2
Fèmur proximal 2 2
Fèmur distal 1
Tíbia distal 3 2
Calcani 2 1
Metatars distal 3
Falange I distal 10 2
Falange II distal 9 2

Taula 5.126. Restes fusionades i no fusionades de Caprinae. Subnivell NV-4.2

Fusionats No fusionats
1-3 juvenil 33 7
3-5 subadult 5 5
5-7 adult 3
7-9 adult 2 2
>9 adult -senil 1 1

Taula 5.127. Restes fusionades i no fusionades per cohorts de fusió. Subfamília Caprinae. Subnivell NV-4.2.

Fases NR
0
II
III 3
IV 1
V 1
Total 5

Taula 5.128. Fases de creixement i desgast dental. Subfamília Caprinae. Subnivell NV-4.2.

Cohorts NR
Jove
Subadult 3
Adult 10
Vell 1
Total general 14

Taula 5.129. Cohorts de edat a partir de l’estudi de les dents. Subfamília Caprinae. Subnivell NV-4.2.

Graus d’afectació NR
Grau 0 124
Grau 1 7
Grau 2 34
Grau 3 15
Grau 4 7
Grau 5 123
Grau 6 34

Taula 5.130. Afectació per termoalteracions de les restes de Caprinae Grau 0: no afectades; grau 6: calcinades. Subnivell NV-4.2.



Os NR IVg NR IVh NR IVi NR IVj NR IVk NR IVl NR IVm Total NME MAU %MAU
Banya 1 1 1 3 1 0,5 16,7
Crani 1 1 2 2 2 66,7

Maxil·lar 1 1 2 2 1 33,3
Mandíbula 1 1 2 2 1 33,3

Dent 1 1 2 -
Hioides 0 -

V. cervical 3 1 1 1 2 8 5 0,7 23,3
V. toràcica 1 1 2 2 0,15 5,0

Costella 1 1 1 1 1 5 5 0,2 6,7
V. lumbar 1 2 3 1 2 9 9 1,3 43,3
Vèrtebra 0
Escàpula 1 1 1 0,5 16,7

Húmer 2 4 1 2 1 10 4 2 66,7
Radi 2 3 1 4 10 3 1,5 50,0
Ulna 1 1 2 4 4 2 66,7
Carp 1 1 6 2 10 -

Metacarp 1 4 4 1 10 6 3 100,0
Coxal 1 1 2 2 1 33,3

Fèmur 1 4 5 3 1,5 50,0
Ròtula 1 3 4 4 2 66,7

Tíbia 2 1 4 2 1 10 4 2 66,7
Malleolar 1 1 2 2 1 33,3

Astràgal 1 1 1 0,5 16,7
Calcani 2 1 3 3 1,5 50,0

Centretarsal 0
Tarsos 1 1 -

Metatars 1 1 3 2 1 1 9 6 3 100,0
Falange I 1 2 5 1 2 11 10 1,25 41,7

Falange II 1 3 7 11 11 1,4 46,7
Falange III 1 2 6 1 1 2 1 14 12 1,5 50,0

Sesamoide 1 1
Total 20 21 59 9 11 17 17 154

Taula 5.131. Representació anatòmica de Capra pyrenaica per a cada una de les capes del subnivell NV-4.2.



Morfotipus Húmer Radi Metacarp Fèmur Tíbia Metatars Falange I Falange II Total
111 1 1 2
555 5 5

Fresc 1 1
Fresc/Sec 1 1
Indeterminat 3 3

011 2 1 3
Fresc 2 2
Fresc/Sec 1 1

055 3 1 4
Sec 1 1
Indeterminat 2 1 3

001 1 2 4 1 2 2 2 1 15
Fresc 2 1 1 2 6
Fresc/Sec 1 1
Sec 1 1 2
Indeterminat 1 1 1 1 4
Recent 1 1 2

005 1 1 1 1 4
Fresc 1 1 2
Indeterminat 1 1 2

010 1 1 2
Fresc/Sec 1 1
Indeterminat 1 1

050 3 3 1 2 6 2 1 18
Fresc 1 1 2 2 6
Fresc/Sec 2 1 1 4 1 9
Sec 1 1 2
Indeterminat 1 1

550 1 1 1 3
Fresc 1 1
Sec 1 1
Indeterminat 1 1

100 2 2 1 1 6
Fresc 2 1 3
Fresc/Sec 1 1
Indeterminat 1 1 2

500 2 4 2 3 2 1 14
Fresc 2 3 5
Fresc/Sec 1 1
Indeterminat 1 2 1 2 1 7
Fractura recent 1 1

Total 10 10 10 5 10 9 11 11 76
Taula 5.132. Morfotipus de trencament per als diferents ossos llargs de Capra pyrenaica i tipus de trencament observat. Subnivell

NV-4.2.

Húmer Radi Metacarp Fèmur Tíbia Metatars Falange I Falange II
Sencers 1 1

Frag. axial 5
Frag. proximal 2 4 4 2 5 4 2

Frag. diàfisi 4 4 1 2 6 2 1
Frag. distal 4 2 5 1 4 2 6 2

Taula 5.133. NR dels diferents fragments d’ossos llargs. Subnivell NV-4.2.. Capra pyrenaica.



Tipus Húmer Radi Metacarp Fèmur Tíbia Metatars Falange I Falange II Altres ossos Total
Fresc 4 3 4 3 3 4 4 1 6 32

Sec 5 1 1 1 5 1 1 2 17
Mixt 1 1 3 1 7 13

Indeterminat 1 3 4 1 2 5 8 30 54
Fractura recent 2 1 3

Total 10 10 10 5 10 9 10 10 45 119
Taula 5.134. Resum dels diferents tipus de trencament per als ossos llargs. Subnivell NV-4.2. Capra pyrenaica.

Fusionat No fusionat
Húmer proximal 1 1

Húmer distal 4
Radi proximal 3 1

Radi distal 2
Ulna proximal 2

Metacarp distal 4 1
Fèmur proximal 2

Fèmur distal 1
Tíbia distal 3 1

Calcani 2 1
Metatars distal 1

Falange I 3 1
Falange II 6 1

Taula 5.135. Restes fusionades i no fusionades. Subnivell NV-4.2. Capra pyrenaica.

Fusionats No fusionats
1-3 juvenil 21 4
3-5 subadult 5 4
5-7 adult 3
7-9 adult 2
>9 adult -senil 1 1

Taula 5.136. Cohorts d’edat en anys segons la fusió de les epífisis. Subnivell NV-4.2. Capra pyrenaica.

NR
4g

NR
4h

NR
4i

NR
4j

NR
4k

NR
4l

NR
4m

NR
4.2

NR
total NME MAU %MAU

Maxil·lar 3 1 4 1 1 50
Hemimandíbula 2 1 1 4 4 2 100,0

Dent 1 1 1
V. cervical 1 1 1 0,14 7

Costella 2 2 4 4 0,25 12,5
V. toràcica 1 1 1 0,06 3
V. lumbar 2 2 2 0,4 20
Vèrtebra 1 1 -

Húmer 1 1 2 2 1 50
Radi 1 1 1 0,5 25
Ulna 1 1 1 0,5 25

Fèmur 1 1 1 0.5 25
Tíbia 1 1 2 1 0,5 25

Astràgal 1 1 1 0,5 25
Calcani 1 1 1 0,5 25
Tarsos 1 1 1 - 5

Metatars 1 1 1 - 6,3
Metàpode ind. 1 1 1 1 4 - -

Falange I 3 4 1 1 9 9 0,56 28
Falange II 1 1 1 0,06 3

Falange I/II 1 5 1 7 - - 11
Falange III 1 1 2 4 4 0,25 12,5

Total 4 12 11 8 8 9 1 1 54
Taula 5.137. Representació anatòmica de Monachus monachus. Subnivell NV-4.2



Os NR NMIc
Mandíbula 4 1 adult + 2 joves
Húmer 2 1 nounat + 1 ¿subadult?
Fémur 1 1 nounat
Falange 3 4 1 nounat + 1 ¿adult?

Tabla 5.138. NR i NMIc estimat per a Monachus monachus segons cada os indicat. Sols s’indiquen aquells que han permés calcular
un MNI>1. Subnivell NV-4.2.

Húmer Radi Fèmur Tíbia Metatars Metàpode Falange I Falange II Falange I-II Total
111 2 2 4
99 1 1 1 3

Indeterminat 1 1 1 3
110 1 1 1 3

Indeterminat 1 1 1 3
100 1 1 1 2 5

Sec 2 2
Indeterminat 1 1 1 3

500 1 1
Fresc 1 1

010 1 1 4 6
Sec 4 4
Indeterminat 1 1 2

050 1 1
Indeterminat 1 1

011 2 2
Indeterminat 1 1
Fractura recent 1 1

001 1 1 2
Indeterminat 1 1 2

005 1 1
Indeterminat 1 1

Total 2 1 1 2 1 4 9 1 7 28
Taula 5.139. Morfotipus de trencament per als diferents ossos llargs de Monachus monachus i tipus de trencament observat.

Subnivell NV-4.2.

Húmer Radi Fèmur Tíbia Metatars Metàpode Falange I Falange II Falange I-II
Sencers o quasi 1 1 2 3

Frag. proximal 1 1 1 2 1 3
Frag. diàfisi 1 1 1 4
Frag. distal 1 1 3
Taula 5.140. NR dels diferents fragments d’ossos llargs de Monachus monachus. Subnivell NV-4.2.

Húmer Radi Fèmur Tíbia Mttars Mtp Fal 1 Fal 2 Fal 1-2 Total
Fresc 1 1

Sec 6 6
Indeterminat 1 1 1 2 1 2 6 1 1 16

Recent 1 1
Total 2 1 1 2 1 2 7 1 7 24

Taula 5.141. Resum dels diferents tipus de trencament per als ossos llargs. Subnivell NV-4.2. Monachus monachus.

Cohorts d’edat Fusionats No fusionats
1 6
5 2 5
6 1 1
6 o 8 6
7 3 2

Taula 5.142. Restes fusionades i no fusionades per cohorts de fusió. Monachus monachus. Nivell NV-4.2.



NR 4g NR 4h NR 4i NR 4j NR 4k NR 4l NR 4m NR total NME MAU %MAU
Neurocrani 18 6 11 2 16 10 2 65 11 11 31,4
Premaxil·la 5 3 1 4 1 14 8 4 11,4

Maxil·lar 6 5 3 6 6 8 5 39 19 19 54,3
Mandíbula 13 14 30 11 17 33 10 128 47 23,5 67,1
V. toràcica 1 1 1 0,1 0,3
V. lumbar 1 1 2 1 1 6 5 0,7 2,0
Vèrtebra 1 1 1 3
Costella 7 3 12 15 9 17 1 64 50 1,9 5,4

Escàpula 2 2 22 6 8 7 9 56 39 19,5 55,7
Húmer 19 13 20 10 10 16 8 96 48 24 68,6

Radi 14 11 27 9 19 10 16 106 47 23,5 67,1
Ulna 18 3 14 5 11 13 12 76 54 27 77,1
Carp 1 1 1 3 2 8

Metacarp II 1 1 1 3 3 1,5 4,3
Metacarp III 1 2 1 4 4 2 5,7
Metacarp IV 3 1 4 4 2 5,7

Coxal 5 16 24 14 13 23 19 114 48 24 68,6
Fèmur 15 6 37 9 17 24 10 118 59 29,5 84,3
Ròtula 1 1 1 0,5 1,4

Tíbia 24 6 22 27 33 36 17 165 70 35 100,0
Astràgal 3 1 3 3 2 8 1 21 19 9,5 27,1
Calcani 8 4 12 8 9 14 4 59 49 24,5 70,0

Centretarsal 2 1 1 4 8 8 4 11,4
Altres tarsos 1 1 2

Metatars II 4 1 6 3 8 3 3 28 18 9 25,7
Metatars III 1 7 6 6 3 23 23 11,5 32,9
Metatars IV 1 3 3 3 5 1 16 16 8 22,9
Metatars V 1 1 2 3 2 1 10 10 5 14,3

Metàpode ind 4 5 14 6 20 5 4 58
Falange I 6 3 14 6 6 6 7 48 44 2,75 7,9

Falange II 2 5 7 7 2 6 3 32 30 1,9 5,4
Falange III 7 2 1 2 2 1 15 15 0,9 2,6

Total 182 116 298 171 229 258 137 1391
Taula 5.143. Representació anatòmica de Leporidae. Subnivell NV-4.2.



Húmer Dreta Esquerra Indeterminat Total
Complet 2 2
FD 0.1 2 1 22 25
FD 0.4 1 1 2
FD I.1 4 4
FD II.1 1 1 4 6
FE 0.1.2 4 4

Distal 4 4
FE 0.1.4 14 5 2 21

Proximal 1 1
Distal 14 5 1 20

FE 0.2.2 1 1
Distal 1 1

FE 0.2.4 5 4 9
Proximal 1 1
Distal 4 4 8

FE 0.3.4 1 1
Proximal 1 1

FE I.1.1 1 1
Distal 1 1

FE I.1.2 1 1
Distal 1 1

FE I.1.4 1 1
Distal 1 1

FE I.2.4 3 3
Proximal 2 2
Distal 1 1

FE I.3.4 4 4
Distal 4 4

FE II.1.4 6 4 10
Distal 6 4 10

FE II.3.4 1 1
Distal 1 1

Total 36 21 39 96
Taula 5.144. Morfotipus de trencament de l’húmer i lateralitat utilitzats per al càlcul del NMIc a partir dels morfotipus. Leporidae.

Subnivell NV-4.2.



Morfotipus Húmer Radi Fèmur Tíbia Total
Complet 2 2 4
Proximal 5 47 25 3 80

FE 0.1.2 1 1 2
FE 0.1.4 1 7 1 2 11
FE 0.2.2 1 1
FE 0.2.4 1 19 20
FE 0.3.4 1 7 8
FE 0.4.4 1 1
FE I.1.1 1 1
FE I.2.4 2 6 8
FE II.1.1.1 21 21
FE II.1.2 1 1
FE II.2.4 5 5
FE II.3.4 1 1

Cilindre 34 37 66 98 235
FD 0.1 24 36 54 71 185
FD I.1 4 1 6 10 21
FD II.1 6 5 12 23
FD III.1.1 1 2 3
FD III.1.2 3 3

Frag. diàfisi 2 22 20 44
FD 0.4 2 15 15 32
FD I.3 1 1
FD I.4 4 2 6
FD II.2 1 1
FD II.4 3 1 4

Distal 52 20 5 44 121
FE 0.1.2 4 1 2 2 9
FE 0.1.4 20 3 1 25 49
FE 0.2.2 1 1 2
FE 0.2.4 8 11 1 5 25
FE 0.3.4 3 1 4
FE 0.4.4 1 1
FE I.1.1 1 1
FE I.1.2 1 1
FE I.1.4 1 1 2
FE I.2.1l 1 1
FE I.2.4 1 1
FE I.3.4 4 4
FE II.1.4 10 10 20
FE II.3.4 1 1

Total 95 106 118 165 484
Taula 5.145. Ossos complets i morfotipus de trencament dels ossos llargs de Leporidae. Subnivell NV-4.2.

Morfotipus NR
1.1 6
2 11
2.2 14
3 23
4 8
4.1 14
Total 76

Taula 5.146. Morfotipus de trencament de la ulna de Leporidae. Subnivell NV-4.2.



Nivell 4.2 Hemimandíbula Escàpula Vèrtebra V.toràcica V. lumbar Coxal Total
1 2 5 1 8
1.1 3 3 6
1.2 1 1
1.3 2 2
2 12 19 31
2.1 2 2
2.2 1 1
3 5 5 10
3.1 16 6 22
3.2 5 1 6
4 9 9
4.1 8 8 2 18
4.2 9 1 10
4.3 1 1
5 12 12
5.1 57 30 87
5.2 1 34 35
6 1 9 10
6.1 7 1 2 27 37
Total 128 56 3 1 6 114 308

Taula 5.147. Morfotipus de trencament en es ossos no tubulars de lepòrid. Nivell NV-4.2

Complet Fresc Sec Mixt Indeterminat Total
Neurocrani 9 56 65
Premaxil·la 14 14

Maxil·lar 1 38 39
Hemimandíbula 3 125 128

V. toràcica 1 1
V. lumbar 6 6

Costilla 2 62 64
Vèrtebra 1 2 3
Escàpula 56 56

Húmer 4 16 14 62 96
Radi 6 6 7 87 106
Ulna 6 1 69 76
Carp 2 6 8

Metacarp II 3 3
Metacarp III 2 2 4
Metacarp IV 1 3 4

Coxal 4 2 108 114
Fèmur 2 29 11 1 75 118
Ròtula 1 1

Tíbia 5 24 14 5 117 165
Astràgal 12 9 21
Calcani 21 38 59

Centretarsal 4 4 8
Altres tarsos 2 2

Metatars 2 9 1 1 17 28
Metatars 3 8 1 14 23
Metatars 4 4 1 11 16
Metatars 5 3 7 10

Metatars 2 4 6
Metàpode ind 5 3 44 52

Falange I 21 1 26 48
Falange II 17 15 32

Falange III 5 10 15
Total 153 83 55 6 1094 1391

Taula 5.148. . Tipus de trencament fractura en fresc, fragmentació en sec i trencament indeterminat i ossos complets per a cada
os identificat de lepòrid. Subnivell NV-4.2.



Escàpula Total
Model 1: Incisions transversals en coll 7
Model 2: Raspats transversals en coll 1

Model 8: Raspats en marge 1
Total morfotipus amb coll 41

Total restes 56 % sobre les restes amb diferents graus de concreció
% sobre restes amb coll models 1 -6) 0 0-1 0-2 0-3 0-4 0-5

Model 1: Incisions transversals en coll 17,1 100,0 58,3 36,8 25,0 18,4 17,1
Model 2: Raspats transversals en coll 2,4 14,3 8,3 5,3 3,6 2,6 2,4

Escàpula. Models 1-6 19,5 114,3 66,7 42,1 28,6 21,1 19,5
Taula 5.149. Marques lítiques sobre les escàpules de Leporidae estimades a partir dels models definits. Percentatge estimat

acumulatiu sobre els diferents graus d’afectació calcària de les restes. Subnivell NV-4.2.

Húmer NV4.2
Model 1: Incisions i raspats longitudinals i obliques sobre diàfisi 6

Model 3: Incisions transversals i obliques en epifisi distal 2
Total cilindres 34

Total epífis distal 53
Total restes 95 % sobre les restes amb diferents graus de concreció

%Sobre cilindres 0 0-1 0-2 0-3 0-4 0-5
Model 1: Incisions i raspats longitudinals i obliques sobre diàfisi 17,6 54,5 50,0 37,5 31,6 28,6 17,6

%sobre epífisi distal
Model 3: Incisions transversals i obliques en epifisi distal 3,8 24,5 22,5 17,4 7,8 5,4 3,8

Taula 5.150. Marques lítiques sobre els húmers de Leporidae estimades a partir dels models definits. Percentatge estimat
acumulatiu sobre els diferents graus d’afectació calcària de les restes i sobre els diferents segments esqulètics. Subnivell NV-4.2.

NV-4.2 Tíbia NV4.2
Model 1: Incisions i raspats longitudinals i obliques sobre diàfisi 7

Model 2: Incisió transversal sobre diàfisi 1
Epífisis distal 44

Total cilindres 101
Total cilindres longitud 4-6 46

Total fragments diàfisi 17
Total restes 165

% sobre el total de restes
Model 1: Incisions i raspats longitudinals i obliques sobre diàfisi 4,2

Model 2: Incisió transversal sobre diàfisi 0,6
% sobre el total de cilindres

Model 1: Incisions i raspats longitudinals i obliques sobre diàfisi 6,9
Model 2: Incisió transversal sobre diàfisi 1,0 % sobre les restes amb diferents graus de concreció

% sobre el total de cilindres 4-6 0 0-1 0-2 0-3 0-4 0-5
Model 1: Incisions i raspats longitudinals i obliques sobre diàfisi 15,2 33,3 18,5 16,1 15,2 11,9 10,9

Model 2: Incisió transversal sobre diàfisi 2,2 13,3 7,4 6,5 6,1 4,8 4,3
Taula 5.151. Marques lítiques sobre les tíbies de Leporidae estimades a partir dels models definits. Percentatge estimat sobre els

diferents segments esqulètics indicats. Sobre els cilindres llargs s’ha estimat també considerant la visibilitat derivada de l’afectació
calcària percentatge acumul atiu. Subnivell NV -4.2.

Flexió Afonament Mossa Total
Fèmur 1 3 4
Húmer 5 5
Radi 4 4
Tíbia 3 3 3 9
Total 7 4 11 22

Taula 5.152. Ossos de Leporidae amb evidències de fractura directa. Subnivell NV-4.2.



Fusionat % No fusionat %
Fusió primerenca 103 100 0
Fusió intermedia 54 100 0

Fusió tardana 68 90,7 7 9,3
Taula 5.153. Cohors d’edat segons la fusió de les epífisis. Leporidae. NV-4.2.

4g %Tot 4h %Tot 4i %Tot 4j %Tot 4k %Tot 4l %Tot 4m %Tot Total %Tot
Talla mitja Rda 35 8,1 60 13,5 60 6,9 9 2,9 20 5,2 14 3,6 25 9,0 223 7,2
RDpc 66 15,2 101 22,8 128 14,7 38 12,4 47 12,1 31 7,9 31 11,1 442 14,2
RnD 89 20,6 100 22,6 242 27,8 57 18,6 56 14,5 49 12,5 48 17,2 641 20,6

Taula 5.154. Restes determinades anatòmicament RDa, restes determinades pel pes corporal RDpc i restes no determinades
RnD del subnivell NV -4.2 segons capes.

mm
Mitjana 2,85595023
Error típic 0,04315418
Mediana 2,73
Moda 2,7
Desviació tipus 0,90726477
Variància 0,82312937
Curtosi 3,00759821
Coeficient d'asimetria 1,26610922
Rang 6,24
Mínim 1,05
Màxim 7,29
Suma 1262,33
Compte 442
Nivell de confiança95,0% 0,08481341

Taula 5.155. Resum d’estadística descriptiva per a la mesura de l’espessor de la cortical dels fragments de diàfisi. Subnivell NV-4.2.

Classes mm. NR
<1 0
1-2 74
2-3 201
3-4 127
4-5 27
5-6 9
6-7 2
7-8 2
8-9 0

Taula 5.155bis. NR agrupades per classes d’1 mm a partir de la mesura de l’espessor de la cortical. Subnivell NV-4.2.



Sondeig C4 IIId %Tot %Id IIIe %Tot %Id IIIf %Tot %Id IIIg %Tot %Id IIIh %Tot %Id Total %Tot %Id
Caprinae 2 2,8 3,7 14 6,9 10,1 6 1,8 2,6 5 3,0 3,4 27 2,8 3,9
Capra pyrenaica 10 13,9 18,5 19 9,4 13,7 15 7,6 12,0 17 5,1 7,5 5 3,0 3,4 66 6,8 9,5
Cervus elaphus 1 0,3 0,4 1 0,1 0,1
Sus sp. 1 0,5 0,7 1 0,6 0,7 2 0,2 0,3
Monachus. monachus 1 0,5 0,8 2 0,6 0,9 3 0,3 0,4
Felis sylvestris 1 0,3 0,4 1 0,1 0,1
Lynx pardinus 1 0,5 0,7 1 0,6 0,7 2 0,2 0,3
Oryctolagus cuniculus 2 2,8 3,7 2 0,2 0,3
Leporidae 40 55,6 74,1 104 51,2 74,8 109 55,1 87,2 200 59,5 88,1 137 82,5 91,9 590 60,5 85,0
T. mitjana RDa 2 2,8 15 7,4 6 3,0 29 8,6 52 5,3
T. mitjana RDpc 10 13,9 38 18,7 42 21,2 32 9,5 15 9,0 137 14,1
RnD 6 8,3 11 5,4 25 12,6 48 14,3 2 1,2 92 9,4
Total 72 100,0 203 100,0 198 100,0 336 100,0 166 100,0 975 100,0
Total identificats 54 75,0 100,0 139 68,5 100,0 125 63,1 100,0 227 67,6 100,0 149 89,8 100,0 694 71,2 100,0
Total Leporidae 42 58,3 77,8 104 51,2 74,8 109 55,1 87,2 200 59,5 88,1 137 82,5 91,9 592 60,7 85,3

Taula 5.156. Restes identificades taxonòmicament,  RDa, RDpc  i RnD del sondeig C4 IIId -IIIh.

Sondeig C4 Sí % No % Total %
IIId 10 28,6 20 5,7 30 7,8
IIIe 9 25,7 90 25,9 99 25,8
IIIf 1 2,9 88 25,3 89 23,2
IIIg 9 25,7 127 36,5 136 35,5
IIIh 6 17,1 23 6,6 29 7,6
Total 35 100 348 100 383 100

Taula 5.157. Restes observables i no observables de mesofauna del sondeig C4 IIId -IIIh.

Sondeig C4 Sí % No % Total %
IIId 20 6,9 22 7,3 42 7,1
IIIe 66 22,8 38 12,5 104 17,6
IIIf 38 13,1 71 23,4 109 18,4
IIIg 117 40,5 83 27,4 200 33,8
IIIh 48 16,6 89 29,4 137 23,1
Total 289 100,0 303 100,0 592 100,0

Taula 5.158. Restes observables i no observables de Leporidae del sondeig C4 IIId -IIIh.

Graus d’afectació IIId % IIIe % IIIf % IIIg % IIIh % Total %
Grau 0 20 47,6 42 40,4 20 18,3 107 53,5 38 27,7 227 38,3
Grau 1 0,0 24 23,1 18 16,5 10 5,0 10 7,3 62 10,5
Grau 2 6 14,3 17 16,3 28 25,7 31 15,5 21 15,3 103 17,4
Grau 3 4 9,5 6 5,8 12 11,0 31 15,5 29 21,2 82 13,9
Grau 4 9 21,4 5 4,8 23 21,1 16 8,0 20 14,6 73 12,3
Grau 5 3 7,1 10 9,6 8 7,3 5 2,5 19 13,9 45 7,6
Total 42 100,0 104 100,0 109 100,0 200 100,0 137 100,0 592 100,0

Taula 5.159. Restes amb concrecions calcàries dels lepòrids del sondeig C4 IIId -IIIh.

IIId % IIIe % IIIf % IIIg % IIIh % Total %
Grau 0 18 60,0 57 57,6 37 41,6 70 51,5 11 37,9 193 50,4
Grau 1 5 16,7 3 3,0 4 4,5 1 0,7 3 10,3 16 4,2
Grau 2 6 20,0 20 20,2 28 31,5 51 37,5 12 41,4 117 30,5
Grau 3 1 3,3 7 7,1 2 2,2 0,0 0,0 10 2,6
Grau 4 0,0 1 1,0 2 2,2 0,0 0,0 3 0,8
Grau 5 0,0 9 9,1 15 16,9 13 9,6 2 6,9 39 10,2
Grau 6 0,0 2 2,0 1 1,1 1 0,7 1 3,4 5 1,3
Total 30 100,0 99 100,0 89 100,0 136 100,0 29 100,0 383 100,0
Taula 5.160. Restes de mesofauna segons graus de termoalteració. Sondeig C4 IIId -IIIh.



IIId % IIIe % IIIf % IIIg % IIIh % Total %
Grau 0 34 81,0 75 72,1 60 55,0 101 50,5 52 38,0 323 54,6
Grau 1 2 4,8 2 1,9 2 1,8 16 8,0 22 16,1 44 7,4
Grau 2 6 14,3 21 20,2 25 22,9 34 17,0 46 33,6 132 22,3
Grau 3 4 3,8 4 3,7 8 4,0 16 2,7
Grau 4 0,0 1 0,9 2 1,0 3 0,5
Grau 5 2 1,9 12 11,0 33 16,5 17 12,4 64 10,8
Grau 6 5 4,6 6 3,0 11 1,9
Total 42 100,0 104 100,0 109 100,0 200 100,0 137 100,0 592 100,0

Taula 5.161. Restes de Leporidae segons graus de termoalteració. Sondeig C4 IIId -IIIh.

Os NR IIId NR IIIe NR IIIf NR IIIg NR IIIh NR Total NME MAU %MAU
Banya - - - 3 1 4 1 0,5 50
Crani 1 1 2 1 1 100

Mandíbula 2 1 1 4 1 0,5 50
Dent 3 3 1 7 - - -

V. cervical 1 1 1 3 2 0,4 40
Costella 2 2 1 0,04 4

V. lumbar 1 1 2 2 0,3 30
Vèrtebra 1 1 - - -
Escàpula 1 1 1 0,5 50

Húmer 1 1 1 0,5 50
Radi 1 3 1 2 7 2 1 100
Ulna 1 1 1 0,5 50
Carp 2 1 3 - - -

Metacarp 1 1 2 1 0,5 50
Coxal 1 2 3 1 0,5 50

Fèmur 1 1 1 1 4 1 0,5 50
Ròtula 1 1 1 0,5 50

Tíbia 4 2 6 1 0,5 50
Astràgal 2 2 2 1 100
Calcani 2 2 2 1 100

Centretarsal 1 1 1 0,5 50
Tarsos 1 1 2 - - -

Metatars 2 1 1 4 1 0,5 50
Falange I 1 9 4 1 2 17 6 0,75 75

Falange II 1 7 2 10 5 0,625 62,5
Falange III 1 1 1 0,125 12,5

Total 12 33 15 23 10 93
Taula 5.162. Representació antòpica de la subfamília Caprinae. Sondeig C4 IIId -IIIh.

Os NR Suma vol. Vol. St. x NME
Fèmur 2 5862,2 57673 0,1 1
Tíbia 1 3089,9 95798 - 1

Taula 5.163. NME calculat a partir del volum st. de les diàfisis dels diferents ossos llargs. Sondeig C4 IIId -IIIh.

NMIfr NMIc
Dents 3 1j, 2a
Radi 2
Ulna 1 1 1j)
Calcani 1 2 1j, 1a
Astràgal 2
Falange 1 2

Taula 5.164. Càlcul de NMI per freqüència i combinació. Solament s’indiquen aquells que han donat resultats >1 o indiquen edat. Sondeig C4 IIId -IIIh.



Húmer Radi Metacarp Fèmur Tíbia Metatars Falange I Falange II Total
111 1 2 3

Sencers 1 2 3
555 3 2 5

Fresc 3 1 4
Indeterminat 1 1

055 3 3 6
Fresc 1 1
Sec 1 1 2
Fresc/Sec 1 1
Indeterminat 2 2

001 1 1
Fresc/Sec 1 1

005 1 1 1 1 1 5
Fresc 1 1 2
Indeterminat 1 1 1 3

050 1 3 3 5 2 14
Fresc 1 1 2 3 7
Sec 1 1 1 3
Fresc/Sec 1 1
Indeterminat 1 1 1 3

110 3 3
Fresc 3 3

550 1 4 1 6
Fresc 1 3 4
Fresc/Sec 1 1
Indeterminat 1 1

500 3 1 1 1 1 1 8
Fresc 1 1
Fresc/Sec 1 1
Indeterminat 2 1 1 1 5

Total 1 7 2 4 6 4 17 10 50
Taula 5.165. Morfotipus de trencament per als diferents ossos llargs de la subfamília Caprinae i tipus de trencament observat. Sondeig C4 IIId -IIIh.

Húmer Radi Metacarp Fèmur Tíbia Metatars Falange I Falange II
Sencers o quasi 1 2

Frag. axial 3 2
Frag. proximal 3 1 1 2 8 2

Frag. diàfisi 1 3 3 5 2
Frag. distal 1 1 1 5 4

Taula 5.166. NR dels diferents fragments d’ossos llargs. Caprinae. Sondeig C4 IIId -IIIh.

Tipus Húmer Radi Ulna Metacarp Fèmur Tíbia Metatars Falange I Falange II Total
Fresc 1 2 1 2 3 1 11 1 2 24

Sec 1 1 1 1 1 1 6
Mixt 1 1 3 2 7

Indeterminat 4 1 1 1 1 1 6 32 47
Recent 2 2

Total 1 7 2 3 6 4 16 8 39 86
taula 5.167. Resum dels diferents tipus de trencament dels ossos llargs de Caprinae. Sondeig C4 IIId -IIIh.



Capa Taxó Os Marca Loc Direcció Quantitat Intensitat
IIIe C. pyrenaica Astràgal Incisions Lateral Transversal Múltiple Intenses
IIIe C. pyrenaica Fal 1 Mossa 2d
IIIe C. pyrenaica Fal 1 Mossa 2
IIIe C. pyrenaica Fal 1 Mossa -
IIIe C. pyrenaica Fal 1 Mossa -
IIIe C. pyrenaica Fal 1 Mossa 2
IIIf C. pyrenaica Radi Mossa 2p
IIIf C. pyrenaica Mtc Mossa 3l
IIIf C. pyrenaica Fal 1 Mossa 2m
IIIf C. pyrenaica Fal 1 Mossa 2m
IIIf C. pyrenaica Fal 1 Mossa 2
IIIg C. pyrenaica Tíbia Mossa 2d
IIIg C. pyrenaica Fémur Mossa 1d/1m
IIIg C. pyrenaica Tíbia Mossa 2
IIIg C. pyrenaica Radi Mossa 1d

IIIh C. pyrenaica Tíbia
Incisions 2p Longitudinal Múltiple Intensa

Mossa 2l/2m
IIIh C. pyrenaica Tíbia Mossa 2
IIIh C. pyrenaica Húmer Mossa 2m
IIIh C. pyrenaica Fal 1 Mossa -
IIIh C. pyrenaica Fal 1 Mossa 2m

Taula 5.168. Llista de les marques antròpiques identificades a les diferents capes de la seqüència dels sondeig C4. Caprinae.

Fusionat No fusionat
Radi proximal 1 0
Radi distal 1 0
Ulna distal 0 1
Metacarp distal 1 0
Coxal 0 0
Fèmur proximal 0 1
Tíbia distal 0 0
Calcani 0 1
Falange I distal 11 0
Falange II distal 5 0

Taula 5.169. Restes fusionades i no fusionades de Caprinae. Sondeig C4 IIId -IIIh.

Cohorts Fusionats No fusionats
1-3 (juvenil 18
3-5 (subadult 1 1
5-7 (adult 1
7-9 (adult 1
>9 (adult-senil

Taula 5.170. Restes fusionades i no fusionades per cohorts de fusió en anys. Subfamília Caprinae. Sondeig C4 IIId -IIIh.

Cohorts NR
Jove 1
Subadult
Adult 5
Vell
Total 6

Taula 5.171. Cohorts dentals de Caprinae del Sondeig C4 IIId -IIIh.

Termoalteracions IIId % IIIe % IIIf % IIIg % IIIh % Total %
Grau 0 10 83,3 19 57,6 9 60,0 14 60,9 4 40,0 56 60,2
Grau 1 1 8,3 3 9,1 1 6,7 2 20,0 7 7,5
Grau 2 1 8,3 5 15,2 1 6,7 5 21,7 3 30,0 15 16,1
Grau 3 2 6,1 2 2,2
Grau 4 1 3,0 1 1,1
Grau 5 3 9,1 4 26,7 4 17,4 11 11,8
Grau 6 1 10,0 1 1,1

Taula 5.172. Restes de Caprinae segons el grau de termoalteració. Sondeig C4 IIId -IIIh.



Os NR IIId NR IIIe NR IIIf NR IIIg NR IIIh NR Total NME MAU %MAU
Banya 3 3 1 0,5 50

Dent 3 2 5 0
V. cervical 1 1 2 1 0,2 20

Costella 2 2 1 0,04 4
V. lumbar 1 1 1 0,15 15
Escàpula 1 1 1 0 0

Húmer 1 1 1 0,5 50
Radi 1 2 1 2 6 2 1 100
Ulna 1 1 1 0,5 50
Carp 2 1 3 0

Metacarp 1 1 1 0,5 50
Coxal 2 2 1 0,5 50

Fèmur 1 1 1 3 1 0,5 50
Tíbia 4 2 6 1 0,5 50

Astràgal 2 2 2 1 100
Calcani 2 2 2 1 100

Centretarsal 1 1 1 0,5 50
Tarsos 1 1 0

Metatars 1 1 1 0,5 50
Falange I 1 8 4 2 15 6 0,75 75

Falange II 1 4 2 7 6 0,625 62,5
Total 10 19 15 17 5 66

Taula 5.173. NR, NME i MAU-%MAU de Capra pyrenaica. Sondeig C4 IIId -IIIh.

Morfotipus Húmer Radi Metacarp Fèmur Tíbia Metatars Falange I Falange II Total
111 1 1 2
555 3 1 4

Fresc 3 1 4
055 2 3 5

Fresc 1 1
Fresc/Sec 1 1
Sec 1 1
Indeterminat 2 2

001 1 1
Fresc/Sec 1 1

005 1 1 1 1 4
Fresc 1 1 2

Indeterminat. 1 1 2
050 1 3 2 5 11

Fresc 1 1 2 3 7
Fresc/Sec 1 1
Sec 1 1 2
Indeterminat 1 1

110 3 3
Fresc 3 3

550 1 4 1 6
Fresc 1 3 4

Fresc/Sec 1 1
Indeterminat 1 1

500 2 1 1 4
Fresc 1 1
Indeterminat 1 1 2
Epífisis no fus. 1 1

Total 1 6 1 3 6 1 15 7 40
Taula 5.174. Morfotipus dels fragments dels ossos llargs de Capra pyrenaica i tipus de trencament. Sondeig C4 IIId -IIIh.



Húmer Radi Metacarp Fèmur Tíbia Metatars Falange I Falange II
Sencers 1 1

Frag. axial 3 1
Frag. proximal 2 1 7 2

Frag. diàfisi 1 3 2 5
Frag. distal 1 1 1 4 3

Taula 5.174bis. NR dels diferents fragments d’ossos llargs. Capra pyrenaica. Sondeig C4 IIId -IIIh.

Tipus Húmer Radi Ulna Mtcarp Fèmur Tíbia Mttars Fal I Fal II Altres ossos Total
Fresc 1 2 1 2 3 1 11 1 22

Sec 1 1 1 3
Mixt 1 3 4

Indeterminat 3 1 1 1 4 12 23
Recent 1 1

Total 1 6 1 3 6 1 14 6 13 53
Taula 5.175. Resum dels diferents tipus de trencament per als ossos llargs. Capra pyrenaica. Sondeig C4 IIId -IIIh.

Fusionat No fusionat
Radi distal 1 0
Ulna distal 0 1
Metacarp distal 1 0
Fèmur proximal 0 1
Calcani 0 1
Falange 1 distal 11 0
Falange 2 distal 3 0

Taula 5.176. Extrems articulars fusionats, no fusionats i aquells on no s’ha pogut observar l’estat de fusió. Sondeig C4 IIId -IIIh.

Cohorts Fusionats No fusionats
1-3 (juvenil 15
3-5 (subadult 1 1
5-7 (adult 1
7-9 (adult 1

Taula 5.177. Resum de les restes fusionades i no fusionades per cohorts en anys. Sondeig C4 IIId -IIIh.



NR IIId NR IIIe NR IIIf NR IIIg NR IIIh NR total NME MAU %MAU %NR
Neurocrani 3 6 8 27 7 51 5 5 31,3 81,0
Premaxil·la 1 4 1 6 4 2 12,5 9,5

Maxil·lar 2 5 13 10 10 40 16 16 100,0 63,5
Mandíbula 4 10 7 18 18 57 31 15,5 96,9 90,5
V. cervical 1 1 1 3 3 0,6 3,8 4,8

Costella 1 1 3 6 1 12 7 0,3 1,9 19,0
V. lumbar 1 2 3 3 0,3 1,9 4,8
Vèrtebra 1 1 2 - 0,0 3,2
Escàpula 1 5 2 7 7 22 16 8 50,0 34,9

Húmer 1 4 3 10 5 23 12 6 37,5 36,5
Radi 4 7 11 5 12 39 19 9,5 59,4 61,9
Ulna 4 4 5 17 5 35 27 13,5 84,4 55,6
Carp 5 5 - 0,0 7,9

Metacarp II 1 1 2 2 6 6 3 18,8 9,5
Metacarp III 1 3 4 4 2 12,5 6,3

Coxal 2 7 5 14 14 42 19 9,5 59,4 66,7
Fèmur 1 9 6 12 16 44 16 8 50,0 69,8

Tíbia 2 9 17 13 22 63 30 15 93,8 100,0
Astràgal 1 2 1 5 9 9 4,5 28,1 14,3
Calcani 2 2 4 7 2 17 15 7,5 46,9 27,0

Altres tarsos 1 1 2 - 0,0 3,2
Metatars II 3 1 2 2 1 9 7 3,5 21,9 14,3

Metatars III 1 3 1 5 1 11 9 4,5 28,1 17,5
Metatars IV 1 1 2 4 3 11 11 5,5 34,4 17,5
Metatars V 1 1 1 2 5 4 2 12,5 7,9

Metàpode ind. 2 6 7 9 24 - 0,0 38,1
Falange I 3 8 2 9 4 26 26 1,63 10,2 41,3

Falange II 1 3 4 3 2 13 12 0,75 4,7 20,6
Falange III 2 2 3 1 8 8 0,5 3,1 12,7

Total 42 104 109 200 137 592
Taula 5.178. Representació anatòmica de Leporidae. Sondeig C4 IIId -IIIh.

Morfotipus Dreta Esquerra Indeterminat Total
1 3 2 5
2 7 3 10
3 5 5
3.1 1 3 1 5
4 2 5 2 9
4.1 2 1 2 5
5 3 1 4
5.1 2 6 8
6.1 2 4 6
Total 27 15 15 57

Taula 5.179. Morfotipus i lateralitat de les restes de l’hemimandíbula per al càlcul del NMI de Leporidae. Sondeig C4 IIId -IIIh.



Húmer Radi Fèmur Tíbia Total
Completo 1 2 3
Proximal 4 16 7 4 31

FE 0.1.2 1 1 2
FE 0.1.3 1 1
FE 0.1.4 1 1 2 4
FE 0.2.2 1 1
FE 0.2.4 13 13
FE 0.3.4 1 1
FE I.2.4 1 1
FE II.1.1.1 6 6
FE II.1.3 1 1
FE II.1.4 1 1

Cilindre 4 14 16 30 64
FD 0.1 3 14 10 23 50
FD I.1 2 4 6
FD II.1 1 1 2
FD III.1 2 2 4
FD III.1.1 1 1 2

Frag. diàfisi 3 18 18 39
FD 0.4 1 7 7 15
FD I.4 6 9 15
FD II.2 1 1
FD II.4 1 5 1 7
FD III.4 1 1

Distal 12 8 1 11 32
FE 0.1.2 1 1 2
FE 0.1.3 1 1
FE 0.1.4 6 5 11
FE 0.2.2 1 1
FE 0.2.4 2 6 2 10
FE 0.3.2 1 1
FE 0.3.4 1 1
FE I.1.4 1 1
FE I.3.4 1 1
FE II.1.4 2 2
FE II.2.4 1 1

Total 23 39 44 63 169
Taula 5.180. Ossos complets i morfotipus de trencament dels ossos llargs de Leporidae. Capes IIId-IIIh, sondeig C4.

Morfotipus NR
Sencer 4
1.1 1
2 4
2.1 2
2.2 3
3 4
4 2
4.1 10
4.2 4
6 1
Total 35

Taula 5.181. Morfotipus de trencament de l’ulna de Leporidae. Capes IIId-IIIh, sondeig C4.



Morfotipus Hemimandíbula V. cervical V. lumbar Costella Escàpula Coxal Total
Sencer 2 2 2 1 7
1 5 1 6
1.1 1 3 2 6
1.2 1 1
2 10 5 15
2.1 4 3 7
2.2
3 5 2 7
3.1 5 1 6
3.2 2 1 3
4 9 9
4.1 5 2 7
4.2 1 1
5 4 4
5.1 8 15 23
5.2 6 6
6 2 2
6.1 6 11 17
Total 57 3 3 22 42 127

Taula 5.182. Morfotipus de trencament en es ossos no tubulars de lepòrid. Sondeig C4 IIId -IIIh.

Os

NR graus
concrecions

NR marques

% acumulat que representen les marques antròpiques
segons les concrecions

0 1-2 3 4-5 %marques 0 %marques 0-2 %marques 0-3
Mandíbula 16 13 6 22 1 6,3 3,4 2,9
Escàpula 9 4 4 5 1 11,1 7,7 5,9
Húmer 12 6 2 3 1 8,3 5,6 5,0
Fémur 9 14 8 13 6 66,7 26,1 19,4

Taula 5.183. Ossos amb marques lítiques. S’indica el NR segons l’afectació per concrecions calcàries i el % que representen les restes amb marques sobre els
ossos sense concrecions, sense cocnrecions + concrecions de graus lleus 1 -2) i sense concrecions + graus lleus/moderats 0 -3). Sondeig C4 IIId -IIIh.

Ossos Flexió Enfonsament Mossa Total
Fèmur 3 3
Húmer 1 2 3
Pelvis 1 1
Tíbia 1 3 1 5
Ulna 4 4
Total general 1 8 7 16

Taula 5.184. Restes amb evidències de fractura intencionada. Sondeig C4 IIId -IIIh.

IIId %Tot IIIe %Tot IIIf %Tot IIIg %Tot IIIh %Tot Total %Tot
T. mitjana (RDa) 2 11,1 15 23,4 6 8,2 29 26,6 52 18,5
T. mitjana (RDpc 10 55,6 38 59,4 42 57,5 32 29,4 15 88,2 137 48,8
RnD 6 33,3 11 17,2 25 34,3 48 44 2 11,8 92 32,7
Total 18 100 64 100 73 100 109 100 17 100 281 100

Taula 5.185. NRDa, NRDpc i NRnD segons les capes. Sondeig C4 IIId -IIIh.



mm.
Mitjana 2,97272727
Error típic 0,07960129
Mediana 2,945
Moda 2,3
Desviació tipus 0,98782608
Variància 0,97580036
Curtosi 2,75181173
Coeficient d'asimetria 1,25792278
Rang 6,04
Mínim 1,3
Màxim 7,34
Suma 457,8
Compte 154
Nivell de confiança(95,0% 0,15725954

Taula 5.186. Resum de l’estadística descriptiva per l’espessor de la pared de la diàfisi de les restes RDpc. Sondeig C4 IIId -IIIh.

Classes en mm. NR
<1 0
1-2 22
2-3 60
3-4 56
4-5 9
5-6 5
6-7 1
7-8 1
8-9 0

Taula 5.187. NR agrupades per classes d’1 mm a partir de la mesura de l’espessor de la cortical. Sondeig C4 IIId -IIIh.
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5.3. SÍNTESI DE LA COVA DE NERJA 

El total de restes estudiades dels nivells NV-4 i NV-3 de la Sala del Vestíbulo de la Cova de Nerja ascendeix 

a 7808. El 58% s’han identificat taxonòmica i anatòmicament, mentre que el 7,2% solament s’han 

identificat a nivell anatòmic. La llista taxonòmica està integrada per 16 taxons. Algunes identificacions 

s’han realitzat a nivell de família i subfamília (Caprinae, Felidae, Leporidae), i inclouen restes que no 

presenten elements diagnòstics clars per determinar el gènere o l’espècie. El mateix succeeix amb algunes 

restes identificades a nivell genèric (Sus sp.). Els taxons identificats a nivell específic són 11: Capra 

pyrenaica, Rupicapra rupicapra, Ovis aries, Cervus elaphus, Sus scrofa, Lynx pardinus, Felis silvestris, 

Vulpes vulpes, Monachus monachus, Oryctolagus cuniculus, Lepus capensis. La major part del material 

s’ha recuperat en els diferents subnivells de NV-4 (NR=7011, 89,8%) (taula 5.188).  

Aquesta seqüència inclou els nivells NV-4 (Epipaleolític) i NV-3 (Mesolític + intrusions neolítiques). En el 

cas del nivell mesolític s’han estudiat les 3 capes que el conformen, si bé la quantitat total de restes no és 

massa elevada. A partir de criteris especialment tafonòmics, però també taxonòmics, tal i com s’ha descrit 

al punt 5.1, el nivell NV-4 (amb un màxim de 13 capes en les quadricules on el canal erosiu aconsegueix 

més profunditat) s’ha dividit en dos grans subnivells, 4.1 i 4.2. Al mateix temps, la el subnivell NV-4.1 s’ha 

dividit en dos trams, 4.1a i 4.1b.  

El taxó més abundant en tota la seqüència estudiada són els lepòrids, que representen des d’un 42% 

(NR=134) de les restes identificades en NV-3 a un 85,3% (NR=592) en NV-4.1a. En tots els subnivells del 

NV-4 el percentatge del lepòrids oscil·la entre el 77,1% i el 85,3%. La subfamília Caprinae es converteix en 

el segon taxó en importància, i el primer entre els mesomamífers, amb molt diferència. Dins aquesta 

subfamília s’ha identificat amb seguretat la cabra salvatge. Únicament dues restes presenten 

característiques que les assemblen a restes d’isard i que per la mancança d’elements clarament 

diagnòstics s’ha preferit classificar com cf. Rupicapra. Les diferències, doncs, en la freqüència d’ambdues 

espècies són enormes. De cabra salvatge s’han identificat un total de 442 restes (9,4% del total de restes 

identificades), front a les dues restes de cf. Rupicapra (<0,1%). També s’han identificat caprins domèstics, 

però únicament en NV-3 i a causa de les intrusions ja assenyalades. Els lepòrids i els caprins representen 

 

Taula 5.188. Resum de les restes estudiades del jaciment de la Cova de Nerja. 
 

Taxons 3 %Tot %Id 4S %Tot %Id 4.1a %Tot %Id 4.1b %Tot %Id 4.2 %Tot %Id Total %Tot %Id 

Caprinae 98 12,3 30,5 27 2,8 3,9 66 5,5 8,0 115 6,6 10,8 174 5,6 9,6 480 5,6 10,2 

C. pyrenaica 60 7,5 18,7 66 6,8 9,5 56 4,7 6,8 106 6,1 10,0 154 5,0 442 5,0 9,4 

cf. Rupicapra       1 0,1 0,1    1 0,0 0,1 2 0,0 0,0 

Ovis/Capra 16 2,0 5,0             16 0,0 0,3 

Ovis aries 3 0,4 0,9             3 0,0 0,1 

C. elaphus    1 0,1 0,1 4 0,3 0,5 4 0,2 0,4 4 0,1 0,2 13 0,1 0,3 

Sus sp. 5 0,6 1,6 2 0,2 0,3 3 0,3 0,4    2 0,1 0,1 12 0,1 0,3 

Sus scrofa 4 0,5 1,2    3 0,3 0,4 4 0,2 0,4 17 0,5 0,9 28 0,5 0,6 

Felidae          1 0,1 0,1    1 0,0 0,0 

L. pardinus    2 0,2 0,3 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 2 0,1 0,1 6 0,1 0,1 

F. silvestris    1 0,1 0,1 1 0,1 0,1    6 0,2 0,3 8 0,2 0,2 

V. vulpes 1 0,1 0,3          1 0,0 0,1 2 0,0 0,0 

M. monachus    3 0,3 0,4 4 0,3 0,5 6 0,3 0,6 54 1,7 3 66 1,7 1,4 

Leporidae 124 15,6 38,6 590 60,5 85,0 639 53,6 77,7 782 45,2 73,6 1368 44,0 75,7 3503 44,0 74,5 

O. cuniculus 10 1,3 3,1 2 0,2 0,3 44 3,7 5,4 42 2,4 4,0 23 0,7 1,3 121 0,7 2,6 

L. capensis          1 0,1 0,1    1 0,0 0,0 

Talla mitja (Rda) 77 9,7   52 5,3  33 2,8   86 5  223 7,2  471 7,2  

RDpc 174 1,1  137 14,1  157 13,2  239 13,8  442 14,2  1149 14,2  

RnD 225 48,9   92 9,4  181 15,2   345 19,9  641 20,6  1484 20,6  

Total 797 100,0  975 100,0   1193 100,0  1732 100  3111 100,0  7808 100,0  

Total ident. 321 40,3 100,0 694 71,2 100,0 822 68,9 100,0 1062 61,3 100 1805 58,0 100,0 4704 58,0 100,0 

Total Leporidae 134 16,8 42 592 60,7 85,3 683 57,3 83,1 825 47,6 77,7 1391 44,7 77,1 3625 44,7 77,1 
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el 97,1% del total de taxons identificats, de forma que es pot considerar que els taxons de caràcter 

minoritari (Tm) estan molt poc representats, si bé amb diferències i oscil·lacions entre els nivells 

5.3.1 VALORACIONS QUANTITATIVES DE LES MOSTRES ESTUDIADES 

L’estimació de la redundància del mostreig (Lyman, 2008: 146 i ss) s’ha realitzar a partir del nombre de 

taxons (NT) acumulat per gèneres o unitats de classificació major i el tamany mostral del NRdet per a cada 

capa. No s’ha pogut realitzar en el cas del nivell NV-3 per dues raons: únicament hi ha 3 capes, de tal 

forma que els resultats serien poc indicatius, i la mostra és poc abundat, així que la seua problemàtica és 

diferent, com ja s’ha explicat.  

En el cas del subnivell NV-4.1, en aquesta anàlisi s’han considerat conjuntament els trams 4.1a i 4.1b per 

tal d’observar les tendències generals. Es pot observar com el NT augmenta entre les capes 4b i 4c, així 

com entre les capes 4d 4f, però a partir d’ací és asimptòtica, malgrat el gran augment de NRdet entre les 

últimes capes, cosa que fa suposar que la mostra ja és redundant, i per tant, suficient (figura 5.109). No 

s’observa en aquest nivell a les diferents capes estudiades una relació forta entre el NRdet i el NT (r=0,102; 

R2=0,01; p=0.001), tal i com es veu a la gràfica de distribució (figura 5.110). 

En el subnivell NV-4.2 la redundància de la mostra encara és més evident. Fins la capa 4k hi ha un augment 

en la identificació de taxons, però la corba es torna clarament asimptòtica a les capes més antigues de la 

seqüència (figura 5.111). Pel que fa a la relació entre els tamany de les mostres i la quantitat de taxons 

identificats en elles, en aquest cas trobem una relació directa positiva més forta que en el cas anterior 

(r=0,71; R2=0,5; p=0.000) (figura 5.112). 

 

 

 

 
Figura 5.109. Corba de distribució NRdet acumulat / NT acumulat a les capes estudiades. Subnivell NV-4.1. 

 

 
Figura 5.110. Gràfica de dispersió NRdet / NTAXA a les diferents capes estudiades. NV-4.1. 
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Figura 5.111. Corba de distribució NRdet acumulat / NT acumulat per capes estudiades. Subnivell NV-4.2. 

 

 
Figura 5.112. Gràfica de dispersió NRdet / NT a les diferents capes estudiades. NV-4.2. 

 

5.3.2 LA FORMACIÓ DEL CONJUNT 

En la formació i la diagènesi del conjunt de fauna estudiat de la cova de Nerja es poden destacar alguns 

trets. Primerament cal mencionar que la col·lecció té un origen quasi exclusivament antròpic, doncs les 

alteracions produïdes per altres depredadors estan pràcticament absents. La informació més concreta 

sobre aquest fet es pot trobar en cada un dels nivells estudiats. Per altra banda, cal destacar una afectació 

de bona part del material per concrecions calcàries, especialment en el nivell NV-4, on aquestes 

adherències inclouen restes de malacofauna marina. Per últim, un altre tret distintiu de la col·lecció és 

l’alta incidència de les termoalteracions, especialment aquelles més greus, que donen a bona part del 

material una característica coloració grisenca. 

5.3.2.1 Els agents d’acumulació 

Una de les primeres qüestions que cal destacar sobre la història tafonòmica de la col·lecció estudiada és 

el seu origen eminentment antròpic. Únicament s’han identificat marques de carnívor en un conjunt molt 

reduït de restes (taula 5.189). En el nivell NV-3 solament hi ha una resta de Caprinae salvatge amb 

marques de carnívor, i dues restes de caprins del grup Ovis/Capra domèstica. En el cas dels lepòrids hi ha 

3 restes amb marques que suggereixen una deposició de carnívor, totes d’individus joves. En la seqüència 

epipaleolítica del sondeig no hi ha cap resta que clarament presente marques antròpiques, si bé una resta 

d’un lagomorf nounat i un possible caput femoral poden haver estats aportats per altres carnívors. En el 

cas del tram NV-4.1a hi ha un fragment d’escàpula de lepòrid amb puncions i digerida que sembla respon 

a les característiques de les aportades per raboses (Sanchis Serra, 2012: 35), així com una particular 

col·lecció de 35 restes de lepòrids, que presenten un color diferent a la resta, més groguenc, i entre els 

quals hi ha 27 restes digerides. Les característiques del conjunt, diferent a la resta de la mostra, apunta 

cap a una possible aportació no antròpica. Tanmateix, no hi ha cap marca que puga aclarir l’origen del 
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conjunt groc.  Pel que fa a la mesofauna han aparegut únicament 3 restes. En la capa 4a hi ha un fragment 

longitudinal de diàfisis amb marques de mossos, en la 4b, un fragment de coxal de Sus sp. jove amb vores 

crenulades i alteracions semblants a les produïdes pels cànids, que a més a més presenta una coloració 

diferent a la resta del material del nivell. En la capa  4c també s’ha recuperat un fragment de morfologia 

atípica amb marques de possibles mossos. En el cas de tram 4.1b es troben 5 restes de lepòrid digerides, 

però com ja s’ha explicat, totes morfotipus que les fan compatibles amb la fractura i consum antròpic, i 

en cap d’elles s’han identificat marques que puguen suggerir un origen diferent. En el cas de la mesofauna, 

únicament hi ha un centretarsal de Caprinae amb marques de digestió, però sense més evidències de 

consum per depredadors (figura 5.113). En el subnivell 4.2 no s’han detectat restes amb marques de 

carnívor. 

 

 
 
Figura 5.113. Centretarsal de 
Caprinae amb greu corrosió 
digestiva. NV-4.1b. 

5.3.2.2 Incidència de les concrecions calcàries 

Com ja s’ha explicat al definir la seqüència litostratigràfica, bona 

part del material que integra aquest treball prové dels nivells de la 

etapa sedimentària 7 (Jordá Pardo i Aura Tortosa, 2009). Aquesta 

es caracteritza per ser un enorme closquer conformat 

principalment per Mytilus edulis on els material arqueològics 

queden integrats en una matriu de fragments de closques i pateixen 

forts processos de carbonatació (taula 5.190, figura 5.114). 

Si atenem als resultats, quasi la meitat del material faunístic 

recuperat presenta concrecions calcàries normalment prou 

intenses. Aquestes es poden relacionar amb una forta activitat 

hídrica a la cavitat que coincideix amb la fase climàtica del GS-1. En 

el cas del nivell NV-3 el total de restes de mesofauna amb 

concrecions és de 29,2% sobre el total, mentre que el conill és més 

 

Taula 5.189. Llista de restes de mesofauna amb evidències de consum per carnívors 

Capa Taxó Característiques 

3a Ovis/Capra domèstica Escàpula jove. Marques de mossos. 

3a Ovis/Capra domèstica Tíbia jove. Marques de mossos. 

3c Caprinae Escàpula. Marques de mossos. 

4a Mesofauna Fragment longitudinal de diàfisis. Marques de mossos. 

4b Sus sp. Fragment coxal jove. Coloració diferent a la resta dels ossos del nivell. 

4c Mesofauna Fragment de morfologia atípica. Marques de mossos. 

4d Caprinae Centretarsal. Digerit. 

 

Figura 5.114. Fragment d’húmer 
proximal de Monachus monachus amb 

fragments de closques de Mitylus 

concrecionades. NV-4.2. 
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elevada, un 54,5%. En el nivell NV-4 la quantitat de restes afectades s’inverteix, encara que presenta 

percentatges molt més aproximats, un 52,2% en el cas de la mesofauna i un 42,2% en Leporidae (figura 

5.115). 

L’estudi dels diferents graus d’afectació per les concrecions en el cas dels lagomorfs també permet 

estudiar si hi ha diferències estadísticament significatives pel que fa  a la intensitat de les afectacions entre 

els nivells NV-3 i NV-4 (taula 5.191). Entre els diferents graus d’afectació, reduïts a dos graus, lleu (graus 

1 i 2) i greu (graus 3-5) no presenta diferències significatives entre els nivells (χ2=0,56; p>0.05); per altra 

banda, sí que es troben diferències estadísticament significatives entre la quantitat d’ossos carbonatats i 

no carbonatats entre els nivells (χ2=7,83; p<0,05), ja que al nivell 3 el total d’ossos de lepòrid concrecionats 

representen un 54,5% (NR=73), mentre que en el NV-4 sols representa un 42,2% (NR=1225). Encara 

són més importants les diferències entre la quantitat d’ossos amb carbonatacions entre el NV-3, on 

representen el 29,2% i en NV-4, un 52,1% (χ2=109,84; p=0.000). 

A banda de les implicacions paleoclimàtiques d’aquest important procés de deposició calcària, l’aparició 

de bona part del ossos coberts per carbonatacions suposa una limitació de la possibilitat d’estudi de les 

 

Taula 5.190. NR en nombres absoluts i relatius de restes afectades per concrecions calcàries en la 
seqüència de Nerja estudiada. 

 

 
Taula 5.191. Graus de concreció calcària en ossos de lepòrid. 

 

 
Figura 5.115. % d’afectació per concrecions en els ossos de NV-4  (excloent-hi els del sondeig de C4) 

 Mesofauna Leporidae 

 Concrecions Total % Concrecions Total % 

3a 136 481 32,1 18 49 46 

3b 17 30 56,6 17 20 85 

3c 29 113 25,7 38 65 58 

Total 182 624 29,2 73 134 54,5 

4a 83 131 63,4 50 205 24,4 

4b 53 157 33,8 58 202 28,7 

4c 121 222 54,5 97 275 35,3 

4d 51 125 40,8 65 188 34,6 

4e 59 186 31,7 69 233 29,6 

4f 236 596 39,6 165 404 40,8 

4g 123 224 54,9 70 180 38,9 

4h 233 327 71,3 58 116 50,0 

4i 310 571 54,3 160 298 53,7 

4j 78 131 59,5 92 175 52,6 

4k 92 157 58,6 127 228 55,7 

4l 72 133 54,1 127 258 49,2 

4m 107 141 75,9 87 137 63,5 

Total 1615 3097 52,1 1225 2900 42,2 

Grau  NV3 % NV4 % 

Grau 0 61 45,5 1675 57,8 

Grau 1 10 7,5 173 6 

Grau 2 9 6,7 184 6,3 

Grau 3 18 13,4 290 10 

Grau 4 3 2,2 344 11,9 

Grau 5 33 24,6 234 8,1 

Total 134 100 2900 100 
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marques antròpiques sobre les restes com veurem al punt corresponent, atès que no s'ha procedit a la 

seva neteja sistemàtica i acurada per les dificultats que suposava. 

5.3.2.3 Termoalteracions 

Les termoalteracions són una altra de les característiques tafonòmiques més destriables de les restes 

estudiades, i pel seu caràcter perideposicional també resulten interessant per entendre les 

característiques de la formació dels diferents nivells. En general, bona part de les restes estan cremades, 

i moltes d’elles presenten termoalteracions de caràcter intens. En aquest punt es va a realitzar una anàlisi 

de les mateixes, obviant que el seu origen és molt probablement antròpic, centrat en la intensitat de les 

cremacions i la seua presència diacrònica als nivells estudiats. 

El 55,7 % del total de les restes estan termoalterades. Un 25,4% amb cremacions intenses o calcinacions 

(1% restes de grau 4, 18,5% de grau 5 i 5,9% de grau 6), un 6,1% carbonitzades (grau 3) i un 24,2% amb 

termoalteracions més lleus (color marró o marró negre, graus 1 i 2) (taula 5.192). En el nivell NV-3, sobre 

el total de restes de mesofauna estudiades (NR=644), el percentatge de restes no afectades per 

termoalteracions és del 60,6% (NR=390), mentre que en NV-4 aquestes representen el 40,2% de les 3137 

restes (NR=1261) (χ2=90,05; p=0.00). Pel que fa al grau d’afectació, en el NV-3 predominen les restes amb 

afectacions lleus, graus 1-2 (NR=198), i a molta distància se situen les carbonitzades, grau 3 (NR=33) i les 

restes greument afectades, graus 4-5-6 (NR=23). En NV-4 dominen les restes greument afectades 

(NR=989), seguides dels graus lleus (NR=677) i, per últim, les carbonitzades (NR=210). Evidentment, també 

en el grau d’afectació es troben diferències estadísticament significatives entre els nivells (χ2=185,85; 

p=0.00) (figura 5.116). 

Aquestes diferències significatives mostren una clara tendència a l’augment de restes termoalterades, així 

com en la intensitat de les alteracions segons s’aprofundeix en el nivell NV-4. En aquest gràfic s’observa 

clarament com en el nivell 3 les restes termoalterades són menys abundants i en general hi ha un domini 

dels graus lleus d’alteració. En l’altre extrem, a les capes de la meitat inferior de la seqüència de NV-4 les 

restes termoalterades són molt abundants i dominen les restes amb greus termoalteracions. Entre les 

capes 4a i 4f s’observa una quantitat de restes termoalterades considerable, però amb un domini de les 

restes amb termoalteracions lleus. 

En el cas dels lepòrids el perfil de restes termoalterades en la seqüència és molt semblant. Al nivell 3 la 

quantitat de restes termoalterades és molt baixa, i augmenta a les capes altes del nivell 4.1. En el nivell 

4.2 es produeix la concentració de restes greument termoalterades (taula 5.193 I figura 5.117). 

5.3.2.4 Fractura i fragmentació de les restes 

Tal i com ja s’ha descrit a la metodologia, s’ha intentar identificar si el trencament dels ossos s’ha produït 

en fresc (fractura) o en sec (fragmentació). La quantitat de restes en les quals s’ha pogut identificar aquest 

trencament no és massa elevat, i en bona part de les restes l’origen del trencament no s’ha pogut 

determinar. 

Tanmateix, la distribució de la freqüència relativa d’aparició dels diferents tipus de trencament de les 

restes de mesofauna a les capes estudiades permet observar algunes diferències entre els nivells (taula 

5.194 i figura 5.118).  

En les capes 3a i 3c+IIIc la quantitat de trencaments indeterminats és molt elevada, mentre que en 3b 

representen un 40%, al igual que els trencament realitzat en fresc. Cal apuntar que després dels 

indeterminats també són els fresc els dominants en les capes 3a i 3c. En el nivell NV-4 en general també 

predominen els trencament indeterminats, però es poden apreciar algunes tendències generals. En la part 

superior del nivell els indeterminats són menys importants que en la inferior, però sobretot destaca una 

important presència de restes amb trencaments en fresc. A partir de la capa 4d s’inicia una reducció en la 
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presència de trencaments en fresc i una davallada de la fragmentació en sec que suposen un augment 

 
Taula 5.192. Restes de mesofauna termoalterades i no termoalterades per grau d’intensitat de la cremació. 

 

 
Taula 5.193. Restes de Leporidae termoalterades i no termoalterades per grau d’intensitat de la cremació. 

 

  
Figura 5.116. Percentatge de restes de mesofauna 
termoalterades a les diferents capes estudiades. 

Figura 5.117 SINT. Percentatge de restes de Leporidae 
termoalterades en la seqüència estudiada. 

 

 Grau 0 Grau 1 Grau 2 Grau 3 Grau 4 Grau 5 Grau 6  

UE/Capa NR % NR % NR % NR % NR % NR % NR % Total 

3a 260 56,4 10 2,2 150 32,5 19 4,1    8 1,7 14 2,9 461 

3b 22 84,6    1 3,8 3 11,5       26 

3c+IIIc 108 68,8    37 23,6 11 7    1 0,6   157 

IIId 18 60,0 5 16,7 6 20,0 1 3,3       30 

IIIe 57 57,6 3 3,0 20 20,2 7 7,1 1 1,0 9 9,1 2 2,0 99 

IIIf 37 41,6 4 4,5 28 31,5 2 2,2 2 2,2 15 16,9 1 1,1 89 

IIIg 70 51,5 1 0,7 51 37,5      13 9,6 1 0,7 136 

IIIh 11 37,9 3 10,3 12 41,4      2 6,9 1 3,4 29 

4a 92 70 9 6,9 19 15 5 3,8   4 3,1 2 1,5 131 

4b 81 51,6 8 5,1 37 23,6 19 12,1 2 1,3 9 5,7 1 0,6 157 

4c 108 48,9 32 14,5 40 18 28 12,7 4 1,8 7 3,2 3 1,4 222 

4d 48 38,4 12 9,6 24 19,2 24 19,2   0,0 15 12,0 2 1,6 125 

4e 65 34,9 36 19,4 52 28,0 19 10,2 1 0,5 8 4,3 5 2,7 186 

4f 265 44,5 43 7,2 134 22,5 55 9,2 6 1,0 78 13,1 15 2,5 596 

4f i g 10 37,0 2 7,4 4 14,8     6 22,2 5 18,5 27 

4g 92 41,1 16 7,1 51 22,8 9 4,0 8 3,6 38 17,0 10 4,5 224 

4h 133 40,7 7 2,1 34 10,4 8 2,4 3 0,9 132 40,4 10 3,1 327 

4i 218 38,0 20 3,5 39 6,8 28 4,9 3 0,5 229 40,0 36 6,3 573 

4j 36 26,5 4 2,9 6 4,4 2 1,5 4 2,9 59 43,4 25 18,4 136 

4k 88 55,7 8 5,1 12 7,6 6 3,8   39 24,7 5 3,2 158 

4l 2 1,5 5 3,8 5 3,8 2 1,5 2 1,5 46 34,6 71 53,4 133 

4m 23 16,2 11 7,7 7 4,9 5 3,5 7 4,9 52 36,6 37 26,1 142 

Total 1875 44,7 238 5,7 768 18,3 253 6,0 43 1,0 770 18,4 247 5,9 4194 

 

 Grau 0  Grau 1  Grau 2  Grau 3  Grau 4  Grau 5  Grau 6  Total 

 NR % NR % NR % NR % NR % NR % NR %  

3a 44 89,8   0,0 2 4,1   0,0 3 6,1   0,0   0,0 49 

3b 20 100,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 20 

3c 61 93,8 1 1,5 3 4,6   0,0   0,0   0,0   0,0 65 

IIId 34 81,0 2 4,8 6 14,3   0,0   0,0   0,0   0,0 42 

IIIe 75 72,1 2 1,9 21 20,2 4 3,8  0,0 2 1,9  0,0 104 

IIIf 60 55,0 2 1,8 25 22,9 4 3,7 1 0,9 12 11,0 5 4,6 109 

IIIg 101 50,5 16 8,0 34 17,0 8 4,0 2 1,0 33 16,5 6 3,0 200 

IIIh 52 38,0 22 16,1 46 33,6   0,0   0,0 17 12,4   0,0 137 

4a 164 79,2 10 4,8 24 11,6 3 1,4   0,0 4 1,9 2 1,0 207 

4b 136 67,3 10 5,0 34 16,8 10 5,0  0,0 11 5,4 1 0,5 202 

4c 159 57,8 38 13,8 48 17,5 13 4,7   0,0 15 5,5 2 0,7 275 

4d 91 48,4 7 3,7 49 26,1 7 3,7 1 0,5 30 16,0 3 1,6 188 

4e 135 57,9 6 2,6 51 21,9 24 10,3  0,0 13 5,6 4 1,7 233 

4f 105 26,0 60 14,9 114 28,2 19 4,7 8 2,0 73 18,1 25 6,2 404 

4g 75 41,2 9 4,9 29 15,9 17 9,3   0,0 50 27,5 2 1,1 182 

4h 41 35,3 4 3,4 20 17,2 6 5,2 1 0,9 37 31,9 7 6,0 116 

4i 76 25,5 25 8,4 27 9,1 13 4,4  0,0 135 45,3 22 7,4 298 

4j 32 18,7 4 2,3 10 5,8 5 2,9 1 0,6 86 50,3 33 19,3 171 

4k 66 28,8 10 4,4 35 15,3 7 3,1  0,0 89 38,9 22 9,6 229 

4l 33 12,8 1 0,4 11 4,3 2 0,8 9 3,5 92 35,7 110 42,6 258 

4m 46 33,6 2 1,5 12 8,8 2 1,5 3 2,2 57 41,6 15 10,9 137 

Total 1606 44,3 231 6,4 601 16,6 144 4,0 29 0,8 756 20,8 259 7,1 3626 
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dels indeterminats. La davallada de la quantitat de restes fracturades en fresc aplega a un mínim en la 

capa 4g que ja es manté més o menys estable en tota la seqüència inferior. Destaca també una gradual 

reducció en la presència de restes amb trencaments mixtes i un relatiu manteniment de la presència de 

restes fragmentades en sec. 

5.3.2.5 Mesura dels fragments de diàfisi 

La mesura de la L dels fragments ossis de la col·lecció estudiada mostra una mitjana major en NV-3 (45,5 

mm) que als diferents nivells epipaleolítics (taula 5.195). La realització d’un test ANOVA ha demostrat que 

existeixen diferències entre les mitjanes de L segons els nivells (F ANOVA=13,096, p<0,001). Aquestes 

diferències no són estadísticament significatives entre NV-4.1b i NV-4.1a, com indica el test d’Student 

realitzat sota el supòsit d’heterogeneïtat de variàncies (F=1,001, p<0,5; t=0,446, p=0,656), ni tampoc entre 

NV-4.1b i NV-4.2 (t=-1,845, p=0,065). En canvi, aquesta mesura sí que mostra diferències estadísticament 

significatives entre NV-3 i NV-4.1b (t=-5,437, p<0,001) i entre NV-3 i NV-4.2 (t=-4.875, p<0.001).  

Els histogrames derivats de l’estudi de classes de mesura d’1 cm mostra, efectivament diferències en la 

longitud dels fragments entre NV-3 i els nivells epipaleolítics (figura 5.119). Al correlacionar la L i la A dels 

fragments en un diagrama de punts, i malgrat que la seua quantitat dificulta la lectura, es pot observar 

que la recta de regressió d’NV-3 és diferent a la que s’obté per als nivells epipaleolítics (figura 5.120). 

 

Taula 5.194. NR segons el tipus de trencaments de les restes de mesofauna. 
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Figura 5.10. Percentatge que representen els diferents tipus de trencament dels ossos de mesofauna a les capes dels nivells 

NV-3 i N-V4. 

Capa Fresca Mixta Seca Indeterminada Total 
  NR % NR % NR % NR % NR 

3a 21 4,4 7 1,5 5 1,0 449 93,2 482 
3b 12 40,0 4 13,3 2 6,7 12 40,0 30 
3c+IIIc 8 5,0 1 0,6   0,0 152 94,4 161 

IIId (sondeig C4) 5 16,7 6 20,0 3 10,0 16 53,3 30 
IIIe (sondeig C4) 6 6,1 2 2,0 2 2,0 89 89,9 99 
IIIf (sondeig C4) 8 9,0 1 1,1 1 1,1 79 88,8 89 
IIIg (sondeig C4) 4 2,9 2 1,5 1 0,7 129 94,9 136 
IIIh (sondeig C4) 5 17,2 1 3,4   0,0 23 79,3 29 

4a 20 15,0 6 4,5 14 10,5 93 69,9 133 
4b 17 10,8 16 10,2 15 9,6 109 69,4 157 
4c 30 13,6 26 11,8 35 15,8 130 58,8 221 
4d 18 14,4 4 3,2 34 27,2 69 55,2 125 
4e 18 9,7 8 4,3 13 7,0 147 79,0 186 
4f 67 11,2 34 5,7 80 13,4 415 69,6 596 
4f i g 4 14,8   0,0   0,0 23 85,2 27 

4g 10 4,5 17 7,6 35 15,6 162 72,3 224 
4h 17 5,2 28 8,6 56 17,1 226 69,1 327 
4i 39 6,8 50 8,7 66 11,5 418 72,9 573 
4j 3 2,2 5 3,7 18 13,2 110 80,9 136 
4k 10 6,3 5 3,2 23 14,6 120 75,9 158 
4l 5 3,8 5 3,8 26 19,5 97 72,9 133 
4m 12 8,5 5 3,5 25 17,6 100 70,4 142 

Total 339 8,1 233 5,6 454 10,8 3168 75,5 4194 

 



L a  C o v a  d e  N e r j a  | 509 

  

 

 

 NV3 NV-4.1a NV-4.1b NV-4.2 

Mitjana 45,45 28,97 29,44 31,22 

Mediana 47,1 26,3 26,36 27,02 

Desviación estándar 16,43 12,37 12,38 16,32 

Rango 72,8 98,66 93,61 171,52 

Mínimo 16,4 6,44 9,08 10,5 

Máximo 89,2 105,1 102,69 182,02 

Taula 5.195. Resum estadístic de les mesules de longitud L dels fragments de diàfisi dels diferents nivells i subnivells. 
 

 

  

Figura 5.119. Mesures dels fragments de diàfisi. A. Histogrames de longitud dels fragments realitzat per intervals d’1 cm als 
nivells indicats 

 
 

 

Figura 5.120 Dispersió de la longitud (L) I l’amplària (A) en mm dels fragments de diàfisi segons nivells. 

 

0

2

4

6

8

10

0
 a

 1

1
 a

 2

2
 a

 3

3
 a

 4

4
 a

 5

5
 a

 6

6
 a

 7

7
 a

 8

8
 a

 9 9
 a 1
0

NV-3

0

20

40

60

80

100

0
 a

 1

1
 a

 2

2
 a

 3

3
 a

 4

4
 a

 5

5
 a

 6

6
 a

 7

7
 a

 8

8
 a

 9

9
 a

 1
0

1
0 

a 
1

1

1
1 

a 
1

2

NV-4.1a

0

20

40

60

80

100

120

140

0
 a

 1

1
 a

 2

2
 a

 3

3
 a

 4

4
 a

 5

5
 a

 6

6
 a

 7

7
 a

 8

8
 a

 9

9
 a

 1
0

1
0 

a 
1

1

1
1 

a 
1

2

NV-4.1b

0

50

100

150

200

250
0

 a
 1

1
 a

 2

2
 a

 3

3
 a

 4

4
 a

 5

5
 a

 6

6
 a

 7

7
 a

 8

8
 a

 9

9
 a

 1
0

1
0 

a 
1

1

1
1 

a 
1

2

m
és

 g
ra

n

NV-4.2

R² = 0,2047 R² = 0,145 R² = 0,1521 R² = 0,0443

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

A mm

L mm

NV-4.2 NV-4.1b NV-4.1a NV-3

Lineal (NV-4.2) Lineal (NV-4.1b) Lineal (NV-4.1a) Lineal (NV-3)



510 | L a  C o v a  d e  N e r j a  

 

5.3.3 LA SEQÜÈNCIA EPIPALEOLÍTIC-MESOLÍTIC DE LA SALA DEL VESTÍBULO 

La tendència en l’evolució de les freqüències d’aparició de la fauna en la seqüència estudiada de la Cova 

de Nerja no és equilibrada, i mostra importants variacions entre els dos grans nivells, NV-3 i NV-4, que són 

les més evidents, però també variacions dins els nivell NV-4 entre els diferents subnivells i trams que s’han 

definit (taula 5.196, figura 5.121). 

En el cas del nivell mesolític el taxó més abundant són els lepòrids (55,3%) a poca distància dels caprins 

(49,2%). La distribució capa a capa mostra una tendència cap a la major presència relativa de restes de 

lepòrid a les capes inferiors del nivell mesolític, que tanmateix no suposa un augment considerable del 

percentatge que representen al haver-hi poques restes en aquestes capes b i c. En la capa 3a els caprins 

salvatges representen un 61,9% sobre el còmput global. Pel que fa als taxons minoritaris, es pot comptar 

únicament una espècie salvatge, Sus scrofa, que representa un 2,8% sobre el total. En 3b els percentatges 

varien un poc. Leporidae puja a un 54,1%, mentre que els caprins salvatges representen un 32,4%, i l’únic 

taxó minoritari salvatge que s’hi troba, el senglar, un 2,7%. En el cas de la capa 3c la tendència s’intensifica: 

els lepòrids passen a representar un 71,4% sobre els identificats, mentre que els caprins salvatges passen 

a un 22%. Els Tm mantenen la seua presència (2,2%), però ara s’identifiquen dos: el senglar i la rabosa. 

 

Figura 5.121. Estratigrafia de la sales del Vestíbulo de Nerja amb indicació de les fases arqueològiques, les datacions BP 
disponibles i el percentatge dels lepòrids i caprins i el nombre de taxons minoritaris (NTm) als diferents nivells /subnivells 

estudiats. Les dades per al magdalenià i solutrià són les d’Aura Tortosa et al. (2002). 
 

Taula 5.196. NR identificades dels taxons indicats i % sobre el total i sobre les identificades als diferents nivells (TM: taxons 
minoritaris; NTm: nombre de taxons minoritaris; EPI C4: capes epipaleolítiques (IIId-IIIh) del sondeig C4. 

Taxons NV3 %Tot %Id EPI C4 %Tot %Id NV4.1a %Tot %Id NV4.1b %Tot %Id NV4.2 %Tot %Id 

Caprinae 158 19,8 49,2 93 9,6 13,4 123 10,3 14,9 221 12,7 20,8 329 10,6 18,2 

Leporidae 134 16,9 41,7 592 60,7 85,3 683 57,3 83,1 825 47,7 77,7 1391 44,7 77,1 

Tm 10 1,2 3,1 9 0,9 1,2 16 1,4 2 16 0,9 1,6 86 2,7 4,7 

Total 302 37,9 94 694 71,2 99,9 822 69 100 1062 61,3 100,1 1805 58 99,9 

NTm 2   5   6   4   7   
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A partir de les primeres capes del nivell NV-4 la quantitat relativa de Leporidae augmenta 

considerablement, i assoleix més del 80% en la seqüència del nivell 4.1a, amb un màxim en la capa 4b de 

87,1%. El percentatge de caprins, per la seua banda descendeix a un mínim d’11,7% en la capa 4b, i voltant 

el 16% en les altres capes del nivell. La resta de taxons minoritaris no varien al seua presència relativa, 

però el nombre de taxons minoritaris (NTm) sí que augmenta fins als 5 taxons si comptem l’isard com un 

taxó diferent de la subfamília Caprinae. En el tram 4.1b la tendència és a una reducció de la quantitat 

relativa de restes de lepòrid i un augment en la presència de cabra. En aquest cas els lepòrids oscil·len 

entre el 80% de la capa 4d i el 75,7% de la 4f. En aquestes capes els taxons minoritaris representen entre 

un 1,2 i un 2,3%. Ja en el subnivell 4.2 es poden separar dos moments diferents: en les capes 4g-4i els 

lepòrids representen un 74,9% en la 4g i entre el 63-67% a les 4h-i; front a aquesta sensible reducció, els 

taxons minoritaris passen a representar un 4,5% en les capes 4g i 4i i un 7,6% en la 4h, 7,1% si no es 

compta el taxó cf. Rupicapra. A les capes inferiors de la seqüència els valors dels taxons minoritaris 

continuen alts, però es van reduint a parir de la capa 4j, on assoleixen el 7,4%, mentre que els valors dels 

lepòrids tornen a situar-se per damunt del 80%. La relativament alta representació del taxons minoritaris 

en aquest subnivell 4.2 està causat principalment per la importància que pren el vell marí (Monachus 

monachus) (taula 5.197). 

Així, sobre l’evolució diacrònica de les faunes de mamífers no microfaunístics de la seqüència estudiada 

de la Sala del Vestíbulo es poden destacar les següents qüestions: En primer lloc, es tracta d’una evolució 

que marca no una tendència lineal clara, sinó diferents pulsacions o canvis en la tendència, això sí, amb 

una reducció prou considerable de la presència dels lepòrids en el nivell mesolític. Aquests tenen una 

presència molt més important en la seqüència epipaleolítica que no en la mesolítica, però cal matissar 

alguns fets: en el mesolítics hi ha una marcada evolució cap a un descens en la seua importància, d’un 

prop del 75% en el cas de la capa més antiga a un 50% aproximadament en la més recent; en la seqüència 

epipaleolítica es manté en valors més alts, encara que presenta tres grans moments: en la base de la 

seqüència (capes 4j-4m, però especialment en 4j-4l) es manté en valors alts, de més del 80%. Aquests 

valors descendeixen a entre el 60 i el 70% en les capes 4h-i, per a partir de la capa 4g, coincidint al l’inici 

del subnivell 4.1, iniciar una tendència ascendent fins la capa 4b. Per altra banda, els Caprins, com a taxó 

mesofaunístic dominat, és complementari al Lepòrid, de forma que el seu percentatge de 

representativitat és més elevat allà on el dels lepòrids és menor. Els nombre de taxons minoritaris no és 

massa elevada, i en algunes de les capes, més enllà dels Lepòrids i Caprins/Capra pyrenaica, sols 

s’identifica un altre taxó en la seqüència. La major quantitat de taxons minoritaris s’assoleix en la capa 4c, 

que arriben a 5. Són més abundants tant pel que fa a les espècies identificades com pel seu percentatge 

Capa %Leporidae %Caprinae %Tm NTm 

3a 27,8 61,9 2,8 1 

3b 54,1 32,4 2,7 1 

3c 71,4 22 2,2 2 

4a 81,4 16,2 2,4 4 

4b 87,1 11,7 1,3 2 

4c 81,7 16,3 2,1 4 

4d 80 18,7 1,3 2 

4e 79,5 18 2,3 4 

4f 75,7 23,2 1,2 3 

4g 74,9 20,5 4,5 2 

4h 63,7 29 7,1 2 

4i 67,6 27,9 4,5 4 

4j 84,2 8,3 7,4 4 

4k 86,7 9,1 4,2 4 

4l 86,9 9,7 3,3 2 

4m 78,3 18,8 2,8 3 

Taula 5.197. Freqüència relativa dels lepòrids, caprins i taxons minoritaris en cada una de les capes estudiades (excloent-hi 
les capes del sondeig C4). 
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de representació en la seqüència epipaleolítica que no en la mesolítica. El seu percentatge és 

especialment important en el subnivell 4.2 per la importància que pren el vell marí. 

L’estudi de la seqüència ens permet observar algunes diferències dins la seqüència epipaleolítica. La 

diferència principal és la importància relativament gran que pren el vell marí en les capes de la meitat 

inferior. Aquestes diferències venen a coincidir amb els dos episodis definits amb anterioritat. El subnivell 

NV-4.1 que quedaria conformat per la meitat superior de la seqüència epipaleolítica i on el vell marí, 

encara que present, no és gens representatiu, i el subnivell NV-4.2, on aquest taxó pren importància a 

partir de la capa 4g, i assoleix els seus màxims en la capa 4h (6,6%). A nivell taxonòmic aquest episodi 

sembla inaugurar-se per davall de les capes “de transició” descrites en l’apartat de l’estudi de la diagènesi 

(4e-4f), i comença amb dues capes, 4h i 4i on la diversificació de l’espectre és un poc més important, no 

per l’aparició de nous taxons, sinó per la lleu però notòria davallada en la importància relativa dels 

lepòrids, que passen d’estar entre el 75% i més del 80% en la major part de les capes a no aplegar-hi al 

70% en aquestes dues. Aquesta part inferior de la seqüència es caracteritza també pel fet que els caprins, 

el taxó de mesofauna més representat en totes les capes, assoleix tant els seus màxims (capes 4h-4i) com 

els seus mínims de representació (capes 4j-4k-4l) en les capes en les quals coincideix amb la major 

presència de restes de vell marí. Sembla, doncs que entre els dos subnivells s’estableix una dinàmica 

lleugerament diferent. 

Les dades obtingudes per Pérez Ripoll per als nivells magdalenians i solutrians de la seqüència 

estratigràfica del Vestíbulo (Aura Tortosa et al., 2002b) ajuden a situar les col·leccions estudiades en un 

context més ample (taula 5.198). Tant en els nivells magdalenians com en els solutrians el taxó dominant 

són els lepòrids, però amb un percentatge de presència relativa sensiblement diferent. En el magdalenià 

suposen el 79,7% del total de les restes identificades, mentre que el percentatge és sensiblement inferior 

en els nivells solutrians, sols del 66,5%. El taxó de cacera major més important és, al igual que també en 

els nivells superiors, la cabra salvatge, encara que de nou és més abundat al solutrià que no al magdalenià. 

La resta de taxons, els anomenats minoritaris estan fortament dominats pel cérvol en ambdós casos, si bé 

en el magdalenià també el senglar adquireix certa entitat. En aquest nivell destaca especialment l’aparició 

dels mamífers marins Delphinus delphis i Monachus monachus, mentre que en el solutrià s’ha identificat 

Monachus monachus i Phoca vitulina. En ambdós casos, apareixen en percentatges molt baixos (Aura 

Tortosa et al., 2013). Les dades aportades pels nivell solutrians de les excavacions de de la Quadra Salcedo 

(Riquelme Cantal et al., 2005) presenten, curiosament més semblances amb els magdalenians que no els 

solutrians publicats per Pérez Ripoll. Per una banda, el percentatge que representen els lepòrids i els 

 

Taula 5.198. NR determinades en els nivells solutrians i magdalenians de la Sala del Vestíbulo de la Cova de Nerja (Aura 
Tortosa et al., 2002b). 

 NV9-8 (Solutrià mig-sup) %  NV7-5 (Magd. Sup) %  

Capra pyrenaica 1952 30,5 399 16,4 

Cervus elaphus 171 2,7 59 2,4 

Capreolus capreolus 1 0,0  0,0 

Bos primigenius 1 0,0  0,0 

Equus caballus 1 0,0 1 0,0 

Sus scrofa 2 0,0 14 0,6 

Lynx pardinus 8 0,1 4 0,2 

Felis sylvestris 8 0,1 2 0,1 

Delphinus delphis  0,0 11 0,5 

Monachus monachus  0,0 1 0,0 

O. cuniculus 4250 66,5 1936 79,7 

Erinaceus sp.  0,0 1 0,0 

Total 6394 100,0 2428 100,0 

Total Leporidae 4250 66,5 1936 79,7 

Total Caprinae 1952 30,5 399 16,4 

Tm 192 3 93 3,8 

NTm 6  8  
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caprins sobre el total de restes identificades són molt semblants. Altra semblança és també la relativa 

importància de les restes de senglar, absent a la col·lecció estudiada del solutrià de les intervencions de 

Jordá (Aura et al., 2010). 

5.3.3.1 Les aportacions antròpiques: gestió dels mamífers 

La cacera major 

La cacera major representada en aquest cas per animals de talla mitjana se centra en el taxó típic de les 

zones de muntanya rocalloses: la Capra pyrenaica. Com ja s’ha comentat, junt aquest animal s’han 

identificat restes de cérvol (NR=13) i senglars, on incloem Sus sp. i Sus scrofa (NR=40). Ja de menor talla 

trobem alguns carnívors típics d’habitats mixtes forestals més o menys oberts i matollars com el linx 

(NR=6) i el gat salvatge (NR=8). La rabosa, de caràcter més generalista, no està molt representada (NR=2). 

La concentració dels carnívors es produeix en NV-4, com també el cérvol. Per contra, la major quantitat 

relativa de restes de suid es recupera en el NV-3, si bé està present en el NV-4, especialment en NV-4.2 

(NR=19). El fet que aparega una gran quantitat de restes identificades genèricament en NV-3 fa sospitar 

que algunes puguen ser d’animals domèstics, i per tant cal valorar que té una presència puntual però 

constant en tota la seqüència. 

Els hàbitats representat per aquests mamífers són dos: per una banda, les zones rocalloses de mitja 

muntanya habitades per les cabres; per altra, zones de vegetació mixta, on el bosc mediterrani es combina 

amb clars i zones obertes de matolls, més pròpies dels cérvols i els linx. Junt a aquests animals, apareix un 

propi d’habitats costaners: el vell marí. 

Pel que fa a la selecció intraespecífica de les preses, únicament es disposen de dades més acurades en el 

cas de les cabres. L’estudi de l’estat de fusió dels ossos ha permés observar que, si bé en general hi ha una 

major presència d’ossos fusionats, sobretot en aquells de fusió primerenca, també s’hi troben ossos 

d’aquesta cohort d’edat no fusionats, fet que indica la presència d’animals caçats en edats joves, 

compreses entre el primer i el tercer any de vida (taula 5.199). La presència d’aquests animals joves és 

relativament més important en el nivell mesolític, encara que també estan ben presents al nivell 

epipaleolític, especialment al NV-4.1a i NV-4.2. Els ossos amb les epífisis fusionades comencen a reduir la 

seua importància a partir de les cohorts de fusió següents. Així, en NV-4 la quantitat relativa d’ossos no 

fusionats passa d’un 14,1% en la cohort juvenil a un 38,1% en la dels subadults, fet que indica una 

presència d’animals subadults o joves més important que la estimada a partir de la cohort anterior. A 

partir de la cohort d’adults, els ossos no fusionats no baixen del 60%. Sobre aquesta estimació cal 

esmentar que quantitat de restes d’aquestes cohorts és molt reduïda (NR=15 en NV-4), encara que 

indicativa, ja que les restes no fusionades de la cohort d’adults primerencs indiquen i insisteixen en la 

presència d’animals joves o com a poc, subadults (figura 5.122). 

Pel que fa a les dents, com ja s’ha comentat al realitzar l’anàlisi, cal tindre en compte que la quantitat de 

restes sobre les que s’ha pogut estimar la fase concreta és molt baixa, i fins i tot la quantitat de restes 

sobre les quals s’ha pogut realitzar una aproximació més generalista a la cohort d’edat (NR=61). Tanmateix 

els seus resultats són molt significatius, i complementen aquells obtinguts en l’estudi de l’estat de fusió 

de les epífisis. Les restes que pertanyen a animals adults suposen vora el 70% del total, mentre que els 

joves un 8%  i els subadults un 13%. Els animals vells també estan presents amb un 10% (figura 5.123).  

La combinació dels dos mètodes permet observar un perfil de mortalitat marcat per una presència 

majoritària d’animals en edat adulta, però on els animals joves i subadults tenen una presència destacada. 

També els animals d’edat ja avançada estan present en ambdós mètodes, però especialment en el de 

l’edat dental, molt probablement per la capacitat d’aquest mètode per establir edats absolutes o quasi 

absolutes, mentre que el de fusió sols permet establir edats ante i post quem. 
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El sexe s’ha establert mitjançant l’observació directa de les restes en el cas de 9 fragments de coxal de 

caprins. Un d’ells pertany a una ovella, i ha estat recuperat en la capa 3a. De la resta, 7 han estat 

identificats com de cabra salvatge, i un com a caprí. Sols una de les restes s’ha identificat com femella 

(capa 4i), mentre que la resta són animals mascles (capes 4c, 4f, 4i, 4l). 

Els suids estan representats per animals de diferents edats. En el nivell NV-3 s’han recuperat restes de 

nounat i jove, identificades com Sus sp., i d’un exemplar adult, identificat en aquest cas com Sus scrofa. 

En el nivell 4.1a la situació és semblant. S’ha identificat un mínim d’un animal adult (NR=4), Sus scrofa, i 

altre jove (NR=3), identificat com Sus sp. En 4.1b les restes identificades són de senglar, tant jove (NR=3) 

com adult o subadult (NR=1). El nivell 4.2 és el que més restes ha ofert, però en NMIc=2, un animal jove 

menor de 9 mesos i altre adult. 

En el cas del cérvol, s’han identificat 4 restes de banya, que mostren la presència de mascles, però cap 

altre os ha pogut sexar-se. En quant a les edats, està documentada la presència d’animals adults o 

subadults. 

 

 

Taula 5.199. Restes fusionades i no fusionades de Caprinae segons fases d’edat en anys. 
 

  

NV-3 NV-4 
Figura 5.122. Representació gràfica de les restes dusioandes i no fusionades seogns fases d’edat en anys.  

 

 

Figura 5.123. NR dentals per a cada cohort d’edat en el nivell NV-4. 
 

 NV3  NV4.1a  NV4.1b  NV4.2  NV4 Sondeig  
Fases d’edat en anys Fus  No fus  Fus  No fus  Fus  No fus  Fus No fus Fus No fus 

1-3 (juvenil) 16 5 17 4 29 2 33 7 79 13 

3-5 (subadult) 2 4 3 1 5 2 5 5 13 8 

5-7 (adult) 1     1 2 1   3 2 5 

7-9 (adult)   1       1 2 2 2 3 

>9 (adult-vell)           1 1 1 1 2 

10 5 0 5 10 15 20

1-3 (juvenil)

3-5 (subadult)

5-7 (adult)

7-9 (adult)

>9 (adult-vell)

No fusionats Fusionats
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Anàlisi del processament antròpic dels caprins 

Les marques lítiques en la cortical 

L’estudi de les marques en la cortical dels ossos de la col·lecció del Vestíbul de Nerja presenta, com ja s’ha 

esmentat, un problema d’observabilitat, que necessàriament limita la capacitat de detecció de marques i 

limita la quantitat d’ossos útils per aquest estudi. 

En el cas dels ossos llargs, potser aquells més interessants de cara a aquest estudi, s’observa una 

concentració de marques en la diàfisi de l’húmer en tots els nivells, al igual que succeeix en el cas del 

fèmur dels nivells epipaleolítics. En el cas del radi sols s’han observat marques en el subnivell 4.2. Són 

molt escasses, ja que sols hi ha dues restes amb marques. En la tíbia el cas és semblant, ja que sols hi ha 

una resta amb marques lítiques observades. Malgrat aquestes limitacions es pot observar un fet que ja 

 

Taula 5.199. Percentatge de restes amb incisions i incisions+raspats lítics. El percentatge s’ha estimat sobre les restes 
possibles (Nrpos) i aquelles observables (Nrobs). 

INCISIONS NV3       NV4.1       NV4.2       

  NRpos NRobs NRinc % NRpos NRobs NRinc % NRpos NRobs NRinc % 

Humer px         2 1   0,0 2 0     

Humer df 4 3 2 66,7 11 4 1 25,0 12 5 3 60,0 

Humer dt 2 0     6 1   0,0 4 3 1 33,3 

Radi px 2 2   0,0 1 0     4 1 1 100,0 

Radi df 4 3   0,0 6 2   0,0 12 4 1 25,0 

Radi dt 4 2   0,0 5 3   0,0 2 1   0,0 

Fèmur px 1 0     1 1   0,0 5 1   0,0 

Fèmur df 9 5   0,0 19 7 2 28,6 7 5 3 60,0 

Fèmur dt         3 1   0,0 2 0     

Tíbia px                         

Tíbia df 4 2   0,0 12 3   0,0 16 5   0,0 

Tíbia dt 1 1   0,0 2 1   0,0 6 2   0,0 

             

INC+RAS NV3       NV4.1       NV4.2       

  NRpos NRobs NRi+r % NRpos NRobs NRi+r % NRpos NRobs NRi+r % 

Humer px         2 1   0,0 2 0     

Humer df 4 3 2 66,7 11 4 1 25,0 12 5 4 80,0 

Humer dt 2 0     6 1   0,0 4 3 1 33,3 

Radi px 2 2   0,0 1 0     4 1 1 100,0 

Radi df 4 3   0,0 6 2   0,0 12 4 1 25,0 

Radi dt 4 2   0,0 5 3   0,0 2 1   0,0 

Fèmur px 1 0     1 1   0,0 5 1   0,0 

Fèmur df 9 5   0,0 19 7 6 85,7 7 5 4 80,0 

Fèmur dt         3 1   0,0 2 0     

Tíbia px                         

Tíbia df 4 2   0,0 12 3 1 33,3 16 5   0,0 

Tíbia dt 1 1   0,0 2 1   0,0 6 2   0,0 
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s’ha esmentat: la concentració de marques derivades del descarnat en la diàfisi del ossos de l’estilopodi 

(taula 5.199). 

Més enllà dels ossos de l’estilopodi i el zigopodi, s’han identificat marques a la resta de l’esquelet. En el 

cas del nivell NV-3 s’han observat incisions sobre un fragment de neurocrani occipital, i una incisió 

transversal en l’epífisi proximal d’un metatars. En el cas del NV-4.1a s’han identificat incisions transversals 

sobre dues costelles. En el subnivell NV-4.1b la quantitat de restes amb marques augmenta 

significativament, encara que continuen sent escasses. A banda de les ja indicades, s’han identificat 

incisions i raspats lítics en el crani, la mandíbula, un coxal, un centretarsal i una falange primera. També 

són relativament abundants en el NV-4.2, i afecten, malgrat la seua baixa possibilitats d’observació, bona 

part de l’esquelet. Més enllà dels ossos llargs, apareixen a les cervicals i les costelles, a l’escàpula i als 

metàpodes. En general, i malgrat la dificultat que suposa la baixa observabilitat de les restes de Nerja, 

s’observen marques relacionades amb totes les fases del processat carnisser, sent les més abundants i 

observables aquelles derivades de la desarticulació i l’excarnació. 

Fractura intencional dels ossos 

En el nivell mesolític totes les marques de fractura intencionada s’han identificat als ossos llargs: diàfisi i 

distal d’húmer, radi, metacarp, diàfisi de fèmur i tíbia, metatars i falanges primeres. Al tram 4.1a 

s’identifiquen fractures directes en la mandíbula, a les costelles, húmer, fèmur tíbia i a falanges primeres 

i segones. Cal destacar la morfologia del trencament directe de la costella, una mossa que sembla 

produïda per un mos més que per una percussió. En el cas del tram 4.1b les marques de fractura directa 

es concentren totes als membres anterior i posterior, tant a l’estilopodi, zigopodi, metàpodes i acropodi. 

Cas semblant és el del NV-4.2, si bé en aquest cas també s’identifica una fractura directa sobre el 

neurocrani. En resum, la major part de les evidències de fractura directa es concentren als ossos llargs, 

tant del membre posterior com anterior, però més que siga de forma esporàdica també es documenten 

el l’esquelet cranial i axial. El trencament intencionat d’ossos tan compactes com el centretarsal implica 

un processament intens de les restes (figura 5.124). 

En el cas de les falanges, es pot observar un domini dels fragments sobre les falanges senceres (taula 

5.200). Com ja s’ha esmentat, és difícil que les falanges, i encara més les falanges 2, es fragmenten de 

forma postdeposicional, si bé no és impossible en el cas de les falanges I. Tanmateix, el morfotipus 555, 

aquell que es pot anomenar també fragment axial o sagital es considera absolutament antròpic. En 

qualsevol cas, i tal i com s’apunta a altres treballs, el que és interesant és la comparació entre la quantitat 

 

Figura 5.124. 
Fragments distals de 
tíbia del nivell NV-4.2 
de Capra pyrenaica 

amb evidències de 
fractura 
intencionada. 
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de falanges senceres i fragmentades (acceptant que bona part d’aquests trencaments seran d’origen 

antròpic). En el cas del NV-3, no hi ha falanges I senceres, però si dues falanges II.  

El total de falanges I són fragments axials (NR=3), proximals (NR=2) o distals (NR=3). Les falanges I senceres 

també estan absents en els trams 4.1a i 4.1b, així com en el subnivell 4.2 i a les capes epipaleolítiques del 

sondeig sols apareix representa per una resta en cada conjunt. Sobre el total de falanges no representen 

més que al voltant del 3% en el cas del 4.1b i 4.2, i menys del 6% en el sondeig. D’aquesta manera, l’índex 

de trencament de les falanges I és molt elevat, per damunt del 90-95% en tots els nivells. En el cas de la 

falange II els percentatges d’ossos sencers són més elevats. En el nivell 3 totes es recuperen senceres, en 

el 4.1a representen el 33,3%, front a un 9,1% i un 5,3% en 4.1b i 4.2 respectivament. En les capes 

epipaleolítiques del sondeig representen un 20%. Es pot concloure considerant que no hi ha diferències 

significatives entre el nivell mesolític i l’epipaleolític pel que fa a la distribució de falanges I senceres i 

fragmentades (sig. bilateral Fisher p=1; φ2=0.0025).  

Explotació dels carnívors terrestres 

Les restes de carnívors terrestres són escasses, però malgrat aquest fet, les seues característiques 

indiquen que aquests poden haver format part de la dieta dels grups humans, a banda de proporcionar 

elements com la pell. 

Encara que les restes de rabosa són escasses, resulten d’interés per la implicació d’algunes marques 

identificades. En el cas del fragment de costella identificat en la capa 3c del nivell NV-3 s’han observat 

marques de puncions lleus i una fractura per flexió. La segona resta identificada, la meitat distal d’un 

metatars no mostra marques de processat antròpic, encara que la fractura sembla en fresc. 

En el cas del linx s’identifiquen únicament un fragment cranial (maxil·lar + premaxil·la), una mandíbula i 

falanges (NR=2) i un fragment de diàfisi de metàpode que presenta un trencament mixt l’origen del qual 

pot ser, parcialment, antròpic. 

En el cas del gat, la composició anatòmica és més heterogènia: s’han identificat 4 dents, totes en la capa 

4j, un metatars distal, una falange 1 i un proximals de radi. L’aparició principalment de restes cranials i 

dels extrems apendiculars suggereix la possibilitat de que aquestes restes provinguen de pells a les quals 

 

Taula 5.200.  Resum del tipus de fragment de les falanges I i II dels diferents nivells. EPI C4 fa referència a les capes de la 
seqüència epipaleolítica del sondeig C4 (IIId-IIIh). 

 

Fal 1 NV NV3   NV4.1a   NV4.1b   NV4.2   EPI C4   

Sencer o quasi   0,0   0,0 1 3,3 1 2,7 1 5,9 

Frg. Axial 3 37,5 2 10,5 2 6,7 1 2,7 3 17,6 

Frag. Px. 2 25,0 6 31,6 14 46,7 14 37,8 8 47,1 

Frag. Df.   0,0 1 5,3 1 3,3 1 2,7   0,0 

Frag. distal 3 37,5 10 52,6 12 40,0 20 54,1 5 29,4 

  8 100,0 19 100,0 30 100,0 37 100,0 17 100,0 

           

Fal 2 NV NV3   NV4.1a   NV4.1b   NV4.2   NV4.2   

Sencer o quasi 2 100,0 4 33,3 1 9,1 1 5,3 2 20,0 

Frg. Axial   0,0 1 8,3 3 27,3 6 31,6 2 20,0 

Frag. Px.   0,0 4 33,3 6 54,5 7 36,8 2 20,0 

Frag. Df.   0,0   0,0 0 0,0 1 5,3   0,0 

Frag. distal   0,0 3 25,0 1 9,1 4 21,1 4 40,0 

  2 100,0 12 100,0 11 100,0 19 100,0 10 100,0 
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moltes vegades poden quedar unides en escorxar l’animal (Pérez Ripoll i Morales Pérez, 2008). Cas 

especial és el metatars distal, ja que presenta una mossa produïda per un mos acompanyada d’un 

afonament molt localitzat. L’aspecte de les alteracions indica que el seu origen és antròpic, cosa que 

suposa el consum d’aquest animal. 

En el cas dels fèlids s’han trobat restes de diferents edats. Si bé bona part del material pertany a animals 

adults, en el cas del linx s’ha identificat un maxil·lar i premaxil·la d’un individu nounat. Ambdues restes 

s’han recuperat en la capa 4e. Si bé abans s’ha suggerit la possibilitat que les restes siguen d’aportació 

antròpica, l’aparició d’una resta de nounat indica també la possibilitat que la cavitat haja pogut funcionar 

com a cau, si bé en el cas dels fèlids els llocs de reproducció més habituals se situen en matollars o als 

 

Figura 5.125. Restes de carnívors. A. Individu nounat de Lynx pardinus (nivell NV-4.1b); B. Hemimandíbula adulta Lynx pardinus 

(NV-4.1a); C. Costella de Vulpes vulpes amb incisions lítiques (dreta) i evidències de fractura per flexió (esquerra) (NV-3); D. 
Metàpode de Felis silvestris amb un afonament causat probablement per l’acció dental humana (NV-4.2). 
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boscos en zones de densa vegetació. En qualsevol cas, el que sí que indica l’aparició d’aquesta resta és la 

possible mort d’aquest animal cap als inicis de l’estiu (Blanco, 1998a: 343 i 351) (figura 5.125). 

Els lepòrids: aportació al jaciment i consum antròpic 

Els lepòrids són el taxó quantitativament més important en els nivells estudiats del Vestíbulo de Nerja. La 

major part de restes (NR=3503) s’ha identificat com Leporidae, ja que no ha estat possible identificar el 

gènere per l’absència d’elements discriminatoris. El conill és l’espècie més present (NR=121), mentre que 

únicament 1 resta ha estat identificada com a llebre en el nivell 4.1b. 

Selecció dels animals 

En el nivell NV-3 les restes sobre les que s’ha pogut estimar l’edat són escasses. La major part de les restes 

estan fusionades, si bé hi ha algunes de fusió tardana encara no fusionades, fet que implica la presència 

de, com a mínim, algun exemplar subadult-jove. També en el tram 4.1a totes les restes de fusió 

primerenca estan ja fusionades, el que implica que no s’ha identificat amb seguretat cap individu molt 

jove. Sí que s’han identificat restes de fusió intermèdia i tardana sense fusionar, que poden pertànyer a 

subadults o joves. Aquest mateix model es repeteix en 4.1b i també a les restes de lepòrid recuperades a 

les capes epipaleolítiques del sondeig de C4. Tanmateix, el subnivell 4.2 sembla mostrar un perfil d’edats 

diferent, doncs de les 232 restes on s’ha pogut estimar l’estat de fusió, sols en 7 casos estan sense 

fusionat, i totes elles són de fusió tardana, de forma que en aquest cas els adults són clarament dominants. 

Marques lítiques en la cortical 

En el cas dels lepòrids, que són un recurs present a tota la seqüència, ja s’ha comentat al punt anterior 

com, d’alguna manera, la seua importància està vinculada a la major o menor presència d’altres espècies, 

com en este cas, especialment el vell marí, i en general tota la panòplia de recursos marins. 

Com ja s’ha comentat al fer l’estudi de la col·lecció de la boca W de les Coves de Santa Maira, les marques 

antròpiques sobre els ossos poden ajudar a comprendre el tipus de consum que s’ha realitzat, i per tant, 

el tipus de gestió o aprofitament. En la col·lecció de la Sala del Vestíbulo de la Cova de Nerja les marques 

lítiques no són tan abundants com en Santa Maira. En el cas del nivell 3, la única resta amb una incisió 

lítica identificada suposa un 2% sobre la quantitat de restes sense concrecions i un 3% sobre la quantitat 

de restes que s’han considerat observables. En el tram 4.1a els percentatges oscil·len entre el 21,7% dels 

húmers calculat sobre els ossos sense cap concreció calcària i el 3% dels radis calculat sobre les restes 

amb alteracions calcàries dels graus 0 al 3. En el 4.1b, entre l 31,6% i el 2,6%; i en el subnivell 4.2, entre el 

63,6% de les escàpules si es calcula sobre el grup d’escàpules sense cap adherència calcària (que passa a 

un 20% en el cas de considerar tots els observables entre els grups 0 al 3) i el 1,1% del fèmur en el grups 

0-3. En el cas del Sondeig, els percentatges oscil·len entre el 11,1% en el cas de l’escàpula sense 

concrecions i el 1,9 de la mandíbula incloent-hi els graus de concreció del 0 al 3.  

Per tal de disposar de una quantitat de restes major, s’han realitzat comparacions dels diferents models 

entre la totalitat del nivell NV-4. No s’ha pogut incloure el nivell NV-3 per la pràctica absència de marques. 

En el cas de l’escàpula, el model 1 és el més comú. En NV-4.1 representa el 15,6% del les restes entre els 

graus d’afectació per concrecions 0 i 3. Si es calcula únicament sobre les restes que no presenten cap 

concreció, aplega al 19,2%. En NV-4.2 aquest percentatge assoleix el 25% entre els graus 0 i 3, i el 100% 

sobre les restes de coll escapular sense concrecions (NR=7). En el cas de l’húmer les restes amb marques 

lítiques són un total de 12 en el NV-4.1, i de 9 en el NV-4.2. El model millor representat és l’1, les incisions 

i raspats longitudinals i oblics sobre la diàfisi. En el cas d’NV-4.1 apareix sobre el 40,9% de les restes dels 

graus de concreció 0-3, i el 60% de les restes sense concrecions. En NV-4.2, el 37,5% (graus 0-3) i el 54,5% 

en el cas de les restes sense concrecions (figura 5.126). També està representat en els dos nivells, encara 
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que de forma molt minoritària, el model 3, les incisions 

transversals/obliqües sobre l’epífisi distal (figura 

5.127). En el cas del radi únicament s’ha identificat una 

incisió obliqua en la capa 4c, que representa el 3,2% de 

les restes de diàfisi amb graus de concreció entre el 0 i 

el 3. També en el coxal les marques són molt escasses, 

dues incisions en NV-4.1 i altres dues en NV-4.2. Els 

model 1 i 2 (incisions sobre ili i sobre l’acetàbul) 

representen el 3,8% de les restes possibles en NV-4.1 i 

el 2,4% en NV-4.2. També en el cas del fèmur les 

marques són molt escasses. Sols una en cada nivell, i en 

els dos casos corresponents al model 1 (incisions i 

raspats longitudinals i oblics sobre la diàfisi), que 

suposen el 16,6 i el 7,7% de les restes de cilindre llarg 

(longitud 4-6) i amb graus de concreció lleus (0-3) dels 

nivells 4.1 i 4.2 respectivament. En el cas de la tíbia el 

total de restes amb marques lítiques en NV-4.1 és de 7, 

i de 8 en NV-4.2. Corresponen al model 1 (incisions i 

raspats longitudinals i obliqües sobre diàfisi) i 2 (incisió transversal sobre diàfisi), si bé el més abundant és 

l’1. Les restes amb marques d’aquest model suposen, sobre els cilindres llargs (longitud 4-6) del NV-4.1 

un 25% sobre les restes amb graus de concreció 0-3, i el 27,8% sobre les restes sense concrecions; en NV-

4.2 suposen el 15,2% en el primer cas, i el 33,3% sobre els cilindres llargs sense concrecions. Així, en el cas 

dels ossos de les cintures, estilopodis i zigopodis, hi ha una certa concentració de marques en les 

escàpules, húmers i tíbies. En ambdós subnivells els models més representats segons els ossos sempre 

són els mateixos. En el cas dels ossos llargs, les marques més abundants responen al procés d’extracció 

dels paquets musculars. 

Fractures intencionades 

Altres aspectes relacionats amb el consum antròpic són les marques de fractura directa i els morfotipus 

derivats d’aquestes fractures. Aquests morfotipus, com ja s’ha comentat, en la major part de les ocasions 

 

   

Escàpula. Models 1-6 Húmer. Model 1. Tíbia. Model 1. 
 

Figura 5.126. Percentatge de restes amb marques lítiques dels models indicats de l’escàpula, húmer i tíbia. Es mostren els 
percentatges estimats per a les restes amb graus de concreció entre 0 i 3. En el cas de la tíbia s’han estimat sobre els 

cilindres que conserven més de la meitat de la seua longitud. 
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Figura 5.127. Epífisi distal d’Oryctolagus cuniculus 
amb incisions obliqües en cara dorsal, lateral i caudal, 
i amb dues mosses en la zona distal de la diàfisi (nivell 

NV-4.2). 
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no preserven el punt de fractura, bé perquè no s’ha reconegut, bé perquè en eixe os no ha deixat 

empremta visible. Pel que fa a les fractures directes, identificades com a tal mosses i afonaments, així com 

punts de flexió, s’identifiquen principalment als ossos llargs dels membres, tant anterior com posterior. 

L’estudi dels morfotipus de trencament així com les fractures antròpiques directes ha permés establir 

alguns tipus que es repeteixen, i estan vinculats a les accions antròpiques. De cara a l’estudi comparatiu 

s’han seleccionat aquells morfotipus d’origen antròpic més evident, tal i com s’han descrit a cada un dels 

conjunts estudiats en aquest jaciment. 

Els gràfics realitzats per comparar les quantitats relatives de cada un dels morfotipus considerats d’origen 

antròpic per a cada os dibuixen diversos perfils segons el morfotipus (figura 5.128). Així, en el cas de 

l’húmer la presència d’epífisis distals és prou homogènia en els subnivells de NV-4, al voltant del 30%, 

mentre que es dispara a quasi un 80% en el NV-3, cosa en qualsevol cas poc representativa per la baixa 

quantitat de restes en aquest nivell. La presència de cilindres d’húmer mostra, per la seua banda, una 

lleugera tendència a augmentar des del 10% del NV-3 al 33% del NV-4.2. Un fet semblant succeeix en el 

cas del fèmur. La presència de caps articulars fracturats no dibuixa una tendència clara, però ens cilindres 

augmenten la seua presència d’un 20% en NV-3 a un 50% en NV-4.2, i dibuixen un perfil de creixement 

prou regular. La mandíbula, per la seua banda també dibuixa un altre perfil de tendència prou regular. En 

aquest cas s’ha considerat el morfotipus 2, que implica el trencament de la zona de la fosa massetèrica. 

Presenta una tendència a la reducció de la seua presència relativa, i així passa d’un 25% a NV-3 a un 9,4 

en NV-4.2, en un descens molt regular. La menor presència del morfotipus 2  en els nivells inferiors pot 

estar relacionada amb la major refragmentació de les restes, ja que els morfotipus derivats d’aquests 

trencaments secundaris estan molt presents (morfotipus 5.1 i 6.1, per exemple). Per contra, la tendència 

a una presència més abundant de cilindres en el cas de l’húmer i sobretot del fèmur en NV-4.2 pot indicar 

 

Figura 5.128. Percentatge dels principals morfotipus de trencament produits per activitats humanes. 
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el contrari o bé estar relacionat amb processos de consum d’aquests ossos molt més estandarditzats i 

abundants. La resta dels ossos considerats no mostren tendències clares en cap sentit. 

5.3.3.2 La Cova de Nerja i l’aprofitament dels recursos marins 

Una de les característiques principals del jaciment de Cova de Nerja és la seua proximitat a la línia de costa 

a causa del brusc descens batimètric de la costa de la mar d’Alboran. Així, entre l’11000 cal BP la línia de 

costa se situa a 1 km de distància, mentre que al 5000 cal BP a penes a 400 m. Des del màxim glacial, on 

la costa distava 4,5 km, comença un augment ràpid i gradual que situa la línia de costa a uns 3 km de 

distància entre el 14000 i el 12000 cal BP (Jordá Pardo et al., 2011). És en aquests moments, durant el 

Magdalenià, quan comença de forma molt sensible la introducció de recursos marins a la cova, que 

ràpidament passen d’estar pràcticament absents en els nivells datats per davall del 12500 BP a aparèixer 

de manera molt abundant i diversificada (ictiofauna, malacofauna, mamífers marins, equínids...) (Álvarez-

Fernández et al., 2014; Aura Tortosa et al., 2001, 2002a, 2009; Jordá et al., 2010). 

Més enllà dels taxons marins recuperats en NV-4 i NV-3 cal citar la presència d’altres dos recursos citats 

per als nivells magdalenians de la Sala de la Mina: la identificació del dofí comú Delphinus delphis i 

l’aparició en el registre de fragments de paràsits de balena de la família Cornulidae. De dofí s’han 

recuperat 18 restes al nivell NM16 i un fragment vertebral en NM14. Algunes de les restes estan cremades 

i presenten marques antròpiques que demostren el seu consum. Probablement es tracta de dofins varats 

en les platges i aprofitats pels habitants de la cova (Morales Muñíz i Martín Díaz, 1995; Pérez Ripoll i Raga, 

1998). Per la seua banda, l’aparició de les espècies de balànids Tubicinella major i Cetopirus complanatus

concentrades sobretot en el nivell NM16 està relacionada amb el transport de carn de balena al jaciment 

per al seu consum (Álvarez-Fernández et al., 2014). Tant les evidències de dofí com les de balena apareixen 

al nivell magdalenià de la Sala de la Mina, moment en el qual es produeix el citat augment en la presència 

de recursos marins. 

Els recursos marins recuperats en NV-3 i sobretot NV-4 inclouen les restes de vell marí identificades en 

el present treball, així com les malacològiques, les d’equínids, les ictiològiques i també les restes d’aus de 

caràcter marí. La seua comparació amb les restes estudiades en la Sala de la Mina permetrà valorar 

aquestes restes en el context d’un jaciment costaner on l’explotació dels recursos marins es converteix a 

partir de Magdalenià en part de la base econòmica dels grups humans. 

El vell marí en la Cova de Nerja: un cas especial 

Dins el ventall taxonòmic descrit als diferents nivells de la Cova de Nerja mereix especial atenció la 

recuperació d’un nombre important de restes de Monachus monachus que conformen la que fins al 

moment és la col·lecció més ampla d’aquest pinnípede recuperada en un jaciment d’aquesta cronologia 

a la Mediterrània. En la Sala del Vestíbulo s’han recuperat un total de 67 restes. És especialment abundant 

en el subnivell 4.2, mentre que a la resta de la seqüència epipaleolítica, encara que present, la seua 

identificació és més esporàdica. Al nivell mesolític està absent.  

El gènere Monachus estava format fins el segle XX per tres espècies: M. schauinslandi (foca monjo de 

Hawaii), M. tropicalis (foca monjo del Carib, actualment extinta) i el vell marí mediterrani (Monachus 

monachus) (Myers et al., 2008). Aquesta última espècie és una foca de gran tamany, amb una longitud al 

voltant del 240 cm els mascles i 235 les femelles, i un pes entre els 200 i 300 kg de mitjana en els exemplars 

adults (Blanco, 1998b). Històricament, les colònies de vell marí s’estenien per tota la Mediterrània i bona 

part de la costa atlàntica de nord-africana fins Mauritània, Senegal i Gambia, i fins i tot en les illes de Cap 

Verd, Madeira i les Açores (Brasseur et al., 1997; Israëls, 1992; King, 1956; Ronald i Healey, 1976) (figura 

5.129). Al 2004 s’estimava que únicament quedaven al voltant de 500 exemplars que es repartien entre 

la Mediterrània oriental (principalment Turquia i Grècia), Algèria, Marroc i en l’Atlàntic africà entre 

Mauritània i el Sàhara occidental (González et al., 1997; Gucu et al., 2004). Actualment en territori 
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espanyol únicament s’han albirat un o dos exemplar en les illes Chafarinas, ja que si bé va estar en el 

passar distribuïda per les Balears (Alcover, 1988), les Canàries i la costa mediterrània peninsular, els últims 

reductes de la Costa Brava, Murcia i Almeria s’extingiren en els anys 50 i 60 del segle XX (Blanco, 1998b). 

Fa relativament pocs anys s’han produït algunes observacions puntuals de vell marí en les Balears  (p. 

e. EFE, 2008). 

Per entendre la importància i l’aprofitament d’aquest animal en la Cova de Nerja és interessant, atesa la 

seua escassesa en el registre fòssil, fer una introducció a les característiques del seu hàbitat actual i dels 

seus patrons d’activitat. Sembla que l’hàbitat original eren les platges arenoses obertes, en les que encara 

hui en dia habiten algunes de les colònies de l’Atlàntic. En aquells llocs més antropitzats on hui en dia 

el litoral arenós quasi ha desaparegut o està completament urbanitzat, es refugien en zones rocalloses i 

illots amb coves. No solen separar-se massa de la costa en les seues incursions de pesca, no més de 5 o 

6 km de mitjana, encara que poden entrar molt més endins la mar oberta (al mar Egeu s’han 

observat exemplars a més de 50 km mar endins). Són animals prou sedentaris, encara que en alguns 

casos s’han observat moviments de més de 600 km. Els seus períodes d’activitat fan d’aquests animals 

preses fàcils d’obtenir per als grups humans. Normalment ixen a caçar de nit, amb un màxim 

d’activitat passada la mitja nit, i un mínim en les hores centrals del dia. Encara que de vegades 

poden dormir a la mar, 

 

Figura 5.129. Colònia de vells marins en Ras Nouadhibou, Sahara occidental (desembre 1945). Imatge de l’arxiu Eugenio 
Morales Agacino (Universitat Autònima de Madrid). Disponible en: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Monachus_monachus#/media/File:Colonia_de_focas_monje_de_Cabo_Blanc
o_(1945).jpg [consulta:25/08/2015]. 
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habitualment descansen a les platges, on poden dormir de forma tan intensa que els biòlegs poden 

apropar-se’n i manipular-les sense que desperten (Blanco, 1998b; Gucu et al., 2004). 

Encara que poden presentar mínimes diferències amb els mediterranis, els grups atlàntics, que són els 

millor conservats, poden servir per entendre i valorar el paper d’aquests animals en la Mediterrània 

prehistòrica. Són grups extensos, amb una comportament social més complex que els mediterranis. Els 

grups de reproducció que es reuneixen als refugis solen estar formats per un mascle dominant que 

patrulla el territori, entre 20 i 25 foques adultes, probablement femelles i entre 7 i 20 joves i cadells 

nounats, en funció del moment de l’any. La gestació por durar entre 9 i 10 mesos, i els naixements es 

produeixen entre maig i desembre, especialment en setembre i octubre (el 44% del total de naixements) 

(Blanco, 1998b). 

Els pinnípedes són uns animals molt rendibles, en tant que ofereixen una gran quantitat de productes 

consumibles. Es poden destacar la pell (figura 5.130), la carn i el greix, encara que es poden aprofitar la 

totalitat de les vísceres (Johnson, 2005) i la sang, ja que precisament aquests animals són dels que major 

quantitat de sang presenten en relació a la seua massa corporal (Boyle, 2005). Les notícies  sobre 

l’aprofitament de les foques són abundants, des de la prehistòria i en època històrica. Pobles de tot tipus 

han aprofitat aquests recursos, des de les zones àrtiques (p. e.  Johnson, 2005; Meldgaard, 1995; Pitul'ko, 

1995; Sanger, 1995), Nova Zelanda (Smith, 2005), o en Sudàfrica des de la MSA (p. e. Klein i Cruz-Uribe, 

1996) o en la Espanya del segle XV, on després de la conquesta de Canàries sorgeix en l’illa dels Llops una 

important i productiva indústria dedicada a la pell i greix de les foques (Johnson i Lavigne, 1999: 21). 

Aquests autors recullen en un interessant treball notícies de l’antiguitat grega i romana sobre l’ús del vell 

marí tant en la litúrgia màgica-religiosa com en l’economia dels pobles mediterranis. Cal observar que si 

bé sembla que l’explotació d’aquest animal pren certa importància comercial, no és fins a època romana 

quan es generalitza. Altre aspecte curiós és l’opinió d’alguns importants metges romans com Galè que la 

carn de foca és desagradable i difícil de digerir, cosa per la qual recomanen una preparació culinària 

 

Figura 5.130. Recreació d’una piragua monòxila mesolítica de fusta i pell de foca. Museu d’Alta, Noruega. 
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delicada. La importància que té la pell de foca en època romana es pot observar en l’edicte de Dioclecià 

de 301 dC sobre el preu de diferents productes a l’imperi, i en el qual el preu de la foca és el més elevat, 

fins i tot per damunt de la pell de pantera (Johnson i Lavigne, 1999: 35). 

La presència del vell marí en el registre arqueològic de la Mediterrània occidental europea si bé no és 

massa nombrosa, sí que és constant des del Paleolític mitjà, amb alguns jaciments puntuals del Paleolític 

inferior. La seua presència es reparteix per la Península itàlica i Còrsega, Sicília, el midi francès i la 

Península ibèrica (taula 5.201, figura 5.131). A més de en la Cova de Nerja, també s’ha identificat pintures 

que representen aquests animals en la Grotte Cosquer, al midí francès (Clottes et al., 2005). En la cova de 

Bel Torrente, a Sardenya també es troben restes de cronologies coincidents en el Mesolític-Neolític antic, 

encara que en un context no antròpic (De Waele et al., 2009). En l’altre extrem, una de les datacions més 

antigues de Monachus sp. es va obtenir en el nivell 4 del jaciment marroquí de Thomas Quarry I, datada 

en 360-47 ka (OSL)/>500 ka (ICP-MS) (Raynal et al., 2010). Fora de l’àmbit mediterrani, s’ha publicat la 

identificació d’una resta de Monachus monachus datada en 5540+-40 BP en La Fragua, a Cantàbria (Marín 

et al., 2011). A més del vell marí, en el registre arqueològic de la península Ibèrica es documenta la 

presència d’altres pinnípedes de caràcter boreal. En general, mentre que el vell marí apareix a la 

Mediterrània, les espècies més fredes s’identifiquen en les costes atlàntiques (Serangeli i Dalmau, 2001). 

En la zona cantàbrica de la Península ibèrica s’han identificat restes d’Halichoerus grypus (foca grisa) en 

Jaciment Nivell/adcripció Datació Taxó Bibliografia 

Le Vallonet Pal. Inferior  M. monachus (Lumley et al., 1988) 

Vanguard Cave Musterià Ca. 115 ky BP M. monachus (Sabin, 2005; Stringer et al., 2008)  

Gorham’s Cave IV Pal medio M. monachus (Stringer et al., 2008) 

Devil’s tower Musterià  M. monahcus (Garrod et al., 1928) 

Gr. Di S. Agostino Paleolític mitjà 39-54 ky BP (ESR) M. monachus (Mussi, 1992; Stiner, 1994) 

Gorham’s Cave III Pal sup. Phocidae (Stringer et al., 2008) 

Cova de les Cendres  XI 12650±60 bp M. monachus (Martínez Valle, 2001) 

Grimaldi ¿Magdalenià?  M. monachus (Sonneville-Bordes i Laurent, 1983) 

Romanelli Paleolític final  M. monachus (Mussi 1992) 

Gr. Dei Cervi Epipaleolític  M. monachus (Cassoli i Tagliacozzo, 1982) 

Gr. Genovesi St. 2/4 Mesolítico M. monachus (Leighton, 1999) 

Gr. Dell’Uzzo Mesolític 8570±90 bp M. monachus (Mussi, 1992; Pérez Ripoll i Raga, 
1998; Tagliacozzo, 1993) 

Araguina-Sennola Preneolític 8520±150 BP M. monachus (Vigne i Desse-Berset, 1995) 

Grotte Cosquer* ¿Pal sup?  ¿Monachus? (Clottes et al., 2005) 

Taula 5.201. Localitzación de Monachus monachus a la Mediterrània occidental europea en contextos paleolítics-mesolítics. 
 

 
Figura 5.131. Mapa de distribució de restes de Monachus monachus  a la Mediterrània occidental europea. 1: Le Vallonet, 2: 
Vanguard, 3: Gorham, 4: Devil’s Tower, 5: Gr. Di S. Agostino, 6: Cendres (Cf. Phocidae), 7: Grimaldi, 8: Romanelli, 9: Gr. Dei 

Cervi, 10: Uzzo, 11: Gr Genovese, 12: Araguina-Sennola, 13: Gr. Cosquer. 
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el magdalenià de las Caldas (Corchón et al., 2008) i en els nivells azilians de La Riera  (Altuna, 1986); Pusa 

hispida (foca ocel·lada) està present en el magdalenià de Tito Bustillo, on també apareix un astràgal de P. 

vitulina/H. gryphus (Altuna, 1975); la foca comuna (Phoca vitulina) està present també en Altamira (Altuna 

i Straus, 1976). Si bé les diferències entre els taxons presents són clares entre la vessant mediterrània i la 

cantàbrica, la zona de l’estret al S de la Península ibèrica, en el contacte entre el Mediterrani i l’Atlàntic, 

pot actuar com a frontissa. Així, malgrat la seua localització mediterrània, en Nerja s’ha identificat Phoca 

vitulina en els nivells solutrians, coincidint amb un dels moments més fred de la seqüència. Aquestes 

restes estan actualment en estudi per part del Dr. Pérez Ripoll (Aura Tortosa et al., 2013).  

En la Cova de Nerja la presència de vell marí ha sigut documentada en altres nivells i cavitats, i no solament 

per restes òssies. Durant les excavacions de De la Quadra Salcedo en la Sala del Vestíbulo es recuperaren 

3 restes en el nivell IX, i quatre en el VIII. Es tracta de dos dents superior, dos metàpodes, dues falanges 1 

i una falange 3. Per correlació amb la seqüència obtinguda en treballs posteriors (Aura et al., 1998, 

2010), se li atribueix una cronologia solutriana (20-17,5 ka BP) (Riquelme Cantal et al., 2005). En la Sala 

de la Mina i la Torca s’han recuperat tres restes (Boessneck i Driesch, 1980): un fragment del 

viscerocrani al neolític antic i una escàpula i una costella en els epipaleolítics. A banda de les restes òssies, 

la presència del vell marí en Nerja també es mostra en l’art parietal. S’han identificat un total de sis figures 

en la anomenada Capella Monotemàtica Magdaleniana que fàcilment poden ser identificades com 

pinnípedes (Pérez Ripoll i Raga, 1998).  Dues d’aquestes figures presenten línies interiors que poden 

representar plegaments de greix. Malgrat la simplicitat de la seua execució, és fàcil reconèixer la seua 

adscripció taxonòmica, encara que a vegades els més senzills s’han interpretat com peixos, mentre que 

els més complexos com pinnípedes o dofins (Giménez, 1962; Sanchidrián Torti, 1986, 1994). 

Malgrat que es tracta d’una de les col·leccions més grans d’aquest taxó en el registre arqueològic 

d’Europa, la quantitat de restes en el jaciment no és tan elevada com per a permetre un estudi al detall 

de la seua explotació. Tanmateix sí que hi ha alguns aspectes que es poden observar. En primer lloc, 

cal destacar que malgrat la presència de bona part de les diferent unitats esquelètiques, la quantitat 

de marques de processat antròpic identificades no és massa elevada. Les marques lítiques únicament 

s’han identificat en la cara caudal-lateral de la diàfisi d’un radi, en la zona articular proximal d’una 

costella i en el cos d’una altra, i sobretot, les més espectaculars en la zona basal i vestibular de dos grans 

mandíbules. Semblen estar vinculades amb l’escorxat (marques en els mandíbules), la desarticulació 

(marques en l’articulació proximal de la costella) i el descarnat. La baixa incidència de les marques de 

tall és citada per Boyle (Boyle, 2005) en el cas de les restes de Halichoerus grypus recuperats al 

jaciment bretó de Er Yoh, on a més a més, es pot observar una situació de les marques prou semblant. 

Altre aspecte que cal observar és que el 25% de les restes apareixen senceres i únicament en una s’ha 

pogut determinar una fractura en fresc antròpica. Per interpretar correctament la baixa quantitat de 

restes en les que s’ha pogut observar fractures fresques cal tindre present dos fets: per una banda, el fet 

que la col·lecció no siga massa nombrosa, fet que limita els observacions; i en segon lloc, les 

característiques dels ossos de foca, que presenten diferent densitat i porositat que els d’altres mamífers, 

i en les quals les característiques de les fractures fresques poden ser diferents. En qualsevol cas, cal tindre 

present que altres autors ja han observat que moltes vegades els ossos de les foques no es fracturen, ja 

que si bé són rics en nutrients com els de la resta de mamífers marins, la quantitat de moll que posseeixen 

no és massa elevada, i resulta difícil d’aprofitar per estar formats bàsicament per teixit trabecular (Boyle, 

2005; Jourdan i Le Mouel, 1987; Lyman et al., 1992; Maas, 2002). Encara que el baix NR limita qualsevol 

conclusió, no es poden deixar passar les important diferències que s’observen en la relació ossos 

sencers/trencats entre els ossos de Caprinae i els de Monachus. És evident que alguns ossos de Caprinae 

són sistemàticament fracturats, mentre que en el cas concrets de les primeres falanges, en el cas de la 

foca la meitat apareixen senceres, i entre les altres no es té evidència de si es tracta de trencaments 

intencionals o no. En el subnivell 4.2, per exemple, les falanges I de Caprinae fracturades 
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intencionadament representen un 27% del total (NR=10), i únicament hi ha una falange sencera (2,7%), 

mentre que la resta presenten trencaments d’origen indeterminat. Per la seua banda, en el cas del vell 

marí, de les 9 falanges I, 3 estan senceres, i cap d’elles presenta fractures intencionades identificades. Si 

agafem la totalitat d’ossos llargs, en el cas del vell marí trobem 7 sencers, que representen un 25% del 

total (NR=28), mentre que en Caprinae de les 163 restes d’ossos llargs del nivell sols hi ha 17 sencers, un 

10%. Els recomptes mostren evidentment, diferències estadísticament significatives (χ2=10,26; p<0.05). 

Tots els segments esquelètics de vell marí apareixen al jaciment, i únicament es pot destacar la relativa 

absència de vèrtebres en relació a la quantitat d’aquests ossos en l’esquelet. Ben al contrari, sí que hi 

ha una quantitat considerable de costelles, que confirma la presència de restes de l’esquelet axial, 

més concretament, de la caixa toràcica. També cal destacar l’absència de restes cranials més enllà 

d’alguns fragments de maxil·lar. L’absència o la no identificació de restes cranials poden estar en 

relació amb el sistema de cacera tradicional d’aquests animals i el consum de l’encèfal. Ja a 

l’antiguitat les fonts clàssiques parlen de la cacera en les platges, a voltes utilitzant xarxes per 

immobilitzar els animals, als quals quasi sempre es dóna mort mitjançant cops de maça en el crani o 

bé travessant-los el cap amb piques (Johnson i Lavigne, 1999 : 32). També entre els maoris de Nova 

Zelanda s’utilitzen sistemes semblants de cacera per donar mort als llops marins (Arctocephallus 

forsteri) (Smith, 2005). Els sistemes de cacera en zones temperades, com en el Mediterrani o Nova 

Zelanda poden ser molt semblants, mentre que poden variar en llocs boreals més freds, amb grans 

migracions d’animals i grans masses de gel a la mar (p. e. Gifford-Gonzalez et al., 2005; Johnson, 2005). 

La gran fragmentació del crani en el jaciment del Neolític tardà de Er Yoh (Morbihan, Bretanya) suggereix 

un sistema de cacera semblant a l’exposat (Boyle, 2005). 

Encara que, com ja s’ha comentat, la major part dels segments esquelètics estan presents, el gran tamany 

dels animals adults fa suposar un processat inicial en el lloc de cacera, i un transport al jaciment per peces. 

Lyman et al. (1992) arrepleguen un estudi etnogràfic sobre la cacera, processat i transport de Phoca 

hispida pels Inuit de l’est de Canadà. Primerament esquarteren l’animal (dues meitats de la caixa toràcica i 

el membre corresponent, cap i coll, i cintura pelviana i membres posteriors), per a després transportar-lo 

sencer o quasi. Potser un sistema de processat semblant poguera estar darrere de l’escassa presència de 

vèrtebres en la mostra estudiada. 

Per altra banda, es pot afirmar que no hi ha una selecció clara per edats. S’han identificat animals 

nounats, joves i adults. La presència de nounats permet confirmar la ocupació de la cavitat i la cacera de 

foques al menys durant la segona meitat de l’any, principalment entre finals de l’estiu i inicis de 

l’hivern. En el jaciment del neolític antic de Zafrín, en l’Illa del Congrés (Illes Chafarinas) també es dóna 

caça a aquest animal, i també s’hi recuperen restes de diverses edats (Bellver Garrido, 2010). En 

qualsevol cas, tal i com ja s’ha exposat en la metodologia, l’establiment de les edats en el cas dels 

pinnípedes resulta més complicat que en altres espècies, sobretot a partir de les dents, ja que poden 

perdre dents decídues fins i tot in utero (Hillson, 1986), al marge de les dificultats que presenta l’estudi 

de creixement dental més enllà de l’escassesa de material en el cas del jaciment que ens ocupa (Boyle, 

2005; Hodgetts, 2005; Weber et al., 1993; Weber et al., 1998). 

Malacofauna 

En la Sala del Vestíbulo s’ha recuperat i estudiat una quantitat extraordinàriament nombrosa de restes 

malacològiques entre les quals són les marines les més abundant a molta distància de les restes de taxons 

continentals. En total es recompten més de 136000 espècimens, amb un pes superior als 78 kg. D’aquests, 

més de 120000 corresponen al closquer del nivell NV-4 (Jordá Pardo et al., 2010, 2011). La distribució en 

la seqüència és, doncs, molt desigual en la seua quantitat, però també en el tipus de malacofauna 

associada a cada nivell. Durant el nivell gravetià hi predominen els gasteròpodes continentals, 

així com en el solutrià, si bé en la part alta d’aquestes ocupacions comencen a ser més nombrosos 
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els mol·luscs marins aportats pels grups humans. El problema és que el contacte erosiu amb els nivells 

suprajacents planteja dubtes sobre si aquestes restes poden pertànyer a eixos nivells superiors o 

realment tindre unes cronologies solutrianes, i marquen així l’inici de l’explotació dels recursos marins 

en la cova. Al Magdalenià es produeix el gran canvi, i són els bivalves els dominants. La malacofauna 

marina comença a dominar l’espectre, i els bivalves, especialment Mytilus edulis, conformen en el NV-4 

un autèntic closquer. Per davall dels nivells del 12500 BP la malacofauna marina solament representa un 

1,8% del total (Aura Tortosa et al., 2002a; Aura Tortosa et al., 2013; Jordá et al., 2010). 

La malacofauna marina estudiada de les sales del Vestíbulo i Mina marca una tendència evolutiva 

relacionada amb la pujada del nivell marí, quan la línia de costa passa de les platges als penya-segats 

costaners. Així, en la fase Nerja 5 (ca. 12500 BP) la malacofauna està principalment representada pels 

bivalves Tapes decussatus, Cerastoderma edule i Mytilus edulis, on T. decussatus representa més del 50% 

del total en alguns nivells de la Mina. A partir d’aquest moment es produeix acusada tendència 

descendent de la cloïssa Tapes decussatus, mentre que la clòtxina Mytilus edulis augmenta la seua 

presència fins assolir el 90% del total dels mol·luscos recuperats en la zona del Vestíbul al nivell 4 (Aura 

Tortosa et al., 2002a), on es configura com a part de la matriu sedimentària on es depositen els artefactes 

arqueològics. Evidentment aquesta inversió de les freqüències d’aparició està relacionada amb l’habitat 

de les espècies: T. decussatus és pròpia dels fons arenosos de les platges, mentre que M. edulis habita 

zones rocalloses molt superficials (figura 5.132; taula 5.202). 

Al comparar les dades obtingudes per als nivells NV-4 i NM13 publicades per Aura et al. (2002a) s’observen 

algunes diferències que cal indicar. En la Sala del Vestíbulo M. edulis representa el 91,47% del total de la 

malacofauna (incloent-hi la continental) identificada, de forma que la resta de la malacofauna tenen una 

presència molt minoritària. Únicament el caragol continental Iberus alonensis aplega al 4,35%, i les 

 

Figura 5.132. Evolució de la presència de taxons de fons arenós, rocallós i gasteròpodes continentals en les seqüències de NV i 
NM (nivells solutrians –NV13-8 i NM19-17, magdalenians –NV7-5 i NM16-14, epipaleolítics –NV4 i NM13 Aura Tortosa et al., 

2002, 2013; Jordá et al., 2010). 
 

 
Taula 5.202.  NR de malacofauna en els nivells de la Sala del Vestíbuo i la Mina. A partir d’Aura Tortosa et al. (2002). 
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NV13-8 NV7-5 NV4 NM19-17 NM16-14 NM13 

Patella sp. 24 71 274 1 80 130 

Monodonta sp. 0 0 13 0 15 11 

T. haemastoma 0 0 0 0 4 0 

M. edulis 125 271 8577 0 282 737 

Total substrat rocallós 149 342 8864 1 381 878 

T. decussatus 33 14 3 7 974 46 

P. maximus 1 1 36 0 11 26 

C. edule 32 64 16 3 115 40 

Total substrat arenós 66 79 55 10 1100 112 

Melanopsis sp. 11 20 32 1 70 5 

R. decollata 12 2 2 12 66 42 

I. alonensis 2316 7 408 144 503 267 

Helicella sp. 0 2 15 0 52 1 

Total malacofauna continental 2339 31 457 157 691 315 
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patel·les, el 2,92%. La resta de taxons no apleguen a l’1%. En NM13, si bé les clòtxines continuen sent el 

taxó més abundant, representen el 56, 47%, i el total de la malacofauna de fons arenosos representa el 

8,58% (front a un 0,58% del NV-4). En aquesta sala, I. alonensis assoleix un 20,45%. En ambdues sales 

s’observa, des dels nivells anteriors al 17500 BP una tendència similar. En els nivells més antics domina la 

malacofauna continental, per damunt del 90%. En els nivells ca. 12500-11500 es produeix un augment en 

la presència de la malacofauna marina, associada a la pujada del nivell de la mar i la major proximitat de 

la cosa. Tanmateix, la relació entre espècies de fons arenós i les d’hàbitat rocallós és diferent. En la sala 

del Vestíbulo les espècies rocalloses, dominades per les clòtxines representen el 75,66% del total, mentre 

que en la Mina sols un 17,54%. En la Mina dominen ara les espècies de fons arenós (50,64%), i els 

gasteròpodes continentals continuen molt presents (31,81%). En els nivells de transició Plistocé-Holocé 

en ambdues sales dominen les espècies rocalloses, però en un percentatge diferent, un 94,53% en el 

Vestíbulo i un 67,27% en la Mina, on els gasteròpodes continentals continuen representant un 24,13%, i 

malgrat aquesta major similitud mostren diferències estadísticament significatives (χ2=1149,9; p=0.000). 

En un treball més recent (Jordá et al., 2011) s’ha realitzat una ampliació de l’estudi centrada en els 

gasteròpodes del closquer NV-4 i que ha aportat informacions interessants que complement el que s’ha 

exposat, amb un major nombre de restes i taxons identificats. Hi predomina el gènere Patella (62,04% del 

total dels gasteròpodes marins), representada principalment per les espècies P. caerulea i P. intermedia, 

que representen el 31,4% del total de restes de gasteròpodes marins, si bé el total d’espècies identificades 

és de 18. Cal destacar la identificació de les espècies P. intermedia, P. ulyssisponensis, P. vulgata i Nucella 

lapillus, les quals actualment habiten a l’Atlàntic Nord, i que representen un 43,58% del total de restes de 

gasteròpodes marins. Entre els taxons continentals destaca la presència d’Iberus alonensis, que 

representa més del 93% de les restes i vora el 99% del pes total de la col·lecció. 

Equínids 

Dins els recursos marins un fet interessant ha sigut la identificació i estudi d’una extensa col·lecció de 

restes d’equínids de les espècies Parachentrotus lividus i Echinocyamus pusillus, ambdues espècies 

mediterrànies, les quals apareixen principalment als nivells magdalenians i epipaleolítics, associades a 

l’important augment de la presència de recursos marins.  

La seua aparició en el jaciment es relaciona amb les activitats dels grups humans. Tanmateix pot haver 

estat aportat de forma intencionada, per al seu consum, o bé dins l’aparell digestiu dels diferents peixos 

que sí han estat clarament acumulats pels humans. Aquesta segona hipòtesi sembla, en opinió dels autors 

més plausible atesa la gran presència de peixos en aquests nivells (Villalba Currás et al., 2007).  

Ictiofauna 

Una de les primeres qüestions que criden l’atenció sobre la distribució de la ictiofauna en la cova és la 

seua pràctica absència en els nivells premagdalenians. Altra qüestió interessant és la diferència de tamany 

entre les col·leccions de la sala del Vestíbulo i la Mina i la seua distribució específica diferent. 

En el nivell 4 de la sala del Vestíbul (Aura Tortosa et al., 2001) les famílies identificades són, per ordre 

d’importància, Gadidae (68,7%), Sparidae (13,33%), Labridae (10,47%), Clupeidae (5,78%), així com la 

presència testimonial de Scombridae, Carangidae, Belonidae i Scorpenidae.  Dins els gàdids, s’han 

identificat quatre espècies. Per una banda, el merlà (Merlangius merlangus) i la mollera roquera (Phycis 

phycis) es poden trobar a la Mediterrània, encara que el merlà és més abundant en aigües de l’Atlàntic 

Nord. Les altres dues espècies són pròpies d’aigües fredes, i actualment no estan present a la 

Mediterrània: l’abadejo (Pollachius pollachius) i l’eglefí (Melanogrammus aeglefinus). Ambdues ocupen 
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actualment aigües de l’Atlàntic Nord-est, Noruega, les Feroes, Islàndia i fins a la Badia de Biscaia en el cas 

de l’abadejo1. 

Les espècies d’espàrids identificades són habitants de la Mediterrània, i encara que en alguns casos també 

es poden trobar a l’Atlàntic Nord, no resulta estranya la seua aparició en un jaciment costaner com Nerja 

ja que no presenten, com els gàdids, diferències d’habitats entre aquells de caràcter fred i els 

mediterranis. També els làbrids poden ser observats a la Mediterrània, especialment el Labrus merula, 

tord, mentre que Labrus bergylta, bestenaga o grívia, és menys abundant en l’actualitat, si bé la 

Mediterrània pot constituir, per les seues característiques un habitat adequat a les seues necessitats. Els 

Clupeidae, l’alatxa i la sardina, també són mediterranis, així com les famílies menys representades: el vísol 

Scomber scombrus, la cavalla Scomber japonicus, els sorells Trachurus trachurus, l’agulla Belone belone i 

alguns dels gèneres de la família dels escorpènids. 

En el nivell 13 de Sala de la Mina (campanyes de Jordà entre 1979 i 1987) s’han identificat les famílies: 

Sparidae, Mugilidae, Carangidae, i per davall del 5%, Clupeidae, Serranidae, Scienidae i Labridae. Es tracta 

de famílies presents a la Mediterrània de forma generalitzada, com ja s’ha comentat anteriorment. La 

identificació d’un nombre important de mugílids pot denotar l’aprofitament d’aigües estuarianes, encara 

que també poden ser vists i capturats a la costa, en zones rocalloses o arenoses (Aura Tortosa et al., 2001).  

El material de les campanyes de 1980 i 1982 de M. Pellicer a les sales de la Mina i la Torca s’ha estudiat 

per Roselló et al. (1995). En el Cas de la Sala de la Torca la gran majoria de les restes estudiades prové del 

Paleolític superior. En el nivell 12, l’epipaleolític, solament hi ha una resta de Labrus merula identificada. 

Pel que fa al tall NM80A, al nivell 6, l’epipaleolític, sols hi ha 7 restes identificades. es tracta de Epinephelus 

guaza, Pagellus erythrinus, Sparus aurata i Labrus merula. Per la quantitat de restes identificades, no 

resulten massa útils per fer una comparació consistent, si bé, en línies generals, hi ha una coincidència 

amb les espècies identificades i publicades per (Aura Tortosa et al., 2001), on sols cal destacar l’absència 

de l’anfós o mero (Ephinephelus guaza). 

La gran presència de gàdids en el nivell NV-4 és una de les qüestions més interessants de la col·lecció 

ictiològica, atesa la presència de les citades espècies Pollachius pollachius i Melanogrammus aeglefinus, 

de caràcter fred i boreal, absents a la Mediterrània. Els gàdids també adquireixen una certa importància 

en els nivells NV7-5 (12,98%), però especialment en NV13-8 (46,15%) (figura 5.133).  

                                                                 

1 Per a la distribució de les diferents espècies s’ha consultat la página web www.aquamaps.org 

(Kaschner, K. et al., 2013). 

 

Figura 5.133. Famílies de peixos a NV4 i NM13 (Aura Tortosa et al., 2001). 
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5.3.3.3 Avifauna 

Els estudis sobre les restes d’aus recuperades en les distintes campanyes de l’excavació de la Cova de 

Nerja s’han centrat en les intervencions realitzades a la Sala de la Mina i de la Torca (Boessneck i Driesch, 

1980; Eastham, 1986; Hernández Carrasquilla, 1995). Així, l’avifauna de la seqüència de la Sala de 

Vestíbulo roman inèdita. L’anàlisi de les restes d’avifauna que es realitza en aquest capítol s’ha fet a partir 

de l’informe preliminar remés pel Dr. J. A. Alcover en el que es presenta la identificació taxonòmica de les 

restes d’avifauna. Manca, però, un estudi tafonòmic d’aquestes restes per determinar l’origen antròpic o 

no de les aportacions, així com el model de processat de les mateixes. En qualsevol cas, el coneixement 

de l’avifauna recuperada en aquests nivells complementa les anàlisis realitzades sobre les restes de 

mamífers cinegètics presentades al punt anterior, i ofereix una visió més completa sobre qüestions 

ecològiques i paleoclimàtiques de l’entorn en el qual es movien els habitants de la cova. 

Al nivell mesolític s’han estudiat poques restes d’aus. A banda dels Passeriformes, els més abundants 

(NR=11), s’han identificat l’esparver comú (Accipiter nisus), el gran gavot (Pinguinus impennis) i el gènere 

Larus, una gavina. Aquests taxons marquen diferents ecosistemes: per una banda tant l’extint gran gavot 

com el gènere Larus són aus marines, mentre que l’esparver és una petita rapinyaire que principalment 

habita boscos de coníferes. Tant l’esparver com alguns làrids encara habiten a les zones mediterrànies, 

però Pinguinus impennis ha sigut una au vinculada a zones més boreals de l’atlàntic, on es disposaven les 

seues colònies de cria 

El total de restes d’avifauna estudiats de la seqüència epipaleolítica del sondeig no és massa elevat, més 

si tenim en compte que de les 22 restes estudiades, 12 pertanyen a Passeriformes. Destaca la identificació 

de dues restes de Columba, absent a la seqüència epipaleolítica de l’excavació en extensió, i que per 

contra, és el taxó més abundant en les seqüències de la Mina i la Torca, on apareix repartida per tots els 

nivells (Hernández Carrasquilla, 1995). També cal destacar la presència important de restes d’aus 

marítimes. 

En el cas del nivell epipaleolític, tret del quadre C4, de nou es troba una destacada abundància de restes 

de passeriformes (NR=26). Entre els taxons identificats de forma més acurada destaca la presència del

gènere Phalacrocorax, els corbs marins (NR=10), amb dues espècies, P. aristotelis i P. carbo. L’ànec fosc 

(Melanitta fusca) està també molt ben representat (NR=7+2). Del gavot Alca torda s’han identificat 5 

restes, mentre que de Pinguinus impennis s’han identificat dues restes amb seguretat, i altres dues com 

a cf. impennis. La resta de taxons estan present de forma menys important. 

El primer que cal destacar és la elevada presència de restes d’aus marines. Si se sumen les restes dels 

àlcids, l’oca de collar (Branta cf. bernicla), l’ànec fosc (Melanitta fusca), el mascarell comú (Morus 

bassana), els corbs marins (Phalacrocorax sp.) i les gavines del gènere Larus, el NR=33, front a 29 restes 

d’aus que es podrien considerar de terra ferma i on s’inclouen els Passeriformes i els Galliformes. Aquest 

resultat encara pot ser més significatiu pel fet que hi ha 3 restes d’anàtids que poden ser marítims, així 

com 2 restes d’Anser/Branta que no han sigut considerats per la incertesa de la seua identificació. 

Pel que fa a qüestions paleoclimàtiques, cal destacar la presència en la seqüència d’espècies de caràcter 

boreal. Així, Alca torda o Morus bassana són espècies que tenen les seues colònies de cria en latituds molt 

altes, però les visites de les quals a la Mediterrània durant les hibernades és relativament habitual. En el 

cas del Pinguinus impennis alguns autors citen la seua presència en latituds meridionals, fins al 

Mediterrani (Brodkorb, 1960; Nettleship i Evans, 1985). Altres confirmen la presència de fòssils d’aquesta 

au en Madeira (Pieper, 1985), Itàlia (Cassoli, 1980) i en la Península Ibèrica (Hernández Carrasquilla, 1993; 

Hernández Carrasquilla, 1994). En el cas de l’Alca torda actualment hi ha una població considerable que 

hiberna a la Mediterrània, encara que també té les seues colònies de cria en zones més boreals. En la sala 

de la Mina i la Torca està present encara que en un nombre no massa elevat en el Paleolític i Neolític, 

mentre que a la seqüència estudiada la trobem en varies capes del nivell epipaleolític (capes 4b, 4f, 4h). 
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Morus bassanus presenta grans similituds amb aquest esquema. Encara que presenta les seues colònies 

de cria en zones més boreals, és un animal que habitualment hiberna a la Mediterrània, i per tant no 

és estrany que puga aparèixer en la cova. De fet, en els nivells de la Torca i la Mina té una presència 

constant excepte durant el Neolític i els nivells postcalcolítics, on la presència d’avifauna és molt 

menor. En la seqüència estudiada no és massa comú, i únicament s’han identificat dues restes en les 

capes 4a i 4c del nivell 4.1a. Fins i tot el corb marí gran (Phalacrocorax carbo) té actualment les seues 

colònies de cria en zones del N i centre d’Europa (referències en Hernández Carrasquilla, 1995), si bé 

hi h a alguna colònia en les illes Medes a Catalunya (De Juana, 1991) de la subespècie sinensis. La 

subespècie carbo no penetra mai al mediterrani o l’interior peninsular (Hernández Carrasquilla, 1995), 

mentre que la sinensis sí que se cita en la Mediterrània i l’estret de Gibraltar. En Nerja s’ha identificat un 

os de poll d’aquesta espècie en el Calcolític de la Torca, fet que confirmaria l’existència d’alguna 

colònia de cria en eixe moment en la zona de la cova (Hernández Carrasquilla, 1995). 

L’espècie Melanitta fusca, l’ànec fosc, és també un au que cria en latituds boreals, i fins i tot en la tundra 

siberiana. Actualment en petits grups pot arribar a les zones del nord de la península Ibèrica per hivernar. 

Al igual que aquest, l’oca de collar Branta bernicla pot indicar condicions més fredes que no els anteriors. 

Actualment aquesta espècie té les zones de reproducció en la tundra àrtica, i migren cap a Finlàndia, 

Regne Unit, Dinamarca o la costa occidental francesa durant la h ivernada, i són molt poques les que 

arriben actualment a la Península ibèrica. En la seqüència estudiada s’ha identificat en la capa 4b, mentre 

que en l’estudi de Hernández Carrasquilla (1995) únicament es recupera en nivells paleolítics. 

Si es comparen les llistes taxonòmiques dels nivells epipaleolítics de la Mina i la Torca estudiats per 

Hernández Carrasquilla (1995) amb les identificacions inèdites de J.A. Alcover, s’observen fortes 

diferències (taula 5.203). Hi ha una coincidència en l’aparició de Morus bassanus en les tres seqüències, 

mentre que Phalacrocorax aristotelis i Larus coincideixen en la seqüència del Vestíbulo i la de la Torca. 

Com a elements exclusius de la seqüència del Vestíbul trobem dos àlcids, Pinguinus impennis i Alca torda, 

així com Melanitta fusca i Branta bernicla. També apareix exclusivament en Vestíbulo el P. carbo. 

Morus bassanus és una espècie ben present a la seqüència de Nerja. Actualment estan presents en la zona 

de l’estret durant els mesos que dura la seua migració. A la tardor, entre el final de l’agost i octubre, i a la 

primavera, entre el final de gener i l’abril. Sembla que és un dels recursos aviaris més apreciats o 

consumits pels habitants de la cova (Hernández Carrasquilla, 1995). En la Sala del Vestíbul i en la de la 

Torca coincideixen altres dos taxons. Per una banda, el corb marí emplomallat P. aristotelis i per altra, el 

gènere Larus. El corb marí és habitual a la Mediterrània, mentre que Larus també presenta espècies molt 

habituals en la zona. 

A banda de Morus bassanus, en la Sala de la Mina s’hi troben dues espècies que apareixen en exclusiva, 

com són Ardea cinerea (garsa reial) i Stercorarius skua (paràsit gros). Ambdues espècies són prou habituals 

en la zona, i estan present la major part de l’any. Actualment hi ha una zona de nidificació de la garsa en 

els marenys del Guadalquivir, i la seua població augmenta molt a l’hivern amb l’arribada dels grups 

d’hivernada. Per la seua banda, el paràsit gros és relativament h abitual a l’estret, si bé en la zona de 

Màlaga les concentracions més importants es produeixen a primeries de l’estiu. 

En la Torca s’han identificat com a espècies exclusives el somorgollaire (Uria aalge) , que sembla que no 

penetra actualment en la Mediterrània i té un caràcter més boreal, i dues espècies més comunes, com 

són Columba livia/oenas i Anas plathyrhincos. 

Per la seua banda, en el Vestíbulo trobem espècies de caràcter hivernant, com els àlcids i fins i tot el P. 

carbo, així com altres de caràcter molt boreal i escasses o inexistents actualment a la Mediterrània, com 

Branta bernicla i Melanitta fusca. 
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D’aquesta manera sembla que es configura panorama diferent entre les sales, que caldrà interpretar: a la 

Sala de la Mina es recuperen espècies comunes actualment en aquesta regió, al igual que en la Torca, 

excepte per la presència d’Uria aalge. En canvi, en la Sala del Vestíbul s’hi recuperen més restes i moltes 

d’elles de taxons que arriben a la zona mediterrània en tot cas per a hivernar i que representen condicions 

més fredes que les actual, ja que hui en dia en cas d’arribar a la Península, ho fan a les zones 

septentrionals. 

5.3.3.4 Estacionalitat 

L’intent d’establir patrons d’estacionalitat en la mostra estudiada no ha resultat massa positiu. Únicament 

en el NV-4 algunes restes poden indicar moments en els que s’han obtingut els recursos, però tant la seua 

situació, en alguns casos temptativa, durant bona part de l’any, com les limitacions en la quantitat de 

material, no permeten establir conclusions sobre aquesta qüestió. Les restes de Caprinae no aporten 

massa informació estacional. La major part de les restes dentals pertanyen a animals adults, que ja no 

ofereixen informació sobre aquesta qüestió. Les poques restes que s’han recuperat d’animals joves o 

subadults situen la seua mort entre la primavera i final de la tardor de forma prou inexacta, ja que algunes 

d’aquestes fases s’estenen entre varies estacions, cosa per la quals no resulta massa indicativa (taula 

5.204) 

La recuperació de restes de vell marí nounat indica que en el nivell NV-4.2 la cacera com a mínim d’aquests 

exemplars s’ha realitzat probablement entre finals de l’estiu i els inicis de l’hivern, a grans trets en la 

segona meitat de l’any. 

Ja s’ha comentat també com l’avifauna està indicant unes condicions més fredes. La presència de restes 

d’animals que actualment hivernen a la Mediterrània i circulen per la zona de l’estret pot indicar el seu 

 

Taula 5.203. Avifauna agrupada per hàbitats. El primer grup són aus de caràcter fred. El tercer grup, aus que habiten 
usualment a la Mediterrània (a partir de la informació inèdita de J. A. Alcover i Hernández Carrasquilla (1995). S’han 

ombrejat els taxons freds. 

Taxó  NV3 C4 (IIId-IIIh) NV4 Epipaleolític Mina Epipaleolític Torca 

Morus bassanus   2 6 2 

Pinguinus cf. impennis 1  4   

Alca torda   5   

Alca sp.   1   

Melanitta fusca  1 7   

cf. Melanitta cf. fusca   1   

cf. Melanitta fusca   1   

Branta cf. bernicla   1   

Uria aalge     2 

Phalacrocorax aristotelis   1  1 

Phalacrocorax carbo  2 9   

Larus sp. 1  1  1 

Ardea cinerea    1  

Stecorarius skua    1  

Columba livia/oenas  2   4 

Accipiter nisus 1     

Anas platyrhinchos     3 

Anatidae   3   

Anseriformes  1    

Anser / Branta   2   

Charadriiformes  1    

Corvidae  1    

Galliformes   3   

Passeriformes 11 12 26   

Avifauna indeterm  2 5   
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aprofitament, si s’accepta que les condicions, tal i com indiquen els estudis paleoclimàtics, són més fredes, 

en un lapse temporal que, tret dels mesos més càlids, ocuparia bona part de l’any, des del final de l’estiu 

al final de la primavera. Tanmateix, la presència d’algunes espècies, com l’ànec fosc i l’oca de collar pot 

indicar unes condicions encara més fredes, que suggereixen un aprofitament d’aquests animals durant 

l’hivern en el nivell NV-4. 

En la figura 5.134 es representa una proposta de situació en segments temporals per mesos dels possibles 

períodes de mort dels diferents taxons indicats a partir dels raonaments exposats per a NV-4. Atenent a 

aquesta gràfica, es pot observar una possible ocupació de la cova, des de finals de l’estiu-inicis de la tardor 

fins la primavera, és a dir, durant bona part de l’any a excepció de l’estiu. Els diferents taxons d’avifauna, 

tant les especies més boreals, com Branta bernicla  i Melanitta fusca, com aquelles fredes però que poden 

hivernar a la Mediterrània, així com la presència de restes neonatals de vell marí indiquen la captura 

d’aquests taxons a la tardor o hivern, a grans trets. Les restes dentals de Caprinae, que com ja s’ha 

comentat no resulten massa indicatives, poden donar un marge entre la tardor i la primavera, si bé són 

molt escasses i per tant cal observar-les amb cautela. Únicament està fora d’aquesta proposta la resta de 

felí nounat, mort probablement a primeries de l’estiu. Però açò no contradiu necessàriament la proposta 

realitzada, ja que la presència d’aquesta resta pot indicar l’ús de la cavitat com a lloc de cria o refugi en 

un moment sense ocupació humana. En qualsevol cas, cal insistir que la quantitat de restes és escassa, i 

la proposta únicament una temptativa d’aproximació a la qüestió de l’estacionalitat. 

5.3.4 A MODE DE BALANÇ 

La Cova de Nerja és un bon jaciment per estudiar i obtindré informació d’aquells jaciments situats a prop 

de la mar, ja que bona part si no la majoria de les col·leccions estudiades per els períodes contemplats en 

aquest treball provenen de jaciments situats en la mitja muntanya. El fet que la mar siga accessible i estiga 

a curta distància va, evidentment a marcar les dinàmiques econòmiques i de gestió del paisatge pels grups 

humans en aquest indret. 

Així, en els nivells estudiats en la Sala del Vestíbulo es pot destacar una col·lecció de mamífers continentals 

poc variada. Més enllà de la cabra salvatge i els lepòrids, la resta de taxons minoritaris de caràcter 

 

Taula 5.204. Llista de les restes de Caprinae / Capra pyrenaica amb dents considerades i de l’estació o moment i any en el qual 
es donen les fases indicades. Nivell NV-4. A partir de Pérez Ripoll (1988).  

 

 
Figura 5.134. Proposta de segments estacionals ocupats pels diferents taxons en el subnivell NV-4.2. A partir de les dades 

d’avifauna subministrades per J. A. Alcover i el present treball. 

Conjunt dental Fases de creixement-desgast Estació estimada 

Maxil·lar (Caprinae) IIB Primavera 2n any 

Maxil·lar (C. pyrenaica) IIE Tardor 2n any 

Maxil·lar (C. pyrenaica) IIIA Hivern 3r any 

Maxil·lar (C. pyrenaica) III I/J Entre primavera del 3r any i la tardor del 4t 

Mandíbula (C. pyrenaica) IIIa Inici tardor 3r any 

Mandíbula (C. pyrenaica) IIIb A partir de la primavera del 3r any 

 

Felidae

Caprinae

M. monachus

Avifauna freda

B.bernicla/M. fusca
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continental no són massa abundants i, sobretot, es presenten en uns percentatges prou baixos. Ben al 

contrari, la fauna marina es converteix en la gran protagonista de la seqüència tardiglacial i holocena del 

jaciment, i està representada tant per peixos, bivalves i gasteròpodes, com per la abundant i variada 

presència d’aus de caràcter marítim i del vell marí. L’aparició de tota aquesta panòplia de recursos marins 

es produeix juntament amb un descens en densitat de conill per m3 de sediment en eixos nivells (Aura 

Tortosa et al., 2001, 2009, 2013). En el nivell NV-4 s’observa aquesta relació inversa entre l’augment de 

les restes de vell marí i els descens dels lepòrids. 

Aquesta diversificació interespecífica centrada en els recursos marins comença a donar-se de forma molt 

important des dels nivells magdalenians. A partir d’ací es pot considerar que la major proximitat de la línia 

de costa ja en el Tardiglacial afavoreix l’explotació tant dels litoral com de les aigües costaneres. Si bé és 

evident que aquest fenomen es pot veure afavorit per la major accessibilitat dels recursos, cal tindre 

present que la distància a la línia de costa no es pot considerar que haja pogut estar un fet limitant, en 

tant en quant la màxima distancia a la que se situava durant el màxim glacial era uns 4,5 km, que al 

Magdalenià, entre el 14000 i el 12000 cal BP es redueixen a uns 3 km. Val com a exemple que les matèries 

primeres lítiques ja en els nivells basals de la seqüència del Vestíbulo no provenen de zones pròximes, 

sinó d’afloraments distant en alguns casos uns 25 km de la cova (Aura Tortosa et al., 2001). Així doncs, cal 

considerar que no es tracta d’un canvi en els patrons de gestió determinada pel paisatge circumdant i la 

progressió de la línia de costa i per tant una simple resposta adaptativa (Aura Tortosa et al., 2001), si bé 

aquestes transformacions han pogut afavorir aquestes tendències en tota la zona sud de la Península 

Ibèrica. L’aparició de closquers no és un fenomen exclusiu de Nerja, sinó que en tota la zona d’Alboran es 

troben exemples de l’aparició d’aquests a la fi del MIS 2 i als inicis de l’Holocé (Aura Tortosa et al., 2013).   

Junt a la diversificació taxonòmica i ecològica vinculada als recursos marins, en el jaciment s’observa altra 

tendència que tampoc no és exclusiva. Front a una major presència d’animals adults que suggereix una 

cacera selectiva centrada en animals adults d’edat avançada, mascles solitaris i algun grup de subadults, 

a partir del Magdalenià la selecció s’amplia a adults joves, de més de dos anys de vida, i grups mixtes (Aura 

Tortosa et al., 2002b).  En el nivells epipaleolítics i mesolítics, l’espectre d’edat dels animals caçats, 

concretament de les cabres salvatges, s’amplia amb l’aparició d’animals joves, subadults i vells. Les fases 

dental indiquen que els animals adults continuen sent majoritaris, però l’estudi de l’estat de fusió de les 

epífisis ha permés, sobretot per la seua major abundància, observar en detall aquest fenomen. Al NV-4 

els ossos que fusionen entre els 5 i 7 anys de vida, que s’ha considerat la primera part de la vida adulta, 

apareixen principalment no fusionats, cosa que indica que, efectivament, tal i com indicava Pérez Ripoll 

en Aura Tortosa et al. (2002b), la quantitat d’animals subadults és molt considerable. Els ossos de fusió 

en edat adulta apareixen no fusionats en aproximadament el 60% dels casos, més encara que aquesta 

primera fase. 

Tots aquests processos de diversificació impliquen que, al capdavall, s’està realitzant una explotació molt 

més intensa del medi, en tant en quant s’està ampliant el ventall de recursos. No és doncs una 

intensificació sobre un únic recurs o tipus, sinó sobre tot el paisatge a l’abast dels grups humans. Així, a 

tota la diversificació en els recursos càrnics, cal sumar les evidències d’intensificació en la recol·lecció de 

determinats productes vegetals, com per exemple els pinyons, que potser no és més que l’exemple més 

evident d’una intensificació general també pel que fa a la recol·lecció (Aura Tortosa et al., 2013). 

Dins de l’especificitat de la Cova de Nerja  i dels diferents aspectes plantejats cal observar una de les 

qüestions que en treballs recents (Aura et al., 2009) s’ha anat debaten: la possible diversificació de les 

espècies caçades durant el Mesolític. La valoració que es pot fer d’aquests processos de diversificació en 

Cova de Nerja és més complex que en altres jaciments de mitja muntanya, principalment per diverses 

qüestions: per una banda, pel fet de l’explotació dels recursos marins i la importància que aquests ja 

agafen des del Magdalenià; per altra, el fet de la pròpia complexitat de la cavitat, on s’obrin diferents sales 

habitades; en tercer lloc, també cal considerar el fet que el nivell Mesolític és poc potent i presenta grans 

complexitats en la seua definició per la pròpia dinàmica sedimentària de la cova i per les intrusions 
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neolítiques posteriors. En el cas estudiat de la Sala del Vestíbulo la major quantitat de Tm s’assoleix en el 

subnivell NV-4.2, on també representen el % més alt sobre el total dels identificats, un 4,6%. En el cas de 

la Sala de la Mina, l’evolució d’aquesta successió és més semblant a les indicades en el cas dels jaciments 

de mitja muntanya valencians. El NTm en la fase epipaleolítica és de 4, que representen un 2,3% del total 

dels taxons identificats, mentre que en la fase considerada d’Epipaleolític final-Mesolític, en NTm=5 i 

representen un 16% del total d’identificats. 

 

 

 



6. SÍNTESI





S í n t e s i | 539 

  

Les seqüencies estudiades de la boca W de Santa Maira i de la Sala del Vestíbulo de Nerja corresponents 

al trànsit Plistocé-Holocé aporten dades noves sobre l’economia de l’anomenada transició Tardiglacial-

Holocé molt considerable. Una de les característiques més destacables és que ambdós jaciments disposen 

de seqüències complexes que permeten tindre una visió diacrònica de llarga durada d’aquest procés. 

Aquestes seqüències no són massa abundants, i menys encara aquelles per a les quals es disposa de 

col·leccions faunístiques d’entitat publicades. 

En aquest apartat del treball es van a abordar diferents qüestions amb l’objectiu de caracteritzar els 

conjunts estudiats en el context de la Mediterrània ibèrica i definir els trets principals de l’evolució de 

l’explotació i gestió dels recursos animals en aquest període per contextualitzar adequadament els 

conjunts que han estat estudiats i aportats en el present treball. 

El primer punt tractat en aquest capítol és la comparació entre els resultats obtinguts a les dues 

col·leccions estudiades. L’objectiu d’aquest apartat de la síntesi és establir i definir les semblances i 

diferències que s’han observat entre una col·lecció vinculada a un nínxol ecològic costaner com és Nerja, 

i altra situada en el context biogeogràfic de la mitja muntanya de les comarques centrals del País Valencià. 

Altre punt claus d’aquesta síntesi és la caracterització de l’evolució i les tendències en les estratègies i 

decisions sobre l’aprofitament de la fauna per part de les darreres comunitats caçadores-recol·lectores. 

Per assolit aquest objectiu, les col·leccions de Nerja i Santa Maira seran situades en el seu context i 

comparades amb les d’altres seqüències publicades de la zona d’estudi. Aquestes comparacions en 

acostaran també al significat dels conceptes diversificació i intensificació en el context mediterrani durant 

aquest període. En aquest apartat en concret els punts de discussió es poden dividir en tres grans blocs. 

En primer lloc, es farà una anàlisi de l’evolució dels diferents taxons explotats i que integren les llistes de 

fauna d’aquests jaciments, parant especial atenció a l’evolució dels lepòrids com a gran marcador 

econòmic vinculat tradicionalment a processos de estabilitat poblacional i menor mobilitat, i presents en 

la seqüència arqueològica de forma massiva d’ençà els inicis del Paleolític superior. També és important 

l’estudi de l’evolució de la resta de taxons que integren les col·leccions, i que marquen tendències cap a 

una diversificació que assoleix els seus màxims al Mesolític. Per altra banda, i dins la avaluació d’aquests 

fenòmens, s’aprofundirà en el significat de la intensificació en aquest context a partir d’una sèrie de 

marcadors, com són el tipus de processat de les preses, la selecció dels animals i la introducció dels 

recursos marins dins la dieta. 

Per contextualitzar els resultats obtinguts en els jaciments de Nerja i Santa Maira s’ha realitzat una revisió 

de les col·leccions faunístiques estudiades de diferents jaciments de la vessant mediterrània de la 

península ibèrica (figura 6.1). Excepcionalment, s’ha afegit a la contextualització el jaciment del Pirulejo, 

situat en la conca del Guadalquivir i per tant corresponent a la vessant atlàntica, però un dels pocs que 

ofereix una seqüència faunística del tardiglacial estudiada en la zona meridional peninsular. Pel que fa a 

la contextualització cronològica, s’ha acotat a seqüències corresponents al Tardiglacial – Holocé. S’han 

considerat aquelles que corresponen a nivells arqueològiques des de la fàcies magdaleniana fins al 

Mesolític recent, encara que puntualment es fa referències a registres faunístics de fàcies més antigues 

per tal d’obtenir una visió de major diacronia.  

Les característiques principals dels jaciments citats i la bibliografia d’on s’ha extret la informació 

s’arrepleguen en les taules 6.1 i 6.2. Per tal d’alleugerir el text s’evitarà , doncs, reiterar dades ja 

presentades a les taules.  
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Figura 6.1. Localització dels diferents jaciments esmentats en el text ordenats per zones: Zona sud: 1-Nerja, 2-Pirulejo, 3- Caballo. 
Zona comarques centrals del País Valencià (CC PV): 1- Lagrimal, 2-Casa Corona, 3- Mas del Gelat - Penya del Comptador - Falguera, 

4- Benàmer, 5-  Tossal de la Roca, 6- Santa Maira, 7- Cova de les Cendres, 8- El Collado, 9- Parpalló, 10- Malladetes, 11- Cocina. 
Zona septentrional PV (N PV): 1- Blaus, 2- Matutano, 3- Diablets, 4- Cova Fosca, 5- Cingle del Mas Cremat. Serralades costaneres 

catalanes (SC-C): 1- Clot de l’Hospital, 2- Sant Gregori, 3- Filador, 4- Molí del Salt, 5- Font Voltada, 6- Guineu, 7- Bolet, 8- Abric 
Agut, 9- La Cativera,  10- Griera, 11- Gai. Pirineus-Prepirineu: 1- Serrat del Pont, 2- Sota Palou, 3- Font del Rós, 4- Guilanyà, 5- 

Montlleó, 6- Margineda, 7- Parco, 8- Forcas, 9- conjunto Arba de Biel (Legunova/Rambla, Peña-14, Valcervera, Paco-Pons), 10- 
Chaves. Baix Aragó: 1- Gato 2, 2- Los Baños, 3- Botiquería dels Moros, 4- Costalena. Alt Ebre: 1- Abauntz, 2- Kukuma I, 3- Atxoste – 

Kanpanoste – Kanpanoste-Goikoa, 4- Mendandia 
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Zona Nº Jaciment Àrea DM (km) MSNM Relleu Nivells Adscripció %Leporid NRLeporid Acum. %TP NRTP TP %Tm Taxons minoritaris identificats Bibliografia 

Sud 1 Nerja Litoral 1 158 Mitja muntanya/costa NV-7/5 Mag 79,7 1936 Antr 16,4 399 Capra 3,8 Cervus, Sus, Felis, Equus, Erinaceus (Aura Tortosa et al., 2002)b 
       NM-XVI/XIII Mag 75,9 1708 Antr 20,7 465 Capra 3,5 Cervus, Felis, Sus, Lynx, Equus  
       NM-XIII Epi-M 82,7 249 Antr 15 45 Capra 2,3 Cervus, Sus, Felis, Vulpes  
       NM-XII MG 41,4 53 Antr 43 55 Capra 15,6 Cervus, Sus, Felis, Lynx, Vulpes  
       NV-4.2  77.1 1391 Antr. 18,1 328 Capra 4,8 Monachus, Sus, Felis, Cervus, Lynx, Vulpes, Rupicapra Present treball 
       NV-4.1b  77,7 825 Antr. 20,8 221 Capra 1,5 Monachus, Sus, Cervus, Lynx  
       NV-4.1a Epi 83,1 683 Antr. 14,8 122 Capra 2,1 Sus, Monachus, Cervus, Lynx, Felis, Rupicapra  
       NV-3 MG 42 134 Antr. 49,2 158 Capra 8.8 Sus, Vulpes  

Sud 2 Pirulejo Interior >100 580 Muntanya/Vall 5 Sol 90,7 204 Antr 5,8 13 Capra 3,5 Cervus, Sus (Riquelme Cantal, 2008) 
       4 MagM 96,1 6175 Antr 2,8 180 Capra 1,1 Cervus, sus, Rupicapra, Felis, lynx, Vulpes  
       3 MagS 97 4700 Antr 2,1 102 Capra 0,9 Cervus, Sus, Lynx, Mustela  
       2 MagS 93,8 1449 Antr 2,9 45 Cervus 3,3 Sus, Capra, Lynx  

Sud 3 Caballo Litoral 2 135 Muntanya/Vall IV-II Mag 89,5 473 ? 6,6 35 Capra 3,9 Equus, Cervus, Bos, Felis (Martínez Andreu, 1989) 

CC PV 1 Lagrimal Interior S 50 1000 Muntanya III-IV MG 41,6 121 Antr 42,6 124 Capra 15,8 Cervus, Sus, Equus, Felis (Pérez Ripoll, 1991; Soler García, 1991) 

CC PV 2 Casa Corona Interior S 60    MG 70 7 ? 30 3 Bos - - Inèdit 

CC PV 3 Mas del Gelat Interior 45 800 Mitja muntanya - MM-D 4 2 ? 50 25 Cervus 40 Capra, Sus, Bos, Lynx (Miret i Estruch et al., 2006) 

CC PV 3 Falguera Interior 45 825 Mitja muntanya VIII/VII MG 88,4 61 +Antr/-Carn 5,7 4 Capra 5,7 Cervus, Capreolus (Pérez Ripoll, 2006a; Pérez Ripoll, 2006b) 
       Exc antigues MG 93 146 ? 3,8 6 Capra 3,2 Cervus, Lynx  

CC PV 3 Penya del Comptador Interior 45 900 Mitja muntanya - ¿MG? 96,9 126 Antr. 1,5 2 Cervus 1,5 Sus, Vulpes Inèdit 

CC PV 4 Benàmer Interior 40  Vall - MG 4,2 4 ? 49 48 Capra 47,8 Cervus, Bos, Equus (Tormo Cuñat, 2011) 

CC PV 5 Tossal de la Roca Interior 40 600 Mitja muntanya Int IV-II Mag 81,1 1561 Antròpic 15,8 304 Capra 3,2 Cervus, Sus, Felis (Cacho et al., 1995) 
       Int I Epi-M 84,2 1210 Antròpic 12,5 180 Capra 3,1 Cervus, Sus, Rupicapra, Bos/Equus, Lynx  
       Ext IIb Epi/MM-D? 10,1 8 Antròpic 43 34 Capra 46,8 Cervus, Rupicapra, Vulpes, Erinaceus, Sus, Meles  
       Ext IIa-I MG 27 363 Antròpic 36 483 Capra 36,3 Cervus, Sus, Erinaceus, Rupicapra, Vulpes, Meles, Lynx, Felis, Bos, 

Equus, Canis 

 

CC PV 6 Santa Maira Interior 35 640 Mitja muntanya SM-5 MagS 83,9 588 Antròpic 15,1 106 Capra 1 Cervus Present treball 
       SM-4.2 Epi-M 84,6 1696 Antròpic 14,8 297 Capra 0,6 Cervus, Sus, Carnivora, Erinaceus  
       SM-4.1c Epi-S 85,9 1121 Antròpic 12,9 168 Capra 1,2 Cervus, Capreolus, Sus, Lynx  
       SM-4.1b Epi-S 83,6 4495 Antròpic 14,7 791 Capra 1,7 Cervus, Sus, Rupicapra, Lynx, Capreolus, Vulpes, Felis, Bos  
       SM-4.1a Epi-S 79,7 1432 Antròpic 17 305 Capra 1,7 Cervus, Vulpes, Rupicapra, Sus, Erinaceus, Lynx, Cuon  
       SM-3.6 MM-D 17,5 24 Antròpic 68,6 94 Capra 13,9 Cervus, Vulpes, Sus, Capreolus, Canis, Erinaceus, Homo  
       SM-3.3/3.5 MM-D 28,1 122 Antròpic 51,6 224 Capra 20,3 Cervus, Vulpes,  Homo,  Sus, , Erinaceus, Bos, Felis  
       SM-3.1/3.2 MG 44,3 133 Antròpic 46,7 140 Capra 9 Cervus, Sus, Homo, Vulpes  

CC PV 7 Cendres Plana litoral 0,1 80 Plana litoral XI MagS 92,1 1642 Antròpic 3,7 66 Cervus 2,7 Capra, Lynx, Equus (Real Margalef, 2012) 
       XII-XI MagS 81,3 4253 Antròpic 15,4 803 Cervus 3,3 Capra, Lynx, Equus, Monachus, Rupicapra, Vulpes, Felis (Villaverde et al., 1999) 
       X-IX MagS 79,4 950 Antròpic 16,5 198 Cervus 4,1 Capra, Lynx, Rupicapra, Bos, Felis, Canis, Erinaceus, E. hydruntinus Idem 

CC PV 8 Collado Plana litoral 3,5 100 Plana litoral - MM-D 53,8 256 Antròpic 19,3 92 Cervus 26,9 Bos, Arvicola, Capra, Sus, Vulpes, Meles, Erinaceus Sanchis, Tormo i López, com.pers. 

CC PV 9 Parpalló Plana litoral 10 420 Muntanya/Plana - Ba ? ? ? 86,4* 1498 Ce/Cpy 13,6 Equus, Bos, Vulpes, Sus (Davidson, 1989) 
        Ms ? ? ? 88,4* 1131 Ce/Cpy 11,6 Equus, Bos, Felis, Sus  

CC PV 10 Malladetes Plana litoral 10 600 Mitja muntanya - Ms ? ? ? 71,1* 37 Capra 28,9 Cervus, Equus (Davidson, 1989) 

CC PV 11 Cocina Interior 40 400 Mitja muntanya - MG 40 16 Antròpic 37,5 15 Cervus 22,5 Capreolus, Sus (Fortea Pérez et al., 1987) 

N PV 1 Blaus Plana litoral 7,5 120 Plana litoral V-IV MagS 90,5 861 Antròpic 5,6 53 Cervus 3,9 Equus, Lynx, Rupicapra, Sus, Erinaceus, Capra, Bos, Felis (Martínez Valle, 1996) 
       III-I Epi-M 86,9 489 Antròpic 8,17 46 Cervus 4,8 Erinaceus, Rupicapra, Sus, Vulpes, Bos, Equus, Lynx, Capra  

N PV 2 Matutano Plana litoral 10 350 Plana litoral IV-IIc Mag 95,9 14059 Antròpic 2,4 355 Cervus 1,6 Capra, Equus, Erinaceus, Carnivora (Olària et al., 1981) 
       IIb-Ia Epi-M 72,7 3570 Antròpic 21,1 1034 Cervus 6,2 Capra, Erinaceus, Carnivora, Equus  

N PV 3 Diablets Plana litoral 8 460 Muntanya/Plana  Epi-M 75,9 66 Antròpic 12,6 11 Capra 8 Cervus (Orri i Nadal, 2014) 

N PV 4 Fosca Interior 40 900 Mitja muntanya III Epi-S 86,3 1068 Antròpic 10,4 129 Capra 3,3 Cervus, Capreolus, Meles,  Lynx, Canis, Equus, Bos (Estévez, 1988) 

N PV 5 Mas Cremat Interior 50 1278 Muntanya/Vall V MG 0,9 5 ¿Carn? 36,3 204 Cervus 32 Rupicapra, Capreolus, Capra, Sus, Lynx, Bos (Martínez i Iborra, 2010) 
       VI MG 8,1 10 ¿Carn? 40,7 50 Cervus 28 Rupicapra, Capreolus, Sus, Capra, Bos, Carnivora  

SC-C 1 Clot de l’Hospital  35 600 Mitja muntanya - Epi-M 6,9 7 Antròpic 88,1 89 Capra 5 Cervus, Sus, Canis (Bosch et al., e.p.) 

SC-C 2 St. Gregori  15 ca 500 Vall  Epi-M 77,7 153 Antròpic 13,7 27 Cervus 8,6 Vulpes, Sus, Capra, Meles, Lynx (Nadal, 1998) 

SC-C 3 Filador  30 340 Mitja muntanya 7 Epi-S 36,9 41 ? 51,3 57 Capra 11,8 Cervus (Nadal, 1998) 
       2 ¿MM-D? ? ? ? ? ? ¿Capra? - Carnivora, Sus (García-Argüelles et al., 2005; García-Argüelles 

i Fullola Pericot, 2006) 

SC-C 4 Molí del Salt  35 490 Muntanya/Vall B2 MagS 95 844 Antròpic 3,5 32 Capra 1,5 Lynx, Cervus (Ibáñez López i Saladié, 2004; Ibáñez i Saladié, 
2004) 

       B1 MagS 92 210 Antròpic 4,8 11 Capra 3,2 Cervus, Sus, Lynx  
       A1 Epi-M 77 36 Antròpic 11 5 Capra 12 Cervus, Sus, Lynx  
       A Epi-M 91 86 Antròpic 6,3 6 Capra 2,7 Cervus  
       SUP MM-D 89,1 ? Antròpic 7,6 ? Capra 3,3 Sus  

SC-C 5 Font Voltada  30 600 Muntanya/Vall  Epigrav 94,3 ? Antròpic? 5,1 ? Capra 0,6 Cervus (Mir i Freixas, 1993) 

SC-C 6 Guineu  30 734 Mitja muntanya?  EPI-M 98,9 5089 +Antr/-Carn 0,7 38 Cervus 0,4 Capra, Capreolus, Sus, Meles (Nadal i Estrada, 2007) 

SC-C 7 Bolet  25 633 Mitja muntanya N. acer. EPI-M 97,3 402 +Antr/-Carn <1 4 Equus 2,7 Cervus, Vulpes, Lynx, Meles (Nadal i Estrada, 2007) 

SC-C 8 Abric Agut  35 300 Muntanya/Vall 4.5-4.7c ¿MM-D? 63,23 155 Mixte ? ? ? - Cervus, Capra, Canis (Ibáñez López, 2006) 

SC-C 9 Cativera Litoral 5 70 Muntanya/Plana  MMD ? ? ? ? ? ¿Cervus? ? ? (Vaquero, 2006) 

SC-C 10 Griera  3,5 85 Muntanya/Vall II EPI-M 86,2 955 Antròpic 0,72 8 Lynx* 13,08 Cervus, Sus, Canis, Vulpes (Bergadà, 1998; Nadal, 1998) 

SC-C 11 Gai  40 760 Muntanyes/altiplà - Epi-M/S 97,6 240 Antròpic - - Cervus 2,4 Sus, Caprinae (Estrada et al., 2007; Nadal, 1998) 

Taula 6.1 Jaciments de les zones Sud, comarques centrals del País Valencià (CC PV), nord del País Valencià (N PV) i de les serralades costaneres catalanes (SC-C). 
DM (km): distància aproximada a la mar en kilòmetres; Adscripció: Sol – Solutrià s.l., Mag – Magdalenià s.l., MagM – Magdalenià mitjà, MagS – Magdalenià 

superior, Epi-M – Epipaleolític microlaminar / Epimagdalenià; Epi-S: Epipaleolític sauveterroide; MM-D: Mesolític de mosses i denticulats; MG: Mesolític 
geomètric; MSNM: metres sobre el nivell de la mar; %Leporid: percentatge que representen les restes de Leporidae sobre el total de restes identificades; NTRP: 
Nombre de restes del taxó principal; %TP: percentatge que representen les restes del taxó principal sobre el total de restes identificades; %Tm: percentatge que 

representen els altres taxons identificats – taxons minoritaris 
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Taula 6.2. Jaciments de les zones Prepirineus-Pirineus (Pre-P), Baix Aragó i Alt Ebre. DM (km): distància aproximada a la mar en kilòmetres; Adscripció: Sol – Solutrià s.l., Mag – 
Magdalenià s.l., MagM – Magdalenià mitjà, MagS – Magdalenià superior, Epi-M – Epipaleolític microlaminar / Epimagdalenià; Epi-S: Epipaleolític sauveterroide; MM-D: Mesolític 

de mosses i denticulats; MG: Mesolític geomètric; MSNM: metres sobre el nivell de la mar; %Leporid: percentatge que representen les restes de Leporidae sobre el total de 
restes identificades; NTRP: Nombre de restes del taxó principal; %TP: percentatge que representen les restes del taxó principal sobre el total de restes identificades; %Tm: 

percentatge que representen els altres taxons identificats – taxons minoritaris. 

 

 

Zona Nº Jaciment Àrea DmM MSNM Biogeo Nivells Adscripció %Leporid NRLeporid Acum. %TP NRTP TP %Tm Altres taxa Bibliografia 

Pre-P 1 Serrat del Pont Prepirineu E 40 235 Muntanya/Vall IV.5 MM-D 0 0 ? 85 17 Cervus 15 Capra (Alcalde i Gurt i Saña i Seguí, 2008) 
       IV.4 MM-D 0 0 ? 48,4 31 Cervus 51,6 Capra, Sus, Capreolus  
       IV.3 MM-D 1,2 2 ? 50 84 Capra 48,8 Cervus, Sus, Capreolus, Vulpes  
       IV.2 MM-D 0 0 ? 31,5 99 Capra 68,5 Cervus, Capreolus, Sus, Canis  
       IV.1 MM-D 0,4 2 ? 38,9 181 Cervus 60,7 Capreolus, Sus, Capra, Meles, Martes  

Pre-P 2 Sota Palou Pirineus  740 Muntanya/Vall  MM-D - - - ? ? ? - Bison, Sus* (Martínez-Moreno et al., 2006) 

Pre-P 3 Font del Rós Pirineus  680 Muntanya/Vall SG MM-D ? ? ? ? ? ? - Bison, Cervus, Capra, Sus, Leporidae* (Martínez-Moreno et al., 2006) 

Pre-P 4 Guilanyà Pirineus 90 1150 Alta muntanya/Vall E Pal sup/Azil 6,7 1 ? 73,3 11 Capra 20 Cervus, Sus (Terradas et al., 1993; Martínez-Moreno i 
Mora Torcal, 2011) 

       C MM-D 18,2 14 ? 66,2 51 Capra 15,6 Cervus, Sus, Equus, Vulpes  

Pre-P 5 Montlleó Pirineus  1134 Alta muntanya - Mag 7 - ? 36 - Equus 57 Cervus, Caprinae, Bos/Bison (Mangado et al., 2005; Sánchez de la Torre, 
M., 2014) 

Pre-P 6 Margineda Pirineus  970 Alta muntanya C4/c6 MM-D - - - ? ? ? - Cervus, Capra, Sus, Canis, Carnivora* (Martínez-Moreno et al., 2006) 

Pre-P 7 Parco Prepirineu S >90 430 Muntanyes/Vall II Magd 83,9 173 +Antr/-Carn 7,3 15 Capra 8,8 Cervus, Canis (Nadal, 1998; García-Argüelles i Fullola Pericot, 
2006) 

       Ia EPI-M 95,1 745 +Antr/-Carn 2,1 16 Capra 2,8 Cervus, Lynx, Castor  
       Ia2 EPI-S 87 234 +Antr/-Carn 6,3 17 Capra 6,7 Cervus  

Pre-P 8 Forcas I Prepirineu S >100 480 Muntanyes/vall XIV MagS 69,8 37 +Nat/-Antr 24,5 13 Cervus 5,7 Capra py, Rupicapra (Blasco i Castaños, 2014a) 
       XIII MagS 81,4 210 +Nat/-Antr 4,3 11 Cervus 14,3 Capra py, Rupicapra, Vulpes, Lynx  
       XII MagS 97 32 +Nat/-Antr 3 1 Cervus 0 -  
       XI MagS 95,7 336 +Nat/-Antr 2,3 8 Cervus 2 Capra, Rupicapra, Sus, Vulpes  
       X Azilià 89,7 61 +Nat/-Antr 7,4 5 Cervus 2,9 Capra, Vulpes  
       IX Azilià/EPI-M 99,1 110 +Nat/-Antr 0,9 1 Cervus 0 -  
       VIII Azilià/EPI-M 100 9 +Nat/-Antr   Cervus 0 -  
       VII Azilià/EPI-M 76,2 16 +Nat/-Antr 9,5 2 Cervus 14,3 Rupicapra, Vulpes  

Pre-P 8 Forcas II Prepirineu S >100 480 Muntanyes/vall IV MM-D 2,6 7 ? 74,4 203 Cervus 23 Capreolus, sus, Capra, Bos, Lynx, Meles, Martes (Blasco i Castaños, 2014b) 
       II MM-D 3,7 7 ? 73,5 139 Cervus 22,8 Capreolus, Sus, Bos, Meles, Martes, Equus  

Pre-P 9 Conjunt Arba de Biel Prepirineu S >100 700 Muntanya/Vall Varis Epi-S <25 - - <50 - Cervus - Equus, Capra, Sus, Capreolus (Montes et al., 2015) 
                  
        MM-D <25 - - <50 - Cervus - Sus, Capra, Capreolus  
        MG <10 - - <50 - Cervus - Capra, Capreolus, Sus  

Pre-P 10 Chaves Prepirineu S >100 663 Muntanya/vall 2a MagS/F 22,3 137 ? 73,1 449 Capra 4,6 Rupicapra, Cervus, Sus, (Baldellou i Castán, 1985; Castaños, 1993) 
       2b Mags/F 31,3 457 ? 57 834 Capra 11,7 Rupicapra, Cervus  

Baix Aragó 1 Gato 2  >100 620 Mitja muntanya - Mag >97 ? Ant ? ? ? - Cervus, Equus, Capra, Lynx (Blasco i Rodanés, 2009) 

Baix Aragó 2 Los Baños  >100 515 Abrupta 2b3-1 MM-D 75 6 ? 25 2 Cervidae 0 - (Utrilla i Rodanés, 2004; Montes et al., 2006) 
       2a-1b MG 75 63 ? 25 21 Cervidae 0 -  

Baix Aragó 3 Botiquería dels Moros  >100 330 Abrupta 6-8 MG 37,2 16 ? 34,9 15 Cervus 28 Capreolus, Sus, Lynx (Altuna, 1981) 

Baix Aragó  4 Costalena  >100 230 Relleus suaus D MM-D 0 0  ? 3 Cervus - - (Barandiarán, Cava 1989) 
       C3 MG MIN 6  DOM 22 Cervus - Equus (Montes et al. 2006) 

Alt Ebre 1 Abauntz   610 Muntanyes/Vall F Sol 8,3 9 ? 24,1 26 Rupicapra 67,6 Cervus, Vulpes, Capra, Equus, Bos/Bison, Sus, Canis, Ursus, 
Erinaceus 

(Altuna et al., 2001-2002) 

       E MagM 4,1 30 ? 25,4 186 Rupicapra 70,5 Vulpes, Equus, Cervus, Capra, Bos/Bison, Ursus, Saiga, Sus, Meles, 
Felis,Rangifer, Capreolus, Canis, Martes, Panthera 

 

       2r MagS 0,7 1 ? 31,9 45 Equus 67,4 Vulpes, Capra, Cervus, Rupicapra, Bos/Bison, Ursus, Sus, Rangifer  

Alt Ebre 3 Kanpanoste    Muntanya/Vall   - - - 34 32 Sus 66 Capreolus, Rupicapra, Cervus, Bos, Felis, Vulpes (Cava, 2004; Castaños, 2004) 

Alt Ebre 3 Kanpanoste-G    Muntanya/Vall IIIinf MM-D - - - 46,8 22 Cervus 53,2 Capreolus, Sus, Bos, Rupicapra (Alday, 1998; Castaños, 1998) 
       III MG - - - 47,1 56 Capreolus 52,9 Cervus, Rupicapra, Sus, Bos, Vulpes  

Alt Ebre 2 Kukuma I    Muntanya/Vall  ¿MM-D? 3 1 ? 48,4 16 Capra 48,6 Sus, Cervus, Rupicapra, Meles, Felis (Baldeón i Berganza, 1997) 

Alt Ebre 4 Mendandia    Muntanya/Vall V EPI-M 0 0 ? 35,8 29 Cervus 64,2 Bos, Capreolus, Rupicapra, Equus, Capra (Castaños, 2005) 
       IV MM-D 0,3 10 ? 39,5 1294 Capreolus 60,2 Cervus, Bos, Sus, Capra, Equus, Vulpes Rupicapra, Meles, Martes, 

Felis, Canis 
 

       IIIinf MG 0,9 5 ? 43,8 254 Cervus 55,3 Capreolus, Bos, Capra, VulpesSus, Canis, MelesFelis, Equus, 
Rupicapra 
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Els jaciments s’han agrupat per zones geogràfiques:  

a) Jaciments situats en la zona meridional de la vessant mediterrània fins al riu Segura (zona Sud).  

b) Jaciments de la zona geogràfica comunament anomenada les comarques centrals del País Valencià i 

que de forma ampla assoleix el territori des de les comarques meridionals fins el Xúquer (zona CC PV). 

Aquesta zona, però, s’hi pot dividir en diverses àrees: per una banda, les comarques interiors meridionals, 

per altra, la zona de les comarques centrals en sentit estricte i que se situa en les comarques 

muntanyenques de les valls interiors d’Alacant fins els contraforts costaners de les costes de les marines, 

i en tercer lloc, la zona de transició entre les muntanyes i la plana litoral més extensa situada més al nord.  

c) Jaciments situats a les comarques septentrionals del País Valencià (zona N PV). Es localitzen més enllà 

del buit documental del la zona central del golf de València i de nou es pot subdividir entre els 

jaciments vinculats a les muntanyes interiors de la ibèrica i les situades en la zona de la plana litoral, si bé 

en alguns casos situades en les muntanyes costaneres que continuen més enllà de l’Ebre en les 

serralades costaneres catalanes.  

d) Jaciments de les serralades costaneres catalanes (zona SC-C). Sobre aquest sistema es localitza la 

següent agrupació de jaciments que cal indicar que continuen l’agrupació de jaciments septentrionals del 

País Valencià sense més solució de continuïtat que el riu Ebre. La gran majoria d’aquests jaciments 

apareixen localitzats sobre la serralada prelitoral, mentre que altres estan més vinculats a la serralada 

litoral i la zona actualment costanera.  

Els jaciments situats en sentit estricte a la vall de l’Ebre es poden subdividir així també en tres grans 

agrupacions:  

e) Jaciments situats en les muntanyes prepirinenques i els Pirineus (zona Pre-P) i on també s’integren 

alguns jaciments situats en les comarques més septentrionals catalanes estrictament parlant més enllà 

de la vall de l’Ebre. 

f) Jaciments del Baix Aragó, on les dades zooarqueològiques disponibles són molt escasses (zona Baix 

Aragó) 

g) Jaciments de l’Alt Ebre (zona Alt Ebre), on s’han revisat les dades bibliogràfiques de diferents jaciments 

per tal de tindre també una visió d’un àrea vinculada hidrogràficament al vessant mediterrani, però de 

característiques bioclimàtiques en la frontera amb la regió eurosiberiana. 

6.1 EVOLUCIÓ EN LA GESTIÓ DELS MAMÍFERS PELS HUMANS ANATÒMICAMENT MODERNS A LA 

MEDITERRÀNIA IBÈRICA 

Amb la irrupció del Paleolític superior a les terres mediterrànies de la península ibèrica arriba també un 

esquema d’explotació dels mamífers que perdurarà fins a la transició Tardiglacial-Holocé. Deixant de 

banda la situació als escassos contexts del Paleolític superior inicial (Aurinyacià s.l.) (Pérez Ripoll et al., en 

prep.), des del començament del primer gran tecnocomplex del Paleolític superior (Gravetià s.l.), 

l’explotació d’aquests animals al territori mediterrani on s’emmarquen els jaciments de Santa Maira i 

Nerja s’estructura de la mateixa forma (Aura Tortosa et al., 2002; Davidson, 1989): 

1.- s’explota de forma intensiva una espècie de cacera major, bé la cabra, bé el cérvol, segons l’orografia 

en la qual se situa el jaciment. Sols s’ha documentat una explotació mixta on ambdues espècies presenten 

percentatges d’NR semblant en el jaciment de Parpalló, situat en  una zona de transició entre les planes 

costaneres i zones de mitja muntanya. 
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2.- L’explotació massiva dels lepòrids, de forma quasi absoluta el conill, converteixen aquest taxó en el 

que més restes aporta a les col·leccions. Normalment, entre el 70 i el 90% de les restes identificades 

pertanyen a aquest taxó. 

3.- Juntament a aquests taxons apareixen tot un seguit d’animals poc representats a les col·leccions que 

inclouen el cérvol o la cabra salvatge segons quin dels dos siga el taxó principal del jaciment, el senglar, 

l’isard i normalment menys present, el cabirol. Puntualment també s’identifiquen restes de 

macromamífers com el cavall o l’ur. Els carnívors també estan presents en aquesta llista: la rabosa, el linx 

i el gat són els més abundants, i poden estar acompanyats del llop o el teixó. L’aparició de mustèlids és 

escassa. 

Aquesta estructura sembla que manté certa estabilitat durant prop de 10000 anys des del gravetià. La 

irrupció del tecnocomplex Magdalenià, coincident amb els canvis climàtics del Tardiglacial inaugurarà 

algunes tendències de canvi relacionades amb el les estratègies d’explotació dels ramats de caprins i 

cèrvids i la incorporació de nous recursos com els marins, que tanmateix no afectaran de forma definitiva 

el model establert. Amb l’arribada del Mesolític i el trencament amb les tradicions culturals prèvies es 

produiran canvis ara més intensos que continuaran algunes de les tendències ja apuntades al Tardiglacial, 

però que ara si afectaran l’estructura general del sistema d’explotació dels mamífers. 

6.1.1 ASPECTES TAXONÒMICS DELS JACIMENTS DE SANTA MAIRA I NERJA-VESTÍBULO 

Les col·leccions estudiades de Santa Maira i Nerja corresponen a un model d’explotació de la mitja 

muntanya on domina clarament la cabra salvatge sobre la resta de taxons en tots els nivells estudiats. 

L’altra característica comuna és l’elevada presència de restes de lepòrid a les col·leccions. Els taxons 

comuns són la cabra salvatge, el senglar, el cérvol, l’isard, la rabosa, el linx, el gat salvatge i les dues 

espècies de lepòrids, conill i llebre, si bé aqueta última de forma extremadament testimonial. Com a 

espècie exclusiva de Nerja apareix el vell marí, que a més a més és el tercer taxó en percentatge de NR 

recuperades per darrere els lepòrids i la cabra. En el cas de Santa Maira s’identifica el cabirol dins els 

artiodàctils, i en el cas dels carnívors, el llop i el gos salvatge asiàtic, ambdós, però, de forma testimonial 

(NR=1). També està present en exclusivitat i atenent a les característiques ja descrites al capítol 4, l’Homo 

sapiens. 

Aquests jaciments representen dos biòtops d’explotació diferents, que únicament tenen en comú la mitja 

muntanya sobre la que se situen i permet o, millor dit, força a l’explotació de les cabres salvatges. Aquesta 

localització en entorns ecològics diferents suposa algunes diferències en els taxons presents, però sobretot 

en el significat que aquests tenen i en l’evolució diacrònica de les col·leccions faunístiques.  

Així, Santa Maira presenta un model molt estable en els seus nivells magdalenians i epipaleolítics, amb 

altes freqüències de lepòrids, i baixa representació dels taxons minoritaris. Aquests percentatges es 

modifiquen lleugerament en el cas del nivell SM-4.1a, però sense afectar al que és l’esquema general 

d’aquests nivells. En canvi, als nivells de fàcies mesolítics el paradigma canvia clarament. Els lepòrids 

sofreixen una davallada important en la seua representació, especialment als nivells de la fàcies mesolítica 

de mosses i denticulats, mentre que la cabra salvatge i especialment els taxons minoritaris augmenten 

significativament la seua presència. 

El cas de Nerja és diferent, en tant en quant presenta alguns fets diferenciadors: al nivell mesolític és la 

cabra salvatge la que augmenta el seu percentatge, mentre que els taxons minoritaris no. Ben al contrari, 

aquests presenten el seu percentatge més alt en el nivell NV-4.2 principalment per l’elevada presència de 

restes de vell marí. 

La mesura de l’associació de les variables nivells/taxons mostra valors més elevats en les comparacions 

entre els nivells mesolítics i epipaleolítics. És a dir, entre aquests nivells la diferència entre la quantitat de 

restes dels diferents taxons en funció del nivell al qual pertanyen és major. En les classificacions creuades 
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2x2 on s’han comparat dos a dos els diferents nivells de les col·leccions i la quantitat de restes de lepòrids 

i caprins, l’estadístic V de Cramer (V) presenta sistemàticament valors >0,1, i en la majoria dels casos, ≥0.3, 

en les comparacions entre els nivells mesolítics i els epipaleolítics independentment dels jaciments. És a 

dir, les diferències entre la distribució d’aquests taxons són majors entre les dues fàcies que entre els 

jaciments. Els valors més elevat s’assoleixen entre SM-3 i els nivells SM-4.2, SM-5, NV-4.1 i NV-4.2 (V>0,4). 

Per altra banda, entre els diferents nivells epipaleolític i el SM-5 magdalenià, aquesta estadístic sempre 

presenta valors <0,09, i dóna notícia d’una menor associació entre les variables que pot ser interpretada 

com una major semblança entre les col·leccions. Bona part de les mostres estudiades en aplicar la prova 

de χ2 de Yates per a classificacions creuades presenten diferències estadístiques significatives (p<0,05), a 

excepció dels nivells epipaleolítics i el magdalenià de Santa Maira entre ells (p>0,05) i els nivells 

epipaleolítics de la seqüència de Nerja entre ells (p>0,05). Entre els nivells epipaleolítics i magdalenià de 

Santa Maira i els de Nerja les diferències també són significatives, encara que a diferents graus de 

significació, a excepció dels nivells NV-4.1 i SM-5 (p=0,0629) (taula 6.3). 

 

En afegir els taxons minoritaris a l’anàlisi estadística, els resultats són diferents especialment en el cas de 

Nerja, fet que dóna una primera idea de la importància i variació en les col·leccions d’aquesta cova. De 

nou, en la major part dels casos, la prova de χ2 mostra diferències significatives entre les col·leccions dels 

diferents nivells, ara únicament amb l’excepció dels nivells magdalenià i epipaleolítics de Santa Maira 

entre ells, que no presenten diferències significatives (p>0,05), i entre el magdalenià de Santa Maira i el 

nivell NV-4.1 (χ2=5.6; p=0,0608). 

Cal destacar en aquest cas que si ve les mesures d’associació entre els nivells i els taxons no canvien molt 

respecte a les estimacions realitzades sense taxons minoritaris, el valor V augmenta considerablement al 

comparar NV-4.2 amb la resta de nivells epipaleolítics (taula 6.4).  

Aquetes diferències entre els diferents nivells es reforcen amb l’estudi dels índex de Margalef de riquesa 

taxonòmica (IM) i l’invers de l’índex de diversitat de Simpson (λ-1) (taula 6.5). 

 

 

χ2 Yates SM-3 NV-3 SM-4.1 SM-4.2 SM-5 NV-4.1 

SM-3       

NV-3 6,39; p=0.01      

SM-4.1 984,73; p<0.0001 306,66; p<0.0001     

SM-4.2 610.66; p<0,0001 243.05; p<0.0001 0,09; p=0,7642    

SM-5 334.94; p<0.0001 156.13; p<0.0001 0; p=1 0.03; p=0.8625   

NV-4.1 478.58; p<0.0001 176,25; p<0.0001 12.32; p=0.0004 8,84; p=0,0029 3,46; p=0.0629  

NV-4.2 448.62; p<0.0001 165,21; p<0.0001 15.73; p<0.0001 11,21; p=0,0008 4,6; p=0.032 0,14; p=0,708 

V  Cramer SM-3 NV-3 SM-4.1 SM-4.2 SM-5 NV-4.1 

SM-3       

NV-3 0,081      

SM-4.1 0,331 0,190     

SM-4.2 0,475 0,328 0,003    

SM-5 0,487 0,400 0,000 0,005   

NV-4.1 0,432 0,288 0,035 0,049 0,038  

NV-4.2 0,429 0,288 0,040 0,056 0,045 0,007 

 

Taula 6.3. Dalt: test 2x2 de χ2 per als nivells i els taxons Caprinae i Leporidae. S’han ressaltat els resultats no significatius. Baix: 
mesura de l’associació dels taxons Caprinae i Leporidae i els nivells comparats 2 a 2 (V de Cramer). La intensitat del color 

indica el grau d’associació. 
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χ2 SM-3 NV-3 SM-4.1 SM-4.2 SM-5 NV-4.1 

SM-3       

NV-3 48.48; p<0.0001      

SM-4.1 1471.75; p<0.0001 308.04; p<0.0001     

SM-4.2 906,06; p<0.0001 260.96; p<0.0001 19,56; p<0.0001    

SM-5 465.49; p<0.0001 163; p<0.0001 3.66; p=0,1604 1.25; p=0.5353   

NV-4.1 700.6; p<0.0001 179,46; p<0.0001  13.25; p=0.0013 20.39; p<0.0001 5.6; p=0.0608  

NV-4.2 557,17; p<0.0001 170.18; p<0.0001 60.71; p<0.0001 77.26;p<0.0001 24,98; p<0.0001 26,98; p<0.0001 

V  Cramer SM-3 NV-3 SM-4.1 SM-4.2 SM-5 NV-4.1 

SM-3       

NV-3 0,202      

SM-4.1 0,396 0,187     

SM-4.2 0,559 0,336 0,043    

SM-5 0,541 0,404 0,020 0,022   

NV-4.1 0,502 0,287 0,036 0,072 0,047  

NV-4.2 0,455 0,284 0,077 0,142 0,100 0,086 

 

Taula 6.4. Dalt: Test 2x3 de χ2 per als nivells indicats i els taxons Caprinae, Leporidae i taxons minoritaris. S’han ressaltat els 
resultats no significatius. Baix: mesura de l’associació dels taxons Caprinae, Leporidae i els nivells comparats 2 a 2 (V de 

Cramer). La intensitat del color indica el grau d’associació (dalt). 

Jaciment/unitat Adscripció Ratio NRLep/NRTP IM λ λ-1 λ s/lep λ-1s/lep 

SM-5 MagS 5,55 0,153 0,732 1,365 0,929 1,076 

SM-4.2 EPI-M 5,71 0,526 0,738 1,355 0,930 1,075 

SM-4.1c EPI-S 6,67 0,558 0,754 1,326 0,838 1,194 

SM-4.1b EPI-S 5,68 0,931 0,722 1,386 0,815 1,227 

SM-4.1a EPI-S 4,70 1,068 0,665 1,505 0,705 1,418 

SM-3.6 MM-D 0,26 1,423 0,505 1,979 0,709 1,411 

SM-3.3/3.5 MM-D 0,54 1,317 0,335 2,982 0,532 1,879 

SM-3.1/3.2 MG 0,95 0,701 0,382 2,616 0,709 1,411 

TR-IV int MagS 19,97 0,303 0,863 1,159 0,518 1,930 

TR-III int MagS 4,22 0,301 0,660 1,516 0,808 1,238 

TR-II int MagS 2,20 0,330 0,507 1,971 0,718 1,394 

TR-I int EPI-M 6,65 0,688 0,725 1,379 0,659 1,519 

TR-II b ext MM-D 0,24 1,373 0,264 3,785 0,316 3,162 

TR-II a ext MG 2,21 1,732 0,265 3,773 0,238 4,201 

TR-I ext MG 0,30 1,204 0,349 2,863 0,451 2,218 

CC XI MagS 24,88 0,802 0,852 1,174 0,498 2,010 

CC X-IX MagS 4,80 1,411 0,658 1,520 0,659 1,518 

CC XII-XI MagS 5,30 1,051 0,685 1,460 0,686 1,458 

Mat IV MagS 66,31 0,606 0,950 1,053 0,421 2,377 

Mat III MagS 34,23 0,673 0,905 1,105 0,424 2,360 

Mat IIC MagS 35,87 0,617 0,924 1,082 0,519 1,925 

Mat IIB/A EPI-M 10,48 0,765 0,783 1,277 0,543 1,841 

Mat IB EPI-M 4,94 0,784 0,658 1,520 0,641 1,560 

Mat IA EPI-M 3,43 0,648 0,583 1,716 0,659 1,519 

BL-IV MagS 13,61 1,415 0,802 1,247 0,396 2,525 

BL-V MagS 22,93 1,352 0,857 1,167 0,307 3,259 

BL-III EPI-M 10,14 1,475 0,747 1,339 0,391 2,560 

BL-II EPI-M 9,92 1,422 0,740 1,351 0,374 2,671 

BL-I EPI-M 11,41 1,415 0,781 1,280 0,428 2,338 

NM-XVI MagS 2,95 0,727 0,567 1,764 0,722 1,385 

NM-XV MagS 3,83 0,609 0,640 1,563 0,808 1,238 

NM-XIV MagS 5,36 0,788 0,694 1,441 0,721 1,387 

NM-XIII EPI-M 5,53 0,876 0,706 1,417 0,750 1,334 

NM-XII MG 0,96 1,237 0,359 2,782 0,556 1,797 

NV-5/7 MagS 4,85 1,026 0,663 1,508 0,672 1,487 

NV-4.2 EPI-M 4,25 0,934 0,627 1,595 0,643 1,556 

NV-4.1b EPI-M 3,73 0,574 0,648 1,544 0,878 1,139 

NV-4.1a EPI-M 5,60 0,894 0,712 1,404 0,771 1,296 

NV-3 MG 0,76 0,347 0,469 2,131 0,885 1,130 

 

Taula 6.5. Índexs de 
diversificació calculats 
per a diferents nivells i 
jaciments. IM: Índex de 
Margalef; λ: índex de 
Simpson; λ-1: invers de 
l’índex de Simpson; 
s/lep: índexs estimats 
sense comptabilitzar les 
restes de lepòrids. SM: 
Santa Maira; TR: Tossal 
de la Roca; CC: cova de 
les Cendres; BL: Blaus, 
NM: Nerja-Mina; NV: 
Nerja-Vestíbulo. 
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En la seqüència de Santa Maira els nivells mesolítics presenten major diversitat taxonòmica (λ-1≥2), 

especialment en el conjunt SM-3.3/3.5 (λ-1=2,982). En els nivells inferiors, la diversitat és 

considerablement menor (λ-1<1,500). Cal observar que els nivells de contacte entre el Mesolític i 

l’Epipaleolític sauveterroide (SM-3.6 i SM-4.1a) presenten valors que s’acosten més entre ells (λ-1=1,979 

per a SM-3.6 i λ-1=1,505 per a SM-4.1a). Les diferències entre els nivells s’atenuen quan es calcula aquest 

mateix índex però sense tenir-ne en compte els lepòrids. La intenció, en aquest cas és valorar quina és 

l’estructura de la diversitat per a la resta de les espècies. Es pot observar llavors que encara que dibuixa 

un perfil subparal·lel a les estimacions anterior, cap dels valor obtingut per a l’índex λ-1 supera en aquest 

cas el 2, fet que suggereix que la diversificació observada en les llistes taxonòmiques és en bona part 

efecte del descens percentual dels lepòrids. L’índex de Margalef (IM) estimat assoleix el seu màxim en SM-

3.6 i SM-3.3/3.5, coincidint lògicament en les subunitats on el percentatge de taxons minoritaris (%Tm) i 

el %Tm sense comptar el lepòrid és major. Aquest índex supera l’1 sistemàticament a partir de la subunitat 

SM-4.1b, mentre que per davall d’aquesta se situa al voltant del 0,6. Efectivament, en comparar aquests 

resultats amb els que ofereix el %Tm calculat sense lepòrids s’observa una major diversificació (entesa en 

aquest cas com un augment del %Tm) a partir d’aquesta subunitat (figura 6.2a). 

En el cas de la seqüència de Nerja el valor més alt per a l’índex invers de Simpson s’ha obtingut en nivell 

mesolític NV-3, i és l’únic >2 (λ-1=2,131). La resta de valors se situen al voltant del 1,500, i assoleixen el 

màxim en NV-4.2 (λ-1=1,595). A l’estimar aquest índex sense els lepòrids la situació és semblant a la 

descrita per a Santa Maira. La riquesa taxonòmica estimada segons l’ IM és considerablement més baixa 

que en Santa Maira, i únicament en els nivells NV-5/7, NV-4.2 i, encara que a major distància, NV-4.1a, se 

situa prop de l’1 (figura 6.2b). 

 

 

Figura 6.2. Superior: Index de riquesa taxonòmica de Margalef (IM) i invers de l’índex de diversitat de Simpson total (λ-1) i sense 
lepòrids (λ-1s/lep). Inferior: Nombre de taxons (NT), percentatge que representen els taxons minoritaris (%Tm) i percentatge dels 

taxons minoritaris sense lepòrid (%Tm s/l). A. Santa Maira; b. Nerja-Vestíbulo. 
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Tant les generalitats taxonòmiques comentades com les proves estadístiques realitzades evidencien 

alguns fets: 

S’estableixen clares diferències entre les col·leccions dels nivells mesolítics i epipaleolítics. Així, en Santa 

Maira, els nivells epipaleolítics i el magdalenià no presenten diferències significatives pel que fa a la relació 

dels taxons i els nivells. En el cas de la seqüència del Vestíbulo de Nerja la situació es semblant, i no 

s’observen diferències entre els nivells si únicament es comptabilitzen les restes de lepòrids i caprins. 

Tanmateix, però, presenten diferències significatives en incorporar els taxons minoritaris a l’estudi, cosa 

que dóna una idea de la importància diferencial que adquireixen entre els nivells. Eixe és el cas del nivell 

NV-4.2, que presenta major diferències entre els nivells epipaleolítics probablement per l’aprofitament 

del vell marí i, en general la incorporació dels recursos marins de forma massiva que necessàriament 

afecta l’estructura faunística. 

En el cas de Santa Maira es pot observar una tendència cada vegada més clara a la diversificació des del 

final de la fàcies EPI-M i l’inici del Sauveterroide que es confirma en el Mesolític. Tanmateix, però, aquesta 

diversificació progressiva no s’acompanya d’una reducció també progressiva de la presència de Lepòrid, 

sinó que aquest taxó pateix una caiguda important i sobtada en iniciar-se el Mesolític. En el cas de Nerja 

aquestes diferències entre la fàcies epipaleolítica i mesolítica no són tan evidents, per una banda, per les 

característiques de la pròpia col·lecció Mesolítica; per altra, perquè sembla que en aquesta la tendència 

és a una menor diversificació segons tots els índex, encara que coincideix, això sí, en la menor importància 

dels lepòrids en aquesta fàcies respecte a les anteriors. 

6.1.2 ESTUDI DE L’EVOLUCIÓ DE LA CACERA MAJOR I ELS CARNÍVORS: TAXONS PRINCIPALS I TAXONS 

MINORITARIS 

La importància quantitativa dels lepòrids en el vessant mediterrani pot emmascarar la representació que 

adquireixen els taxons principals (TP) de cacera major, bé la cabra salvatge, bé el cérvol, ja que solen ser 

els més habituals, i la relació amb la resta de taxons presents a les llistes, i que s’han considerat taxons 

minoritaris (Tm). Així, un anàlisi en profunditat de quins són aquest taxons i la seua presència als diferents 

jaciments sense que els lepòrids dificulten la lectura pot ajudar a la visualització dels models estructurals 

de les llistes taxonòmiques en l’àrea d’estudi. En aquest punt de la síntesi els percentatges que s’indiquen 

sobre la freqüència dels diferents taxons s’ha calculat sobre el total de restes identificades menys els 

lepòrids, excepte en aquells casos on s’indica el contrari. La revisió de les dades s’ha organitzat en dues 

fases (Aura et al., 2011): la fase A inclou les seqüències del Magdalenià (fase A1) i Epipaleolític 

(microlaminar/Epimagdalenià – Fase A2; Epipaleolític sauveterroide – Fase A3), i la fase B, les mesolítiques 

(mosses i denticulats – Fase B1; geomètric – Fase B2). 

6.1.2.1 Fase A: Magdalenià-Epipaleolític 

En la zona meridional de la península ibèrica els jaciments amb seqüències estudiades i publicades són 

escassos. En els nivells magdalenians del jaciment de Pirulejo (17458+-257 cal BP) la cacera major està 

dominada tant per la cabra (nivells P-4 i P-3) com pel cérvol (nivell P-2). En el cas de la cabra, assoleix uns 

percentatges del 71,1-70,8% en els nivells P-4/P-3, de manera que la presència de Tm és molt baixa 

(<30%). La llista està conformada pel cérvol (22,5-19,4%), el senglar (2,8-6,9%), l’isard (1,2%) el linx, el gat 

salvatge, la rabosa i la mostela (<1%). El nivell P-2 mostra un repartiment diferent. En aquest cas el taxó  

dominant és el cérvol (48,4%), i el Tm superen el 50%, amb alts percentatge de cabra salvatge (23,7%) i 

especialment senglar (24,7%). A banda sol està present el linx (3,2%) (Riquelme Cantal, 2008) (figura 6.3). 
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Figura 6.3. Freqüència relativa de Tm i Leporidae en els jaciments de la zona sud. 1- % que representen els lepòrids sobre el total de 
restes identificades. 2 - % que representen els taxons minoritaris sobre el total de restes identificades sense comptabilitzar les restes de 

lepòrids. 3 - Corba de temperatura de la mar d’Alboran (Cacho et al., 1999, 2001). 4 - Cronologia cal BP. 
Seqüència i fases climàtiques 
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En la seqüència magdaleniana de Nerja estudiada per Pérez Ripoll (Sala del Vestíbulo: NV-7/5 i Sala de la 

Mina: NM-XVI/XV/XIV) el taxó dominant és sistemàticament la cabra salvatge, amb percentatges sempre 

per damunt el 80%. Els Tm suposen un màxim del 18,9% en el magdalenià de la Sala del Vestíbulo. Destaca 

el cérvol (12%), i estan presents també el senglar (2,8%), el cavall, el linx, el gat salvatge, el dofí, el vell 

marí i l’eriçó (tots <1%). En la col·lecció del magdalenià del Mina també hi predomina el cérvol entre els 

taxons minoritaris (14-9%), i estan presents el senglar, el gat salvatge, el cavall i el linx. Es significativa 

l’absència dels mamífers marins. En el cas del nivell epipaleolític NM-XIII l’esquema és semblant, encara 

que la presència de cabra encara és més important (86,5%) a costa del cérvol (5,8%). De nou el seglar 

(3,8%) i el gat salvatge (1,9%) estan presents, i s’incorpora a la llista la rabosa (1,9%). En el cas de 

l’Epipaleolític del Vestíbulo la cabra és dominant a tota la seqüència. La seua presència és més notable en 

4.1a (87,8%) i 4.1b (93,2%), nivells en els que cap dels Tm supera el 5%, encara que la llista és prou ampla 

(NTm=6), i inclou l’isard, el cérvol, el senglar, el linx, el gat salvatge i el vell marí. En 4.2 la presència dels 

Caprinae-Capra pyrenaica no aplega al 80%, i entre el Tm destaca la presència del vell marí (13%). La llista 

és la mateixa que per a NV-4.1, més la rabosa (<1%). 

Es poden observar diferències evidents entre Pirulejo i Nerja que probablement es deuen a la diferent 

orientació dels jaciments. Mentre que Nerja s’obri a la Mediterrània, Pirulejo està enclavat a les vessants 

septentrionals de la serra Horconera i vinculat a la vall del Guadalquivir. La fauna reflecteix aquesta 

dualitat paisatgística, la mitja muntanya i la vall oberta (Jiménez Espejo i Martínez, 2008). 

En els nivells magdalenians del jaciment de la cova de Caballo (Múrcia) el NTm=4, on s’inclouen el cérvol, 

el cavall, l’ur i el gat salvatge. Representen el 36,6% de la cacera major, la qual està dominada per la cabra 

salvatge (63,6%) (Arbiol i Menéndez, 1989). El limitat nombre de restes i el tipus d’anàlisi sobre el que 

s’ha realitzat l’estimació aconsella prudència a l’hora d’interpretar aquests resultats (Martínez Andreu, 

1989). 

En el País Valencià la importància dels taxons minoritaris és prou reduïda en cronologies del Magdalenià 

i l’Epipaleolític, on sembla que l’especialització cinegètica és molt acusada, definint-se els models ja 

esmentats de especialització en la cabra en zones de mitja muntanya, sobre el cérvol en el cas de les zones 

vinculades a valls o planures costaneres, i en uns pocs jaciments una especialització mixta (o diversificació 

mixta) de predació sobre el binomi cabra-cérvol en zones de contacte (figura 6.4). 

Als jaciments de les comarques centrals cal destacar la seqüència de Santa Maira i Tossal de la Roca en la 

zona muntanyenca interior, la Cova de les Cendres, ara situada en la mateixa línia litoral, i Parpalló i 

Malladetes, un poc més al nord i en la zona de transició entre les muntanyes i la plana litoral.  

En el jaciment de Santa Maira, com ja s’ha esmentat i com a la resta de jaciments de la mitja muntanya 

de les comarques centrals, l’espècie de cacera major dominant és la cabra salvatge. Els %Tm dins la 

seqüència magdaleniana-epipaleolítica oscil·len entre el 6,2% del nivell SM-5 al 16,5% del 4.1a. Els 

percentatges més baixos s’assoleixen en el nivell microlaminar (3,9%). El NTm és baix al magdalenià, on 

solament està present el cérvol. Al  microlaminar i SM-4.1c, NTm=4 (cérvol, senglar, un carnívor 

indeterminat i eriçó en EPI-M i cérvol-cabirol-senglar-linx en SM-4.1c), mentre que a les capes recents del 

nivell sauveterroide augmenta fins a 8, i la llista s’amplia amb isard, ur, rabosa, gat salvatge i gos salvatge 

asiàtic. Tanmateix, únicament els cérvol supera el 5% en aquestes capes. 

En el jaciment del Tossal de la Roca de nou el taxó dominant és la cabra salvatge. Els Tm representen entre 

el 35,8 i el 10,6% al magdalenià i al voltant del 18% en l’Epipaleolític. En el cas concret d’aquest jaciment, 

cal destacar la presència molt destacable del cérvol, que representa entre el 10 i el 3,4% en els nivells 

magdalenians i el 11,9% a l’epipaleolític. El NTm oscil·la entre 2 al magdalenià i 5 al microlaminar, on a 

banda del cérvol també te certa importància el senglar (5,3%) i a la llista taxonòmica s’incorpora l’isard i 

el linx.  
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Figura 6.4. Proposta d’ordenació cronológica de la freqüència relativa de Tm i Leporidae en els jaciments de les CC PV i N PV.  1 - % que representen els lepòrids 
sobre el total de restes identificades. 2 - % que representen els taxons minoritaris sobre el total de restes identificades sense comptabilitzar les restes de 

lepòrids. 3 - Corba de temperatura de la mar d’Alboran (Cacho et al., 1999, 2001). 4 - Cronologia cal BP. 
Seqüència i fases climàtiques 
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En el cas de les dades dels estudis més recents del magdalenià de la cova de les Cendres (nivell XI), els Tm 

suposen el 2,7% sobre el total de taxons identificats, i el 34,3% si descomptem les restes de lepòrid. Encara 

que especialitzat en la cacera del cérvol, la cabra salvatge també assoleix una elevada representació en el 

jaciment, molt per damunt de la resta de Tm (Real Margalef, 2012). Les dades obtingudes en el sondeig i 

publicades amb anterioritat coincideixen en general amb les noves dades, encara que el %Tm és més baix 

(Villaverde et al., 1999). En el nivell XII-XI del sondeig els Tm suposen el 18%, i en el X-IX, el 20%. Cal 

esmentar la relativament elevada presència de linx en tots els conjunts estudiats, amb un percentatge al 

voltant del 4-4,5% de la cacera major + carnívors. 

El jaciment de Parpalló és un exemple de cacera especialitzada mixta, no sols en una espècie, sinó en els 

dos taxons principals: cabra salvatge i cérvol (Davidson, 1989). Així, si es calcula el percentatge que 

representen els taxons minoritaris deixant com a taxó principal únicament la cabra, els percentatge que 

representen supera el 50% de la mostra (sense tindre en compte les restes de lepòrid per la problemàtica 

que presenten en aquest jaciment). Tanmateix, si es considera que el taxó principal és aquell en el qual 

s’especialitza la cacera, en el cas de Parpalló caldria parlar de taxons principals, i integrar el binomi cabra-

cérvol. D’aquesta manera el percentatge que suposen els Tm és d’un 13,6% al Magdalenià antic i d’un 

11,6% al Magdalenià superior i representats principalment pel cavall. En el cas del nivell epipaleolític de 

Malladetes la quantitat de restes identificades és molt reduïda (NR=66). Hi predomina la cabra salvatge, 

encara que el cérvol també està prou ben representat. El %Tm=28,9% (Davidson, 1989).  

Als jaciments de les planes costaneres septentrionals amb cronologies magdalenianes i epipaleolítiques 

la presència de Tm és en general més elevada que als jaciments de muntanya. En aquests jaciments, entre 

els que destaquen les col·leccions de Matutano i Blaus, el taxó dominant és el cérvol que habitaria a les 

planes.  En la fàcies magdaleniana del Sondeig I (nivells IV-IIC) de la cova de Matutano representen entre 

el 31,5% (nivell IIC) i el 43,3% (nivell III) sobre el total de restes identificades a excepció dels lepòrids. Entre 

els Tm destaca la cabra, que representa entre el 20 i el 30% . Ja a la fàcies epipaleolítica, el percentatge 

que representen baixa lleugerament fins el 20-30%. La cabra representa el aquest cas entre el 20 i el 15%. 

La llista de taxons és relativament ampla, però més enllà de la cabra únicament tenen certa presència el 

cavall en la fàcies magdaleniana (NR=63; 10,6%) i el linx en la epipaleolítica (NR=21, 1,6%) (Olària et al., 

1981). 

En el cas de Blaus l’especialització sobre el cérvol i la gran quantitat de restes de lepòrids recuperades 

limita la visualització dels Tm, que tanmateix són prou abundant dins el conjunt de la cacera major + 

carnívors. Dins aquests taxons cal destacar l’isard, especialment representat al nivell III, però ben present 

a tota la seqüència, així com els èquids i el seglar. També cal destacar la presència del linx en el nivell IV 

(8,1%) i de la rabosa, que encara que amb poques restes, te certa representativitat al nivell epipaleolític 

(5,4%) i està absent al magdalenià. A banda, cal esmentar la presència de l’eriçó principalment i de forma 

destacada al nivell III (Martínez Valle, 1996), encara que quede fora del que estrictament estem tractant 

en aquest punt. Aquest jaciment mostra en els nivells magdalenians i epipaleolítics evidents semblances 

amb els nivells epipaleolítics del jaciment de Santa Maira: una elevada presència de restes de lepòrid, per 

damunt sempre del 80% i del 90% en algun dels nivells, i un taxó principal de cacera major, en aquest cas 

el cérvol, amb un percentatges al voltant del 6-8%, sempre per davall del 10%. En la seqüència de nivells 

estudiats segon Martínez Valle es pot observar una major presència en NR absolut i relatiu de lepòrids en 

els nivells V i IV, mentre que als nivells III, II i I la seua presència es redueix al voltant del 5%. Els taxons 

minoritaris, per contra, presenten un lleuger augment en la seua presència relativa en els nivells superiors. 

El màxim l’assoleixen en el nivell III, amb un 5,37%, un percentatge semblant al que mostren en el nivell 

magdalenià Interior II de Tossal de la Roca. 

En el cas de l’epigravetià de Diablets, l’únic taxó identificat a nivell genèric més enllà de la cabra, és el 

cérvol, que representa un 8,04% (NR=7) del total de restes identificades, però el 33,3 si es descompten 

les restes de lepòrid. Malgrat la seua posició costanera, el jaciment presenta una major quantitat de restes 

de cabra, caçades a la Serra d’Irta, però on el cérvol també és important, i presenta uns percentatges 
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semblants a la cabra (Orri i Nadal, 2014). En qualsevol cas, és un jaciment amb una col·lecció molt poc

nombrosa. 

En el cas del nivell epipaleolític de Cova Fosca, ja a les muntanyes interiors de Castelló, per a l’estimació

de la importància dels Tm (17,3%) hem de utilitzar els resultats publicats en 1988  (Estévez, 1988). La

cabra és dominant (82,7%), seguida dels cèrvids, tant el cérvol com el cabirol, amb idèntica presència

(6,4%). Ja de forma puntual apareixen a la llista una resta de gran bòvid i altra d’èquid, de teixó i de linx.

Cal destacar ja en aquesta llista la presència del teixó, la presència del qual en el jaciment ha estat

estudiada amb detall en treballs recents (Llorente i Montero, 2011). 

Al la zona septentrional, tant en la Catalunya costanera, com a la vall de l’Ebre, es disposa de poques

seqüències estudiades, i la majoria d’elles deficients. En qualsevol cas, ajuden a composar una imatge

prou interessant de la situació en la zona (figura 6.5). 

Situat al sud de l’Ebre, en la fàcies epimagdaleniana del jaciment del Clot de l’Hospital les restes són

poques, i per tant poc significatives, si bé amb una diferència respecte al que sembla ser comú a la resta

de jaciments: la quasi pràctica absència de restes de lepòrid. De les 101 restes, sols hi ha 7 de conill, 1 de

cérvol, 1 de senglar i 3 de llop. La resta pertanyen a cabra salvatge, de manera que els Tm representen en

aquest cas el 5% de les restes (Bosch et al., e.p.). En el nivell 7 de Filador (sauveterroide) sols s’han

identificat restes de Capra pyrenaica, Cervus elaphus i Oryctolagus cuniculus. Sense comptar amb aquest

últim taxó que tampoc no és gaire abundant en aquest jaciment, el taxó dominant és la cabra salvatge

(NR=57). El cérvol representa doncs el 18,6% de les restes de cacera major (Nadal, 1998). 

El jaciment del Molí del Salt és l’únic jaciment de la zona que presenta una estratigrafia complexa des del

Magdalenià fins el nivell SUP de mosses i denticulats. Malgrat que la quantitat de restes estudiada i

publicada no és massa elevada, aquest fet el converteix en un referent necessari, si bé evidentment la

seua significació estadística és prou reduïda. El taxó principal de cacera major és la cabra salvatge a tots

els nivells. La quantitat de restes és major en els nivells inferiors magdalenians on representa entre el 4,8

(NR=11) i el 3,5% (NR=32) del total de restes identificades incloent-hi els lepòrids. La representació dels

Tm és diferent segons el nivell, si bé, com a la major part dels jaciment catalans, el NR tan reduït limita

molt la significació de qualsevol conclusió al respecte. En el nivells magdalenians la presència de Tm és

prou limitada pel que fa al NR, i per tant poc significativa. En el nivell B2 superen l’11% de la cacera major

(NR=4), i en B1 és més elevat, del 39% (NR=7), on destaca la presència del cérvol (NR=5). El nivell A1 és el

que major presència relativa de Tm mostra, un 55% de la cacera major (NR=6). Tots els Tm (cérvol, senglar

i linx) estan presents en la mateixa proporció (NR=2, 18,2%). En el nivell A la quantitat de restes és escassa,

i sols es pot considerar dins el Tm una resta de cérvol, que representa el 14% del total de restes

determinades. En Asup no hi ha Tm (Ibáñez López i Saladié, 2004; Nadal, 1998).  

En el nivell II de la balma de la Griera (Epipaleolític microlaminar) el taxó més representat és el linx (NR=8),

seguit del cérvol (NR=3), la rabosa (NR=3) i cànid indeterminat (NR=3). Aquesta diversitat taxonòmica més

enllà del conill, però amb poques restes en cada taxó, i on el linx apareix com el taxó principal el fan un

cas clarament atípic, si bé com en el cas del jaciment anterior molt poc significatiu (Nadal, 1998). En el cas

de la Font Voltada coneguem que està present el cérvol, i segons les dades que aporten els autors, es pot

deduir que representa al voltant del 10% de la cacera major, si bé la publicació no és gaire explicativa (Mir

i Freixas, 1993).  El cas de la Cova de la Guineu (IIa/b) és semblant. L’elevada quantitat de restes de conill

limita la presència de Tm a 0,3% del total de restes identificades. Sense comptar el conill, aquests

representen el 29,6% de la cacera. El taxó principal és el cérvol, i entre els Tm destaca la cabra salvatge,

amb un 20,4% (NR=11), i la llista la completen el cabirol (NR=3), el senglar (NR=1) i el teixó (NR=1)

(Bergadà, 1998; Nadal, 1998). En el cas de Bolet el NRTm=7, de manera que de nou, encara que

representen el 64% de les restes de fauna encloent-hi els lepòrids, no resulta significatiu. En qualsevol

cas, cal indicar que la llista està conformada per cavall, cérvol, linx, teixó i rabosa. El cavall es configura

com el taxó principal, però únicament amb 4 restes (Nadal i Estrada, 2007). 
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Figura 6.5. Proposta d’ordenació cronològica de la freqüència relativa del  %Tm (sense lepòrid) en les zones septentrionals (Pre-P), SC-C i Baix Ebre. 1 - %Tm en els 
jaciments del Baix Ebre. 2 - %Tm en la zona central catalana (SC-C). 3 - %Tm en la zona dels prepirineus-Pirineus.  
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En el jaciment epimagdalenià de Sant Gregori de  Falset els Tm suposen el 38,6% de les restes sense 

lepòrids (NR=17). Destaca la presència de la cabra salvatge (NR=3, 6,8%), el senglar (NR=4, 9%) i la 

rabosa (NR=5, 11%) (Nadal, 1998). En el cas de la balma del Gai, el més meridional dels jaciment de la 

zona septentrional catalana, el taxó principal és el cérvol, i hi ha presència de senglars i de caprins 

(cabra o isard). Tanmateix, no disposem d’estimacions quantitatives (Estrada et al., 2007). Com a resum, 

doncs, cal indicar que malgrat la quantitat de jaciments, la quantitat de restes faunístiques estudiades és 

baixa i per tant poc indicativa en els jaciment d’aquesta àrea. 

Ja en la zona prepirinenca cal destacar Parco i Forcas I, més vinculats a la vall de l’Ebre. Per la seua banda,

a la cova del Parco el taxó més abundant de cacera major és la cabra salvatge. El nivell on apareix millor

representada és el Magdalenià (NR=15; 7,3% sobre el total de restes identificades; 45,5% de les restes de

cacera major), mentre que en la fàcies microlaminar descendeix a un 2,1% sobre el total de restes

identificades (NR=16; 42,1% de les restes de cacera major). Al sauveterroide apareix en quantitats més

semblants a les del nivell magdalenià (NR=17; 6,3% sobre el total; 48,6% sobre la cacera major). Cal

considerar, però, que algunes de les restes han estat identificades com “petits bòvids”, i poden pertànyer

a aquest taxó. El següent taxó gran en importància és el cérvol. En el nivell magdalenià representa un

30,3% sobre el total de la cacera major, en el microlaminar un 26,32% i al sauveterroide, un 20% (Nadal,

1998).  

En el jaciment de Forcas I dins la fauna gran l’espècie més abundant és el cérvol (NTtotal=54), seguit a

distància de la cabra salvatge (NR=15) i l’isard (NR=15). La resta d’espècies presents (senglar, cavall, rabosa

i gat salvatge) tenen una presència testimonial. Sense considerar les restes de lepòrid, el cérvol representa

entre el 81 i el 39% de les restes de cacera major i carnívors de la fàcies magdaleniana. Assoleix el màxim

al nivell XIV, i el mínim al XIII, on els Tm augmenten considerablement la seua freqüència d’aparició,

encara que les restes són en general escasses. En la seqüència aziliana-epipaleolítica presenta

percentatges semblants i també prou variables, sempre entre el 70 i el 40%. L’escassa quantitat de restes

de taxons més enllà dels lepòrids dificulta una lectura dels altres taxons dels jaciment, si bé es poden

considerar evidents el domini dels cérvol seguit de la cabra amb presència puntual dels altres taxons citats

(Blasco i Castaños, 2014a). 

Ja en la zona purament pirinenca, cal citar les col·leccions de Montlleó i el nivell E de la balma de Guilanyà.

Aquest últim, per la seua situació en els contraforts sud-orientals dels Pirineus, presenta unes

característiques molt particulars. Si bé les dades no han estat publicades de forma detallada, i sols podem

recuperar un domini de la cabra salvatge front a la resta de taxons durant el tardiglacial, mentre que ja a

cronologies holocenes es dona un augment en la presència de taxons forestals, sense que les dades

publicades permeten avaluar el paper concret dels taxons minoritaris o dels lepòrids en aquest jaciment

(Martínez-Moreno i Mora Torcal, 2011). L’estudi d’isòtops realitzat sobre les restes humanes del jaciment

mostren que la major part de les proteïnes consumides prevenien principalment d’herbívors com la cabra

salvatge o el cérvol, i en menor quantitat de conill, sense evidències de consum de proteïnes marines

(García-Guixé et al., 2009). El jaciment de Montlleò, amb datacions situades en el Magdalenià, se situa en

el cor dels Pirineus per damunt els 1000 msnm. És un jaciment d’alta diversitat, on el taxó més representat

són els èquids (36%) seguits del cérvol (34%) i el caprins (22%). També està presents els grans bòvids (1%)

si bé sense haver-se determinat el gènere (Bos/Bison) (Mangado et al., 2011; Sánchez de la Torre, M.,

2014). 

Els jaciments situats en el tram mitjà de la vall de l’Ebre són escassos, i les poques col·leccions disponibles

han estat publicades sense massa detall, cosa que complica la seua utilitat de cara a una síntesi. En

qualsevol cas, es pot citar el jaciment de Gato-2 com a exemple de seqüència del Tardiglacial inicial, on si

bé s’ha publicat una presència de lepòrids per damunt del 97%, no s’ha especificat la importància absoluta

o relativa de la resta de taxons. Estan presents, però, la cabra salvatge, el cérvol, el cavall i el linx (Blasco

Sancho i Rodanés, 2009). Cal insistir, però, en l’antiguitat del jaciment. 
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En un treball recent s’aporten dades sobre la fauna dels nivells sauveterrians/azilians, mesolítics de

mosses i denticulats i geomètrics dels jaciments situats en l’entorn d’Arba de Biel (Peña-14,

Legunova/Rambla, Valcervera i Paco-Pons). Sense dades quantitatives i amb el baix NR identificades

resulta complicat que aquests resultats puguen ser adequadament considerats, però davant l’absència de

dades en la regió aquestes mínimes dades ajuden a omplir un greu forat d’informació. Pel que fa a la

cacera major en la fàcies sauveterroide i aziliana hi predomina el cérvol, per damunt fins i tot dels lepòrids,

amb presència important del cavall, i en menor mesura, de la cabra salvatge, cabirol i senglar (Montes et

al., 2015). 

6.1.2.2 Fase B: Mesolític 

Les col·leccions mesolítiques disponibles i estudiades en la zona meridionals de la mediterrània peninsular

són exigües, de tal manera que únicament es poden considerar els estudis realitzats a Nerja. En la sala de

la Mina de Nerja (NM-XII) el taxó dominant com a la seqüència anterior és la cabra salvatge, però amb un

descens important del seu percentatge (73,3%). Els Tm ara representen ara el 26,7% de la col·lecció sense

comptar amb el lepòrids. El cérvol continua dominant els Tm (14,7%), i la resta de taxons augmenten

lleugerament la seua presència (senglar, linx, gat salvatge i rabosa). Tanmateix, el NR és molt baix, de

manera que més que la representació de cada taxó independentment resulta important el continu domini

dels cérvol i l’augment del %Tm. En el cas del NV-3, el taxó dominant són els caprins, representats per la

cabra salvatge, i suposen més del 90% del total de restes del nivell si no tenim en compte les restes de

lepòrid. A banda dels caprins, únicament estan representats els suids (5,4%) i la rabosa (<1%) (figura 6.3) 

En la zona meridional del País Valencià es disposa de la col·lecció del la cova del Lagrimal. Els nivells

geomètric III i IV mostren un domini de la cabra salvatge (NR=124), que representa el 72,9% de la cacera

major + carnívors. Tot seguit, però a distància està el cérvol (NR=30; 17,6%). Per davall el 5% de

representació apareixen el cavall, el senglar i de forma testimonial, el gat salvatge (figura 6.4). 

En les comarques centrals del País Valencià la disponibilitat de col·leccions és més elevada. En Santa

Maira, el %Tm augmenta respecte al que representen en els nivells Epipaleolítics. En SM-3 representen el

22,6% de les restes identificades excepte lepòrids. Per subunitats, en 3.6 representen el 16,8%, que

augmenta fins vora el 30% en la fàcies de mosses i denticulats. En la fàcies tardenoide descendeix de nou

al 16%. Aquesta dinàmica interna ve marcada pel percentatge que representa el cérvol, molt considerable

en la fàcies MM-D, on el NTm=8. Açò converteix a la fàcies de mosses i denticulats en la que més diversitat

mostra. 

En els nivells mesolítics de Tossal de la Roca (Cacho et al., 1995) la presència dels Tm augmenta de

forma molt clara respecte al Magdalenià/Epipaleolític. Ara representen entre el 40 i el 65%, i el

cérvol, que continua sent el Tm més nombrós, augmenta fins entre el 28% i el 34% a les capes

mesolítiques. El NTm oscil·la entre 6 i 11, i s’incorporen a la llista, a més dels taxons ja presents, l’ur, el

cavall, el llop, la rabosa, el teixó i l’eriçó, que assoleix el seu màxim al nivell Exterior IIa (8,6%). Totes

aquestes espècies conformen una llista de taxons prou considerable, però on el cérvol continua estant

dominant. En Tossal de la Roca la inflexió està marcada pel canvi en el lloc d’ocupació, ja que 

l’augment de la presència de taxons minoritaris, com també ho es en la reducció de la presència de

restes de conill,  s’aprecia en el canvi de la seqüència interior a l’exterior. Cal observar ací, doncs, un 

tall net que, malgrat tractar-se del mateix jaciment no es pot observar al context d’una mateixa

seqüència estratigràfica. Així mateix cal destacar l’ampliació de la llista de taxons entre els nivells

magdalenians/epipaleolítics i els mesolítics. Una qüestió que també cal considerar adequadament és la

situació des del punt de vista de les característiques que mostra l’estudi de les dades 

zooarqueològiques i cronoculturals del nivell TR exterior IIb, la base de l’estratigrafia del sector 

exterior i que com més avant es discutirà, cal situar-lo en la transició entre l’Epipaleolític i el

Mesolític.  
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En el conjunt atribuït al Mesolític de la cova del Mas del Gelat, situat molt a prop del anteriors i en un 

entorn parell, es pot observar un clar domini del cérvol (NR=25; 55,5%), i la pràctica absència de lepòrid 

(NR=2). La quantitat relativa que representen els taxons minoritaris és d’un 44,4% sobre el total de restes 

identificades de mamífers. El taxó més important per darrere el cérvol és la cabra salvatge (31,1%) i el 

senglar (8,8%) (Miret i Estruch et al., 2006). Prop d’aquest jaciment se situa l’abric de la Falguera, amb un 

nivell geomètric (fase B2). La quantitat de restes de cacera major en aquest jaciment és molt escassa 

(NRcacera major=8 en les campanyes recents i de 15 en la col·lecció de 1981). La llista està conformada 

per cérvol, cabra salvatge, cabirol i linx (Pérez Ripoll, 2006a). 

El jaciment de Benàmer, no massa lluny dels anteriors, si bé en un entorn més obert a la vall del riu encara 

que vinculat a la mitja muntanya, presenta greus problemes de conservació per la dissolució química dels 

ossos, que deu haver afectat a la representació de les espècies, fet aquest comú als jaciments d’aquestes 

cronologies i situats a l’aire lliure. Sempre amb cautela per aquest possible biaix, el jaciment presenta en 

la fase B2 una quantitat relativa de restes de taxons minoritaris semblant a la del tall exterior del Tossal 

de la Roca (48,9%). Cal tindre present, però, que per la seua situació des d’aquest jaciment es pot accedir 

fàcilment als ramats de cabres de les serres que envolten la vall, que són el taxó més representat al 

conjunt, i a animals de la plana i boscos del fons de la vall com els cavalls, bovins o, especialment, el cérvol. 

El NR identificades al jaciment és de 101, de manera que tampoc no és massa significatiu, si bé dels pocs 

jaciments a l’aire lliure dels que s’ha publicat un estudi de fauna detallat (Tormo Cuñat, 2011).  

Com a exemple de jaciment costaner a la zona central del País Valencià es troba el jaciment del Collado, 

a uns 3 km de l’actual línia de costa. Cal indicar que malgrat la metodologia d’excavació i recollida del 

material no ha facilitat els estudis posteriors, en l’actualitat s’està duent a terme una revisió i 

contextualització dels materials tant lítics com faunístics amb interessants resultats. En el cas de la fauna, 

el taxó de cacera major més abundant és el cérvol (NR=92), amb presència important de l’ur, la rata 

d’aigua, la cabra salvatge, el senglar i la rabosa. Amb menor entitat apareix el teixó i l’eriçó. Cal destacar 

la important presència de restes de tortuga d’aigua present, que la converteixen en el taxó més representa 

(NR=314). Sense  comptar els lepòrids, que també són molt abundats i la tortuga per ser preses petites, 

el cérvol representa el 41,8% de la mostra. El Tm suposen el 26,9% del total dels mamífers (Fernández 

López de Pablo et al., e.p.). 

Altre jaciment clàssic del País Valencià per al període que ens ocupa el la cova de la Cocina. La fauna de la 

col·lecció mesolítica estudiada en els anys 80 mostra un predomini de la cabra salvatge (NR=503), i un 

total de 5 taxons minoritaris entre els que destaca el cérvol (NR=139). La resta de taxons són els suids 

(NR=16), el cavall (NR=2) i de forma testimonial, el cabirol i el llop (NR=1) (Fortea Pérez et al., 1987). 

En el cas de les comarques septentrionals del País Valencià les col·leccions estudiades no són gaire 

abundants, i sols disposem d’informació per aquesta fase del jaciment del cingle del Mas del Cremat 

(Portell de Morella), un jaciment situat en les elevades altures dels Ports, a més de 1200 msnm. En la 

col·lecció mesolítica dels nivells V i IV el taxó dominant és el cérvol, però amb percentatges relativament 

baixos, de manera que la representació del taxons minoritaris en aquest jaciment considerablement 

elevada, al contrari que els lepòrids. En el nivell V representen un 47,7%, i un 42,5% en el VI, descomptant 

per al càlcul aquelles restes identificades com a remugants petits i que per tant pogueren ser de cérvol. 

Destaca la presència de l’isard, el cabirol i el senglar en el nivell VI, si bé la cacera està clarament orientada 

al cérvol (Martínez Valle i Iborra Eres, 2010). 

En el cas de la zona central de Catalunya sols es disposa del nivell SUP del Molí del Salt, l’única que com a 

s’ha esmentat té a més a més nivells premesolítics, i la del jaciment d’Abric Agut. En el nivell de mosses i 

denticulats del Molí del Salt  (Ibáñez López i Saladié, 2004) el taxó dominant és de nou la cabra salvatge 

(NR=7), amb el 7,6% sobre el total de restes identificades, i el 70% sense comptar el conill. L’únic Tm és el 

cérvol, que suposa el 30% de les restes de cacera major. Tanmateix, la quantitat de restes estudiades 

d’aquest nivell superior és molt baixa (NRcacera major=10) de forma que és poc significatiu, i que cal 
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tindre en compte en valorar l’elevada quantitat de restes de lepòrid com tot seguit es comentarà. En el 

cas d’Abric Agut resulta difícil considerar quina és la importància de la presència del Tm, ja que les dades 

quantitatives publicades fan referència als lepòrids i les aus. Es cita en el treball la presència de Cervus 

elaphus, Capra pyrenaica, Canis lupus i dues restes de tortugues d’espècie indeterminada, però no s’indica 

la quantitat de restes o els percentatge que representen (Ibáñez López, 2006). A més a més, aquest 

jaciment presenta unes datacions extremadament antigues per aquesta fàcies (Vaquero, 2006) (figura 

6.5). 

Pel que fa als jaciments més septentrionals i situats ja en la zona prepirinenca i pirinenca, es poden fer 

dues agrupacions. En la zona oriental hi ha una conjunt de jaciments que pertanyen al Mesolític i que 

presenten col·leccions zooarqueològiques prou deficients. En aquest sentit, l’excepció és la bauma del 

Serrat del Pont. El altres són Font del Rós, balma Margineda (Andorra) i Sota Palou, així com el nivell 

mesolític C de Guilanyà. En Font del Rós (nivell SG) s’ha identificat Bison, Cervus, Capra pyrenaica, Sus 

scrofa i alguna resta de lepòrid. En Sota Palou sols Bison i Sus scrofa, i en Margineda (c4 i c6) cérvol, cabra 

i senglar, i probablement alguna resta de llop, i altres petits carnívors, potser relacionats amb l’obtenció 

de pells. En cas d’haver-hi restes de lepòrids aportades pels grups humans com en Font del Rós, aquestes 

semblen marginals. En el cas de Guilanyà C cal destacar segons els autors la major presència de taxons 

forestals. S’han identificat èquids, cérvol, cabra salvatge, senglar i cabirol (Martínez-Moreno et al., 2006).  

En el cas del la balma del Serrat del Pont, sí que hi ha dades publicades de forma més acurada. És un 

jaciment d’alta diversificació. Els taxons minoritaris superen el 50% en les subunitats 1 a la 4 del nivell IV. 

En el cas del nivell IV.5 la baixa quantitat de restes identificades suposa que els Tm sols representen un 

15%. El domini del cérvol és clar a totes les subunitats, tret de la IV.3. Aquest s’acompanya de cabirol i 

senglar, així com de cabra salvatge en tota la seqüència. La subunitat IV.3 suposa una excepció a aquesta 

norma, ja que la cabra domina sobre la resta, i el cérvol passa a integrar-se dins els taxons minoritaris 

(Alcalde i Gurt i Saña i Seguí, 2008). 

Ja al Prepirineu aragonés se situa Forcas II, abric veí del anteriorment citat Forcas I, però que presenta 

cronologies des del MM-D fins al Calcolític. Els nivells que interessen per al present treball són el Ib, adscrit 

a la fàcies de mosses i denticulats, el II, III i IV. No és disposen de dades faunístiques per al nivell Ib, de 

forma que la seqüència zooarqueològica únicament arreplega dades del Mesolític geomètric. En els nivells 

mesolítics de Forcas II (II i IV) mostra un domini clar dels cèrvids, especialment del cérvol, però també del 

cabirol. Seguit d’aquest, està el senglar, que representa un 3,7% dels identificats en el nivell II i un 7,7% 

en el IV. Aquesta tríada està clarament vinculada segons els autors amb ecosistemes de bosc (Blasco i 

Castaños, 2014b). 

En l’Alt Ebre la cacera major presenta a partir del 9000 BP una estructura semblant a la que presenta en 

els conjunts del Paleolític superior final i l’Epipaleolític/Azilià: una alta diversificació on el taxó principal 

presenta un %NR entre el 30 i el 50% i el conjunt dels taxons minoritaris se situa per damunt el 50% en la 

majoria del jaciments, en molt per damunt el 60%. En el cas de Kanpanoste, el taxó principal és el senglar, 

mentre que en Kanpanoste-Goikoa, els cèrvids, al igual que en Mendandia; en Kukuma I és la cabra 

salvatge. Precisament la col·lecció d’aquest jaciment és la més pobra dels jaciments de la zona 

considerats, i per tant  poc significativa. En el cas de Mendandia, jaciment que presenta les col·leccions 

més robustes tant per a la fàcies de mosses i denticulats com per al Mesolític geomètric, els cèrvids 

representen entre al voltant del 40%. Cal destacar que encara que la diversitat és elevada, el %Tm és 

lleugerament més baix que en cronologies paleolítiques, on representava com ja s’ha comentat prop del 

70% de les restes identificades. També en la seqüència de Mendandia s’observa que aquest %Tm passa 

del 64,2% en el microlaminar al 60% en la fàcies de mosses i denticulats i el 55% en el geomètric. L’últim 

fet que cal destacar relacionat amb la diversificació és la desaparició de les llistes taxonòmiques d’animals 

de caràcter fred i estepari com el ren, la saiga o el bisó, fet comú al Tardiglacial cantàbric com a la resta 

de la regió eurosiberiana (Altuna, 1992).  
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6.1.3 ELS LEPÒRIDS 

En el context mediterrani, la presència de lepòrids als jaciments marca diferents tendències segons el

context i la localització dels mateixos, però amb un seguit de trets comuns. Estan present a la façana

costanera de la Península ibèrica, i a la vall de l’Ebre aragonesa, així com als primers contraforts pirenaics

per davall dels 1000 metres. A partir d’eixa altura la seua presència és puntual. Als jaciment de l’Alt Ebre

està absent. A partir de la seua distribució diacrònica i territorial es poden observar algunes tendències

amb trets comuns i diferències entre les zones. 

En el cas de la zona meridional mediterrània de la Península ibèrica les dades són escasses, fet que

converteix Nerja en un referent necessari. El jaciment de El Pirulejo, en la subbètica cordovesa ofereix

dades des de cronologies premagdalenianes al Magdalenià final, i permet observar en tota aquesta

seqüència un predomini de les restes de lepòrid, que se situen per damunt el 90% en tots els nivells de la

seqüència (Riquelme Cantal, 2008) (figura 6.3). 

La seqüència estudiada del Vestíbulo de Nerja mostra uns percentatges de representació per als lepòrids

del 77% al nivell 4.2 i 4.1b. En el nivell 4.1a puja al 83,1%, i en el nivell 4 del sondeig C4, del 85,3%. En

canvi, al Mesolític descendeix al 42%. En el nivell 4.2, com ja s’ha esmentat, es poden definir dos

agrupacions segons els percentatge que representen els lepòrids, així com els taxons minoritaris. En les

capes 4g a la 4i els percentatges de lepòrids se situen entre el 74,9% de la capa 4g, però menys del 70% a

les capes 4h-i. A les capes inferiors del nivell augmenten considerablement, i tornen a situar-se per

damunt el 80%. Aquestes variacions està causada per la importància del vell marí. En les capes

magdalenianes d’aquesta mateixa sala (NV 7-5) la quantitat de Leporidae presenta així mateix

percentatges al voltant del 80% (Aura Tortosa et al., 2002). 

A la sala de la Mina, els estudis de Pérez Ripoll (Pérez Ripoll, com pers) als nivells magdalenians,

epipaleolítics i mesolítics mostren una evolució semblant a la de Vestíbulo. Al Magdalenià final (NM XVI-

XV-XIV) els percentatges es mantenen per damunt del 70%, si bé amb una clara tendència a augmentar

des del 71,2% de la capa XVI al 81,9% en la XIV. Aquesta tendència a augmentar es manté a l’epipaleolític

(NM XIII), on supera el 80%. Però de nou ja al Mesolític descendeix al 41,4%, en proporcions, doncs, molt

semblants entre les dues sales. 

En Múrcia, les dades de la cova del Caballo mostren percentatges entre el 72,4% i el 71,6% als nivells II i

IV respectivament. Tanmateix, encara que alts, aquests percentatges estan estimats comptant-hi també

amb les restes d’avifauna. Sense tindre en compte les aus, els percentatges augmenten fins el 90,5% en

el nivell 2 i al 90% en el IV sobre els mamífers identificats (lepòrids i macro-mesofauna) (Arbiol i Menéndez,

1989). 

En el cas dels jaciment situats a l’actual territori del País Valencià la situació i l’evolució en la presència de

restes de lepòrid des d’una presència massiva al Paleolític superior des de cronologies gravetianes fins al

final de l’epipaleolític ja ha estat apuntada en diversos treballs (Aura Tortosa et al., 2002; Pérez Ripoll i

Martínez Valle, 2001) (figura 6.4). 

Els jaciments que conserven estratigrafies complexes que inclouen nivells premesolítics i mesolítics

permeten realitzar una observació de l’evolució de la presència d’aquest taxó dins les mateixes

seqüències. 

En el cas del tall interior del Tossal de la Roca el conill pateix una reducció en la seua presència al llarg del

Magdalenià, des d’una presència importantíssima al nivell IV (92,5%), que correspon a un Magdalenià

Superior (15360+-1100), a un 61,1% en el nivell II, corresponent a un Magdalenià Final (12480+-210 i

12390+-250). Al nivell I, per contra, que correspon a un Epipaleolític microlaminar de nou la presència del

conill torna a ser molt important (82,9%). Les dades per als càlculs s’ha extret de la publicació de Cacho

et al. (1995). En el cas dels nivells del sondeig exterior, la presència dels lepòrids, atés que ara també hi 
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ha llebre, és molt menys important. En el nivell IIb, 10%, en el IIa, 40,5%, sent aquest el nivell mesolític

amb major presència de lepòrids; i 14,2% en el nivell I. 

L’evolució de la presència de lepòrids en la boca oest de Santa Maira és semblant. Es poden distingir

diferents fases. Per una banda, als nivells magdalenians i epipaleolítics superen el 80%, a excepció de la

subunitat 4.1a on representen el 79,7% de les restes identificades en aquest estudi. El gran canvi, però,

s’inicia ja a la subunitat 3.6 del nivell mesolític, on representen el 17,5%. A l’agrupació de capes 3.2-3.5 se

situen entre el 23,5 i el 36%, per de nou superar clarament el 40% en les capes corresponents a la fàcies

tardenoide. 

En el cas de Cova Fosca, situada a les comarques septentrionals, les dades que es poden inferir sobre la

presència de lepòrids en els nivells epipaleolítics i mesolítics a partir dels nous estudis són prou

reveladores: a l’Epipaleolític representen un 89,6% sobre els mamífers identificats, mentre que en el

mesolític sols un 5,1% (Llorente i Montero, 2011). Aquests percentatges, a priori coincideixen amb les 

dades que s’obtenen en el cas de Santa Maira o en altres jaciments mediterranis, si bé hi ha un 

problema bé amb la datació, bé amb la terminologia que s’ha utilitzat, bé amb la representació dels 

lepòrids, tal i com ja s’ha comentat, i que suposa dubtar de la validesa d’aquesta mostra com a element 

de comparació. Les dades antigues derivades dels estudis de Estévez mostren una presència del conill 

elevada, que representa el 83,9% del total de restes identificades a la fase Fosca III, que 

correspondria a un Epipaleolític sauveterroide (Estévez, 1988). Llorente (2010, 2015) comenta així 

mateix que probablement l’origen intrusiu dels conills del epipaleolític ja que sols una mínima part 

de les restes de conill presenten marques antròpiques. L’autora, però, apunta la possibilitat que 

aquesta escassesa de restes amb marques antròpiques estiga causada per un tipus de processat antròpic 

diferent. 

Altres jaciments únicament permeten aprofundir en les seqüències magdalenianes i epipaleolítiques, i

vinculats a zones ara costaneres o de plana litoral són Cendres, Matutano i Blaus. Dissortadament en el

cas d’altres dos jaciments de referència per al Tardiglacial situats en les primeres serres costaneres de la

zona central valenciana com son Parpalló i Malladetes, les dades sobre lepòrids no són fiables i presenten

freqüències anòmales (Aura Tortosa et al., 2002). En la zona central de territori i vinculat a la costa, el

jaciment mesolític del Collado ofereix una quantitat de restes de lepòrid relativament important,

especialment si del recompte es sostrauen les restes de tortuga d’aigua, molt abundant en el seu NR, però

que poden alterar considerablement la mostra. Així, comparat únicament amb els mamífers, els lepòrids

representen prop d’un 60% (Sanchis, Tormo, com pers). 

En els nivells magdalenians de la Cova de les Cendres els lepòrids són de nou amb molt, el taxó més

representat. De material recuperat a les noves excavacions en extensió s’ha estudiat una mostra de 1636

restes identificades anatòmicament de conill i 6 de llebre, que representen el 92,1% del total de restes

identificades (Real Margalef, 2012). Aquest resultat coincideix, a grans trets amb els obtinguts en l’estudi

realitzat sobre els estrats magdalenians del sondeig, on els lepòrids suposen el 81,3% en els nivells XII-XI

i un 79,4% en els X-IX (Villaverde et al., 1999). 

En el cas de jaciments amb seqüències premesolítiques de la plana costanera septentrional es poden citar

diferents exemples. Per a la Cova de Matutano la seqüència del sondeig I aporta informació per la

seqüència Magdalenià-Epipaleolític microlaminar. En el primer cas, i totalitzant la seqüència  dels nivells

IV-IIC, els lepòrids representen al voltant del 95% del total de restes identificades. En la seqüència

epipaleolítica, aquest percentatge baixa al 80,4% (Olària et al., 1981). En tots els nivells tant magdalenians

com epipaleolítics la presència de lepòrids és molt important, si bé amb fortes variacions entre els nivells,

especialment entre la fase magdaleniana i l’epipaleolítica, on el conill comença a descendir envers

l’augment en la presència de cérvol. En general el conill encara que sempre és l’espècie més abundant,

pateix una decreixement des dels nivells més antics. En el cas del Sondeig II (dades extretes de Casabó i

Bernad, 2004), a partir del nivell IB s’inverteix la tendència i de nou el conill va guanyat preeminència en

els nivells corresponents al Microlaminar més clar (IB-IA-I). Així doncs, es pot observar, primerament una 
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coincidència pel que fa a la elevada presència dels lepòrids- en concret del conill, als nivells Epipaleolítics;

i seguidament cal incidir en el fet d’eixa evolució en V des del Magdalenià Superior Antic o Mig fins al final

del Magdalenià.  

En la cova de Blaus la presència de lepòrids al jaciment és important, tant als nivells magdalenians (V i IV)

com els epipaleolítics (III-II). També cal comentar la important presència de llebres (Martínez Valle, 1996).

Si se sumen els percentatges que representen els dos gèneres de lepòrid, el resultat és impressionant. En

el magdalenià representen un 92,5% en el nivell V i un 89,3% en el nivell IV. A l’Epipaleolític els

percentatges són d’un 86% (nivell III), 85,6% (nivell II) i 87,5% (nivell I). Cal assenyalar que a més d’una

lleugera baixada en els percentatges que representen els lepòrids en aquests nivells, Martínez Valle (1996)

identifica una major quantitat de restes de llebre. El jaciment de Diablets ofereix una quantitat de restes

també molt elevada al nivell epimagdalenià (75,86%), si bé és un jaciment amb poques restes estudiades

(Aguilella et al., 2014; Orri i Nadal, 2014). 

A les comarques central s’hi troben altres jaciments que únicament conserven seqüències mesolítiques.

En el cas del jaciment meridional de Lagrimal, els nivells mesolítics mostren una presència de restes de

lepòrids entre el 30 i el 45%. Concretament representen les restes de lepòrids representen un 33,9% en

el nivell III (NR=35) i un 45,4% en el nivell IV (NR=86). Encara que la quantitat de restes no és massa

elevada, tal i com ja comenta Pérez Ripoll (1991:145), les freqüències que representen els lepòrids front

a la resta de restes identificades s’assemblen molt a les que mostren els nivells I i IIa del sector exterior

de Tossal de la Roca.  

En el ja esmentat jaciment de la cova del Mas del Gelat les restes de lepòrid són molt escasses, com ho és

en general la mostra. Les úniques 2 restes identificades representen un 4% del total de restes

identificades. Encara que de forma molt exagerada, i que no es pot descartar que haja estat causada pel

tipus de recollida de material, la baixa quantitat de restes de lepòrid encaixa bé en la dinàmica general

dels jaciment mesolítics (Miret i Estruch et al., 2006). A banda, hi ha altres jaciments de menor

importància quantitativa, però que ajuden a dibuixar la situació en la zona. En el cas de Benàmer, la

presència de lepòrids al Mesolític A és molt escassa: sols s’han identificat 4 restes que representen el 4,2%

del total de restes identificades. La resta identificada com a conill és una hemimandíbula, mentre que

altres 3 dents s’han identificat com Leporidae. Les restes estan molt alterades, especialment per

corrosions químiques probablement causades per l’acidesa del propi sediment (Tormo Cuñat, 2011). Açò

ha alterat la mostra, doncs els principals ossos afectats són els menuts i poc densos, i segurament en

aquest sentit les restes de lepòrid poden estar molt infrarrepresentades. Altre jaciment que correspon a

la mateixa fase A del Mesolític és Falaguera, que mostra importants diferències amb altres jaciments de

cronologies semblants. Ara el conill es converteix en la primera espècie en importància, amb una

representació del 93% sobre els identificats en la col·lecció faunística de les excavacions antigues, i amb

un 88,4% en les recents. Cal indicar que encara que hi ha moltes restes en comparació amb les restes de

les altres espècies caçades, algunes d’elles han sigut introduïdes en la cavitat per diferents carnívors, si bé

la importància de l’agent antròpic en la seua acumulació està demostrada a partir de l’estudi tafonòmic

(García Puchol et al., 2006; Pérez Ripoll, 2006a, 2006b). En el cas de la cova de la Cocina (mesolític

recent A) la quantitat de restes de lepòrids identificades és de 93, i suposen el 12,3% del total. 

En el cas dels nivells d’ocupació del Mesolític tardà del Cingle del Mas Cremat, a les comarques

septentrionals, la presència de lepòrids és molt escassa, amb un 0,9% del identificats en el nivell V i un

8,1% en el VI, amb una quantitat de restes molt baixa (NR=15) (Martínez Valle i Iborra Eres, 2010). 

A la zona central i meridional de Catalunya la seua presència és, en general majoritària (figura 6.6). En els

nivells del Paleolític superior final de Molí del Salt (Vaquero, 2004) se situa en percentatges per damunt

el 90% en els nivells B1  i B2, i per sobre el 70% en el nivell A1, nivells aquests datats, en el cas del B1 i B2

en el GI-1 (Ibáñez López i Saladié, 2004). Ja als nivells corresponents a la fase freda GS-1 els percentatges

es mantenen per damunt el 90%. El mateix succeeix al nivell epigravetià del jaciment de la Font Voltada  
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Figura 6.6. Proposta d’ordenació cronològica de la freqüència relativa del  %Leporid sobre les restes identificades en les 
zones septentrionals (Pre-P), SC-C i Baix Ebre. 1 - %Leporidae en els jaciments del Baix Ebre. 2 - %Leporidae en la zona central 

catalana (SC-C). 3 - %Leporidae en la zona dels prepirineus-Pirineus.  
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(Mir i Freixas, 1993), amb més del 90%, al nivell II Epipaleolític microlaminar de la Griera, per sobre el 80% 

(Nadal, 1998), a la Balma del Gai (>90%) (Nadal, 1998; Estrada et al., 2007) i al nivell Epipaleolític 

microlaminar de la cova del Bolet  (Nadal i Estrada, 2007). En cronologies posterior al Dryas recent 

continua la mateixa tendència. En Abric Agut, la consideració del percentatge que representen els lepòrids 

sobre el total de restes identificades de mamífers és complicada per la mancança de dates publicades 

(Ibáñez, 2006). En el nivell 4.7c representen el 100%, en absència de restes de fauna gran, però el càlcul 

combinat per als nivells 4.5 i 4.7a-b estima la presència d’aquest taxó en un 62% sobre el total de mamífers 

identificats. En els nivells IIa i b microlaminars de la Cova de la Guineu els lepòrids superen el 90% (Nadal, 

1998; Nadal i Estrada, 2007). Al nivell microlaminar de Sant Gregori presenta un percentatge superior al 

70% (Nadal, 1998). En el nivell de mosses i denticulats de Molí del Salt (SUP), els lepòrids continuen 

representant vora el 90% de les restes identificades (Ibáñez López i Saladié, 2004). Front aquests jaciments 

amb una presència relativa de restes de lepòrids molt elevada, hi ha dos casos de jaciments datats en 

cronologies semblants i on aquest taxó té una presència puntual, com és el cas de Clot de l’Hospital (NR=7) 

(Bosch et al., e.p.), o molt reduïda si es compara amb els jaciments citats com és el nivell 7 de Filador on 

se situa sobre el 30% (Nadal, 1998). Dissortadament, la mala conservació de la fauna en alguns dels 

jaciments atribuïts al Mesolític de mosses i denticulats, com és el cas de La Cativera (Vaquero, 2006), les 

datacions antigues d’Abric Agut, que malgrat la seua atribució cultural són disruptives amb la resta de 

datacions del període, i ja en moments més recents, la mancança de nivells amb datacions del Mesolític 

geomètric a aquesta zona (Vaquero i García-Argüelles, 2009) impedeix observar la continuació de les 

tendències més enllà del 10000 cal BP a excepció del nivell SUP de Molí del Salt. 

Així, sembla que son dos els models d’agrupacions faunístiques per a aquestes cronologies (ca. 

15000-10000 cal BP) els que es defineixen als jaciments catalans: per una banda, jaciments on la 

presència de lepòrids és molt alta, per damunt el 80% de les restes identificades i per altra, les 

agrupacions dels jaciments meridionals de Filador i Clot de l’Hospital on els conills són més escassos, 

més exagerat encara en el cas del segon jaciment. Una explicació plausible que proposen alguns autors 

per explicar el diferent grau d’aparició de restes de lepòrid en aquests jaciments és l’orografia en la 

qual se situen. Així, mentre que Molí del Salt, Cova de la Guineu, la balma del Gai i la Font Voltada, 

tots ells situats en cronologies epimagdalenianes, presenten un domini absolut del conill pel que fa al 

NR, Filador i la cova del Clot de l’Hospital, sobretot aquest últim, presenten una quantitat molt baixa. 

Els primer jaciments se situen en zones d’orografia suau, i encara que en alguns casos, amb una 

explotació del paisatge de muntanya (Molí del Salt), tenen fàcil accés a zones planes; per contra, tant 

Filador com Clot de l’Hospital se situen en entorn molt abruptes (Bosch et al., e.p.). Més enllà del 10000 

cal BP únicament es disposa de la referència del nivell SUP de Molí del Salt, que manté el mateix model 

d’alta representació del conill. 

En la zona dels Prepirineus-Pirineus també es poden observar dos tendències diferents. Per una banda, 

entre aproximadament el 15500 i el 10000 cal BP s’observa una presència massiva de lepòrids, 

eminentment de conills, en els nivells magdalenians de Parco (II) i Forcas I (XIV-XIII-XI), a l’azilià de Forcas 

I (nivell X) i en els nivells epipaleolítics de Parco (Ib-c i Ia2, microlaminar i sauveterrià respectivament), així 

com al nivell VII de Forcas I, adscrit a l’Epipaleolític microlaminar (Nadal, 1998; Blasco i Castaños, 2014a). 

Els lepòrids, en concret el conill, és el taxó més abundant de la seqüència. En el cas de Forcas els autors 

indiquen que, encara que no es pot descartar que l’origen de l’acumulació siga antròpica, molt 

probablement es tracta d’exemplars mort de forma natural a la cavitat, la qual utilitzarien com a refugi 

(Blasco i Castaños, 2014a). Al nostre parer, però, i atenent que un dels punts forts de discussió dins la 

transformació de les estratègies d’aprofitament dels recursos en aquests moments és precisament 

l’aparició i en quina mesura dels lepòrids als jaciments, les raons que addueixen per suggerir que es tracta 

d’acumulacions no antròpiques són, en absència de una documentació més acurada, discutibles o com a 

mínim no concloents: a) no s’aprecien estigmes d’esquarterament – tanmateix aquestes marques no són 

necessàries en el processat i consum d’aquest tipus d’animal, i tampoc no necessàriament abundant. En 

aquest sentit caldria aclarir si els ossos han estat sotmesos a un estudi mitjançant instrumentació òptica 
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d’augment. B) la major part dels trencaments dels ossos llargs són actuals – però no s’especifica el

nombre, ni els ossos. I tampoc no es menciona l’origen d’aquelles que no són actuals ni a quin os i zona

esquelètica afecta. C) hi ha casos de connexions esquelètiques – açò tampoc no indica necessàriament

que es tracte de morts en el cau, ja que segons el tipus de consum, i en absència de moviments del

sediment, determinats ossos poden mantenir-se articulats (per exemple, el colze). No es pretén amb

aquestes apreciacions rebutjar la hipòtesi dels autors, però si plantejar la necessitat de realitzar i publicar

en aquest casos dubtosos els treballs tafonòmics amb major detall. En el cas del nivel sauveterroide de la 

cova del Parco (Ia2) Nadal apunta que una part dels ossos de conill, que estima entre el 2 i el 20%, pot

haver estat introduït per rapinyaires. També indica que altres ossos mostren marques de mamífers

terrestres. Tanmateix, l’autor considera que la major part de les restes són d’aportació antròpica, 

de forma que encara que cal suposar una lleugera baixada en la quantitat de lepòrid aportada pels 

grups humans, encara continuarien sent el taxó amb més restes. 

Més enllà del 9000 cal BP la presència de conill (Leporidae sensu lato) en altres jaciments com Font del

Rós (nivell SG), Serrat del Pont (nivell IV) o els nivells II i IV de Forcas II es converteix en anecdòtica

(Martínez-Moreno et al., 2006; Alcalde i Gurt i Saña i Seguí, 2008; Blasco i Castaños, 2014b). Tots aquest

jaciments tenen el comú el fet que malgrat la seua localització septentrional i en els primers contraforts

pirinencs, se situen per dessota els 500 msnm, i en zones de transició cap a la vall. En altres jaciments

situats per damunt els 1000 msnm la presència dels lepòrids és minoritària, tant en moments antics del

magdalenià, com és el cas del jaciment de Montlleó (Mangado et al., 2005; Fullola et al., 2012; Sánchez

de la Torre, M., 2014), com en els nivells azilians (E) i mesolític de mosses i denticulats (C) de Guilanyà

(Terradas et al., 1993) o de la Balma de la Margineda (Geddès, 1995; Gardeisen, 2007). 

L’evolució de la fauna en el Baix Aragó és complicada de valorar a causa de la mancança de col·leccions,

com ja s’ha esmentat, la major part de les vegades per la mala conservació (p. e. Utrilla i Domingo, 2003;

Utrilla et al., 2003). En el cas del magdalenià arcaic del jaciment de Gato-2 (Blasco Sancho i Rodanés, 2009)

el conill suposa més del 90% de les restes identificades. Ja a les fàcies mesolítiques de los Baños 

1b-2b2 (MM-D) i 2b3 (geomètric) (Utrilla i Rodanés, 2004), se situa per damunt el 70%. En el cas del 

jaciment de Costalena, per contra, no aplega al 30% en el nivell c3 (geomètric), si bé les restes són 

extremadament escasses (NRconill=22) (Barandiarán i Cava, 1989). En el conjunt de jaciment de la zona 

d’Arba de Biel, els lepòrids representen en el cas dels nivells epipaleolítics/azilians aproximadament 

un 20% del total de restes identificades (NRident=15); en els nivells de mosses i denticulats, on el total 

de restes identificades de tots els taxons és de 105, representa entre el 20 i el 25%; en geomètric, 

sobre un NR=39, representa menys del 5%. Cal tindre en compte, però, que les restes identificades 

són molt escasses i estan mal conservades, cosa que pot haver afectat greument la conservació de 

les restes de lepòrid, que molt probablement es troben infrarrepresentades en les col·leccions. Cas 

semblant és el del jaciment de Botiquería dels Moros (nivells 6-8), on els lepòrids representen el 

37,2% de les restes identificades, però la seua quantitat és molt baixa (NR=16) (Altuna, 1981a). 

6.1.4 CAP A UNA DEFINICIÓ DE LA “DIVERSIFICACIÓ” HOLOCÈNICA 

A partir de les dades exposades es pot avançar en dues direccions cap a la definició i propietats de la

diversificació tardiglacial-holocena definida en anteriors treballs (Aura et al., 2009). Per una banda, és

necessari més enllà de la contextualització realitzada, valorar adequadament l’evolució diacrònica de la

fauna a les seqüències complexes, ja que són aquestes més que aquells jaciments on la seqüència

arqueològica és de curta durada els que han d’aportar informació sobre les tendències faunístiques al

llarg del temps. Per altra banda, també es interessant avaluar les característiques diferencials de les

diferents zones estudiades per avaluar diferents contextos econòmics i biogeogràfics. 

Entre els jaciments amb seqüències complexes del País Valencià per aquestes cronologies cal destacar les

de Santa Maira i Tossal de la Roca tant per la seua dilatada diacronia com per les amples col·lecciones 
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estudiades. En tots ells s’observa una evolució parella, on els taxons minoritaris augmenten la seua 

presència entre els nivells magdalenians/epipaleolítics i els mesolítics. Aquest augment, però, no és en 

general lineal i progressiu, sinó ben al contrari, marca grans diferències entre les fàcies de tradició 

paleolítica i les mesolítiques. Aquest augment es produeix tant si es consideren les restes de lepòrid en 

els càlculs –és a dir, sobre la totalitat de les restes identificades, com sense considerar-les. En el cas de 

Santa Maira el %Tm és especialment rellevant en el cas del nivell MM-D (SM-3.3/3.5). En Tossal de la Roca 

en general la quantitat de Tm és major a tota la seqüència. Al igual que en el cas dels taxons minoritaris, 

els percentatges que representa el taxó principal, en aquest cas la cabra, en SM pateix un fort augment 

respecte a la totalitat de restes identificades entre el Magdalenià i el Mesolític. Tanmateix, si s’elimina les 

restes de lepòrid de la seqüència, els percentatge que representa el taxó principal respecte a la resta de 

taxons de cacera major i carnívors presenta una lleugera caiguda en el Mesolític, especialment a la fàcies 

de mosses i denticulats, on se situa per dessota el 80% de les restes de cacera major i carnívors. Una 

evolució semblant, encara que més exagerada es pot observar en el Tossal de la Roca (taula 6.6). 

 

Taula 6.6. NR, NR sense Leporidae (NRs/l), NT (nombre de taxons) i NTm (Nombre de taxons minoritaris). Evolució de la quantitat 
de restes del taxó principal (NRTP), nombre de restes de taxons minoritaris (NRTm) i de Leporidae (NRLepor) amb indicació del 
percentatge que representen sobre el total de restes identificades a cada nivell, la desviació del percentatge estimat per a cada 

nivell sobre el còmput del percentatge en la totalitat de la mostra del jaciment (DESV) i la proporció que representa sobre el 
percentatge que representa en la col·lecció sencera estudiada del jaciment (PROP). En el cas del taxó principal i els minoritaris 

també s’indica el percentatge que representen sense restes de lepòrid. 
 

En la col·lecció de Santa Maira, l’augment en el %Tm i el %TP en els nivells en els quals es produeix un 

descens del %Leporidae no és equilibrat. La proporció que representen el %Tm respecte a la mitjana de 

la seqüència és de més de 5:1 en el nivell SM-3.6, i de quasi 8:1 en el SM-3.3/3.5. En la fàcies tardenoide 

és prou més baixa, de vora 3:1.  A la mateixa seqüència, l’augment que pateix el %TP és 4:1 en SM-3.6, i 

de 3:1 en SM-3.3/3.5. En la fàcies tardenoide baixa un poc per davall la proporció 3:1. Així, s’observa un 

augment més important del %Tm respecte a la seua mitjana prou per damunt de l’augment que també 

pateix el taxó principal. Evidentment l’augment en el percentatge que representen aquests taxons implica 

un fort descens del %Leporidae en la fàcies mesolítica (figura 6.7a). 

Jaciment/nivell Adscripció NR NR s/l NT NTm NRTP %TP DESV PROP %TP s/l NRTm %Tm DESV PROP %Tm s/l NRLepor %Lepor DESV PROP 

SM-5 MagS 701 113 2 1 106 15,1 -2,5 0,86 93,8 7 1,0 -1,7 0,38 6,2 588 83,9 20,4 1,32 

SM-4.2 EPI-M 2005 309 5 4 297 14,8 -2,8 0,84 96,1 12 0,6 -2,1 0,23 3,9 1696 84,6 21,1 1,33 

SM-4.1c EPI-S 1305 184 5 4 168 12,9 -4,8 0,73 91,3 16 1,2 -1,4 0,46 8,7 1121 85,9 22,4 1,35 

SM-4.1b EPI-S 5377 882 9 8 791 14,7 -2,9 0,83 89,7 91 1,7 -1,0 0,64 10,3 4495 83,6 20,1 1,32 

SM-4.1a EPI-S 1797 365 9 8 305 17,0 -0,7 0,96 83,6 60 3,3 0,7 1,26 16,4 1432 79,7 16,2 1,26 

SM-3.6 MM-D 137 113 8 7 94 68,6 51,0 3,89 83,2 19 13,9 11,2 5,23 16,8 24 17,5 -45,9 0,28 

SM-3.3/3.5 MM-D 434 312 9 8 224 51,6 34,0 2,93 71,8 88 20,3 17,6 7,64 28,2 122 28,1 -35,3 0,44 

SM-3.1/3.2 MG 300 167 5 4 140 46,7 29,0 2,65 83,8 27 9,0 6,3 3,39 16,2 133 44,3 -19,1 0,70 

TR-IV int MagS 732 53 3 2 34 4,6 -16,5 0,22 64,2 19 2,6 -10,6 0,20 35,8 679 92,8 37,2 1,67 

TR-III int MagS 763 160 3 2 143 18,7 -2,4 0,9 89,4 17 2,2 -10,9 0,2 10,6 603 79,0 23,4 1,42 

TR-II int MagS 431 152 3 2 127 29,5 8,3 1,39 83,6 25 5,8 -7,4 0,44 16,4 279 64,7 9,1 1,16 

TR-I int EPI-M 1437 227 6 5 182 12,7 -8,5 0,60 80,2 45 3,1 -10,0 0,24 19,8 1210 84,2 28,6 1,51 

TR-II b ext MM-D 79 71 7 6 34 43,0 21,9 2,03 47,9 37 46,8 33,7 3,56 52,1 8 10,1 -45,5 0,18 

TR-II a ext MG 574 324 12 11 113 19,7 -1,5 0,93 34,9 211 36,8 23,6 2,79 65,1 250 43,6 -12,0 0,78 

TR-I ext MG 768 655 9 8 379 49,3 28,2 2,33 57,9 276 35,9 22,8 2,73 42,1 113 14,7 -40,9 0,26 

BL-IV MagS 579 62 10   38 6,6 -1,0 0,87 61,3 24 4,1 -0,7 0,86 38,7 517 89,3 2,1 1,02 

BL-V MagS 372 492 9   15 4,0 -3,5 0,53 97,4 13 3,5 -1,3 0,72 2,6 344 92,5 5,2 1,06 

BL-III EPI-M 1734 243 12   147 8,5 0,9 1,1 61,7 93 5,4 0,5 1,1 38,3 1491 86,0 -1,3 0,99 

BL-II EPI-M 278 40 9   24 8,6 1,1 1,14 62,5 15 5,4 0,6 1,12 37,5 238 85,6 -1,6 0,98 

BL-I EPI-M 285 34 9   22 7,7 0,1 1,02 64,7 12 4,2 -0,6 0,87 35,3 251 88,1 0,8 1,01 

NM-XVI MagS 970 492 6 5 234 24,1 3,0 1,14 90,9 45 4,6 0,7 1,18 9,1 691 71,2 0,3 1,00 

NM-XV MagS 712 161 5 4 144 20,2 -0,9 0,96 89,4 17 2,4 -1,5 0,61 10,6 551 77,4 6,5 1,09 

NM-XIV MagS 569 103 6 5 87 15,3 -5,8 0,73 84,5 16 2,8 -1,1 0,72 15,5 466 81,9 11,0 1,15 

NM-XIII EPI-M 301 52 6 5 45 15,0 -6,1 0,71 86,5 7 2,3 -1,6 0,59 13,5 249 82,7 11,8 1,17 

NM-XII MG 128 75 7 6 55 43,0 21,9 2,04 73,3 20 15,6 11,7 3,99 26,7 53 41,4 -29,5 0,58 

NV-5/7 MagS 2428 492 9 8 399 16,4 -2,9 0,85 81,1 93 3,8 0,4 1,11 18,9 1936 79,7 9,8 1,14 

NV-4.2 EPI-M 1805 414 8 7 327 18,1 -1,2 0,94 79,0 87 4,8 1,4 1,39 21,0 1391 77,1 7,2 1,10 

NV-4.1b EPI-M 1062 237 5 4 221 20,8 1,5 1,08 93,2 16 1,5 -2,0 0,43 6,8 825 77,7 7,8 1,11 

NV-4.1a EPI-M 822 139 7 6 122 14,8 -4,5 0,77 87,8 17 2,1 -1,4 0,60 12,2 683 83,1 13,2 1,19 

NV-3 MG 321 187 3 2 177 55,1 35,8 2,85 94,7 10 3,1 -0,3 0,90 5,3 134 41,7 -28,2 0,60 
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Figura 6.7: Evolució de la proporció que representa el %NR de cada un els taxons indicats a cada nivell o unitat estratigràfica sobre 

el %NR que representa eixe taxó a la colecció sencera (%TP: %NR del taxó principal; %Lepor=%NR que representen els lepòrids; 
%TM: %NR dels taxons minoritaris. SM: Santa Maira; TR: Tossal de la Roca, NV: Nerja-Vestíbulo; NM: Nerja-Mina; BL: Blaus). 
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En el cas del Tossal de la Roca l’augment del %TP, encara que dibuixa una tendència, no és constant, sinó 

que mostra un perfil serrat. La proporció màxima respecte a la mitjana s’assoleix en TR-I ext (2:1). També 

en TR-II b ext està per damunt de la mitjana (2:1), però no en TR-IIa ext (0,9:1). En canvi, el %Tm sí que 

mostra un augment considerable i se situa clarament per damunt la mitjana en la fase mesolítica. Assoleix 

una proporció màxima de 3,5:1 en TR-II b ext (figura 6.7b). 

Per la seua banda, aquestes estimacions tenen les seues peculiaritat en el jaciment de Nerja. En la 

seqüència estudiada de la Sala del Vestíbulo l’evolució de les faunes és diferent. Comparteix, però, amb 

les seqüències de les comarques centrals valencianes el considerable descens del %Leporidae en el nivell 

mesolític, però els Tm no adquireixen les proporcions d’aquells jaciments. En aquest cas, la proporció 

l’augment més important del %Tm en proporció a la seua mitjana es pot observar en NV-4.2 (1,4:1), i està 

ocasionat per la presència de restes de vell marí. En el cas del Mesolític, els descens del %Leporidae va 

acompanyat d’un clar augment en la proporció del %TP (3:1) (figura 6.7c). En comparar aquesta tendència 

amb la de la seqüència de la Mina, les diferències són clares. La seqüència de Mina mostra un perfil en 

general més semblant al de la boca W de SM o al Tossal de la Roca. Una possible explicació és la pràctica 

absència en aquesta sala de restes de mamífers marins, fet que indica un tipus d’explotació diferent al 

que es realitza en la Sala del Vestíbulo (figura 6.7d). 

A partir de les seqüències estudiades es poden observar diferències entre l’evolució de la fauna a les 

seqüències de les comarques central i la de la Sala de la Mina respecte a la sala del Vestíbulo de Nerja, on 

els taxons minoritaris i concretament la important presència del vell marí en NV-4.2, i el baix %Tm en el 

mesolític són característiques particular i derivades, com a mínim amb total seguretat en el primer cas, 

de la proximitat a la costa i l’explotació dels recursos que ofereix. Per altra banda, també es pot observar 

front a la continuïtat més o menys clara que s’estableix entre els nivells magdalenians i epipaleolítics, una 

solució de continuïtat entre la seqüències epipaleolítica i mesolítica. 

Dissortadament, actualment no es disposa d’altres seqüències completes des del Magdalenià / 

Epimagdalenià al Mesolític. Tanmateix, altres seqüències com Blaus, amb nivells des del Magdalenià 

superior a Epipaleolític post YD ajuden a definir aquest fenomen. El perfil evolutiu que presenten és molt 

pla. Els lepòrids es mantenen durant tota la seqüència prop de la mitjana del percentatge que representen 

a tota la seqüència, mentre que el taxó principal augmenta proporcionalment la seua presència des de 

proporcions properes a 1:2  en el nivell baix del magdalenià fins a un màxim d’1,25:1 a l’Epipaleolític (nivell 

II). Els taxons minoritàries dibuixen una corba semblant, però amb proporcions encara més properes a 1:1 

(figura 6.7e). 

Al igual que en els casos dels jaciments estudiats per al present treball, en totes aquestes seqüències 

també s’ha estimat l’índex de riquesa taxonòmica i el de diversitat (figura 6.8, taula 6.5). 

 

Figura 6. Gràfica dels distints indicadors de diversificació utilitzat. Jaciment de Tossal de la Roca. 
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En el cas del Tossal de la Roca l’IM mostra una tendència a créixer des del nivell TR-I interior (IM=0,688), 

doncs als nivells inferiors el seu valor és més baix però sense grans variacions (0.330>IM>0,300), per assolir 

el màxim en TR-IIa exterior (IM=1,732). Per la seua banda, l’índex λ-1 permet observar que és a partir el 

nivell TR-IIb exterior quan es produeix una gran diversificació, tant en considerar dins els càlculs els 

lepòrids com sense aquests, cosa que suggereix que el fenomen de la diversificació no està vinculada al 

descens percentual dels lepòrids. El fenomen de la diversificació és evident en els nivells del sector 

exterior en comparar-los amb els de l’interior. Tanmateix dins el tall interior es pot observar una lleugera 

tendència cap a la diversificació més marcada en considerar els recomptes sense lepòrids, que permeten 

observar millor l’evolució de la presència dels taxons minoritaris. Aquests passen de representar el 10,6% 

de la cacera major en el nivell TR-III interior al 19,8% en el TR-I interior. L’IM passa de vora el 0,300 a prop 

del 0,700 en la mateixa seqüència, i igualment l’índex λ-1 dels taxons de cacera major passa del 1,238 al 

1,519. Sembla que al igual que s’ha observat en Santa Maira, en la seqüència del Tardiglacial es va produint 

una diversificació subtil, més enllà de la reducció percentual dels lepòrids, que encara que mostren un 

perfil serrat en la seua evolució, assoleixen el seu màxim precisament en el nivell TR-I int. En aquest 

jaciment la caiguda dels lepòrids coincideix amb un agreujament d’aquesta diversificació, tal i com se pot 

observar a partir del %Tm calculat en absència dels lepòrids, que passa del 19,8% en el nivell TR-I interior 

a situar-se per damunt el 40% en tots els nivells exteriors, i per damunt el 60% en el cas de TR-IIa exterior. 

Al considerar el fenomen de la diversificació però excloent-hi els lepòrids es pot observar si veritablement 

hi ha una diversificació entre els taxons minoritaris i el principal de cacera major o la suposada 

diversificació simplement respondria a la caiguda del percentatge dels lepòrids. En el cas del Tossal de la 

Roca queda clar que la diversificació és independent d’aquesta última qüestió. En el cas del Santa Maira 

els resultats per l’índex de diversificació λ-1 permeten observar que la diversificació sembla major en 

contemplar també les restes de lepòrids en tota la seqüència, mentre que si són excloses dels còmputs, 

els resultats són similars en els nivells epipaleolítics, i divergeixen en els mesolítics. Açò pot ser interpretat 

com que és precisament la caiguda del conill la que exagera més la diversificació observada. No vol dir 

açò que aquesta no diversificació únicament estiga causada pel descens del percentatge del conill, sinó 

que en bona part és aquest fenomen el que la provoca en realitzar qualsevol recompte, ja que el 

percentatge que ocupaven els lepòrids, tal i com s’ha comentat, es ocupat per la resta de taxons. En 

qualsevol cas, i sense tindre en compte els lepòrids, la tendència cap a la diversificació que s’enceta en la 

base del nivell SM-4.1 continua i assoleix el seu màxim al Mesolític SM-3.3/3.5, però sense que es puga 

observar un augment tant considerable com el que es pot observar en Tossal de la Roca. 

Tots aquest mateix índex estimats en el cas de la seqüència de Blaus confirmen el que ja s’ha comentat: 

entre els nivells magdalenians i epipaleolítics no s’estableixen grans diferències ni tendències de canvi 

clares, i les línies que es dibuixen en representar gràficament els diferents índex són prou planes. Cal 

destacar, però, que front a la baixa diversitat i riquesa taxonòmica de les seqüències magdalenianes-

epipaleolítiques de Santa Maira i Tossal de la Roca, Blaus mostra per a les mateixes fàcies uns valors molt 

elevats per a l’índex λ-1 estimat sense comptar els lepòrids, quasi sempre >2,500. En canvi, el mateix índex 

però calculat també sobre les restes de lepòrids presenta valors molt més baixos i semblants als que 

mostren Santa Maira, Tossal de la Roca o Nerja. El mateix que a Blaus es pot observar en la seqüència de 

Matutano, on tanmateix, el poden observar diferències entre el Magdalenià, amb valors per als índex de 

diversificació semblants als de Blaus o lleugerament més baixos, i la seqüència epipaleolítica, on els índex 

de diversificació baixen considerablement i s’acosten als valors de les seqüències premesolítiques de 

Tossal de la Roca o Santa Maira. 

Així doncs, a les seqüències complexes es pot observar doncs una evolució que marca les següents 

característiques: a) als nivells anteriors al GS-1 la presència de lepòrids se situa per damunt la mitjana del 

jaciment (Blaus, Tossal de la Roca, Santa Maira-5, NV-5/7, NM-XVI, XV, XIV), i hi ha una  baixa presència 

de Tm i del %TP respecte al del Leporidae; b) els nivells coincidents amb el GS-1 són escassos (sols 

clarament coincidents en Nerja i Blaus), però en general mantenen la mateixa tendència que els nivells 

magdalenians i epipaleolítics anteriors, amb lleugeres oscil·lacions en els percentatges de lepòrids, TP, i 
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Tm. A aquest punt hi ha l’excepció del NV-4.2 on els Tm augmenten substancialment per la incorporació 

més abundant de vell marí; c) els nivells post-YD però de fàcies epimagdaleniana continuen la mateixa 

tendència apuntada (Blaus I, SM-4.1) si bé sembla que s’inicia o continua una tendència subtil cap a la 

diversificació; d) totes les seqüències amb nivells epipaleolítics i mesolítics mostren el més greu dels canvis 

de tendència al passar a aquesta nova fàcies cultural, caracteritzada per un descens en la proporció de 

lepòrids i un augment en la del TP i els Tm i que es reflecteix clarament en l’evolució dels índexs de 

diversificació (figura 6.9). Aquest punt també apareix reflectit encara que a menor escala en NV-3. 

 

Figura 6.9. Evolució de l’índex de diversificació invers de Simpson durant la transició Tardiglacial-Holocé als jaciments i unitats 
arqueològiques indicades. SM: Santa Maira, TR: Tossal de la Roca; BL: Blaus; CC: cova de les Cendres, Mat: Matutano; NV: Nerja-

Vestíbulo; NM: Nerja Mina. 

 

Llavors, és evident que existeixen grans diferències entre l’estructura de les seqüències epipaleolítiques i 

les mesolítiques, tant en comparar les seqüències complexes com en observar aquests mateixos 

fenòmens en jaciments que sols conserven una part de la seqüència i que, tanmateix, en general, s’ajusten 

als models proposats per les seqüències complexes. La davallada dels percentatges que representen els 

lepòrids és un fet sobtat, no la continuació de cap tendència anterior. A la vegada, l’arribada del Mesolític 

suposa la continuació de la tendència cap a la diversificació dels recursos que sembla encetar-se més o 

menys amb el final del YD i que ara en general encara s’exagerarà més. Queda però, una qüestió per 

esbrinar: en quin moment es produeix eixe gran canvi. És evident que entre el model o estructura 

d’aprofitament del mamífers de l’Epipaleolític i la del Mesolític aquestes diferències estan clares. 

Tanmateix únicament hi ha dos jaciments que permeten observar el moment clau: el final de les tradicions 

de talla laminar i la irrupció del complex de mosses i denticulats. Són Tossal de la Roca i Santa Maira, i 

ambdós amb certa problemàtica. En el cas de Tossal, aquest moment sembla produir-se en el nivell TR-

IIb exterior. En aquest nivell s’apunta la incorporació d’elements de mosses i denticulats sobre una base 

tecnotipològica laminar on els gratadors (28,83%) i els útils sobre fulleta (15,33%) dominen el conjunt lític, 

encara que les mosses i denticulats (16,56%) i les ascles retocades (14,11%) estan molt ben representats, 

i on s’inclouen també diverses peces macrolítiques sobre calcària. Les datacions radiomètriques d’aquest 

nivell són lògiques i el situen entre la fàcies epipaleolítica final i els inicis de la fàcies de mosses i denticulats 

(9150±100 i 8530±100 BP). Altra qüestió es la divergència en la quantitat de material lític i ossi recuperat. 
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Així, mentre que és el nivell del tall exterior que major quantitat de restes lítiques ofereix, les restes de 

fauna identificades (NR=83) són les més baixes de tota la seqüència del jaciment, a molta distància de la 

resta de nivells i malgrat que és un dels que major potència estratigràfica té. Cal així mateix tindre en 

compte el desplaçament de la zona d’activitat a l’exterior de l’abric i que pot indicar canvis de poblament 

o del tipus d’utilització que s’està fent d’aquest espai. Així doncs, el moment en el qual es produeix en 

trencament del model econòmic paleolític coincideix en Tossal en un nivell complex on és difícil avaluar 

adequadament aquest fenomen més enllà de la descripció d’allò observat i dels diferents punts 

problemàtics ja esmentats.  

En el cas de Santa Maira el punt de contacte sembla més definit, doncs s’han pogut establir clares 

diferències entre dos subunitats en contacte (SM-4.1a i SM-3.6) i que semblen pertànyer al sauveterroide 

i als inicis de la fàcies de mosses i denticulats. Així i tot es pot observar que és precisament SM-4.1a la 

subunitat que presenta un percentatge de restes de lepòrids més baixa dins la seqüència epipaleolítica 

(79,7%). El %Tm també augmenta entre SM-4.1b i SM-4.1a, però dins la tendència inaugurada amb el pas 

del EPI-M al sauveterroide, i a més a més, els índex de diversificació λ-1 i el de riquesa taxonòmica semblen 

mostrar un canvi major en passar d’SM-4.1a a SM-3.6 que no dins la fàcies epipaleolítica. Sembla doncs, 

que la vinculació entre el moment de descens en la presència dels lepòrids i l’accentuació de la 

diversificació en Santa Maira està ben relacionada amb el final dels tecnocomplexes de la fase A 

(epimagdalenians/microlaminar i sauveterroides) i l’aparició del Mesolític de mosses i denticulats, la fase 

B.  

L’estudi de la diversificació també permet fer una observació des del punt de vista del mètode. 

Sistemàticament s’ha observat que existeixen diferències en els índex de diversificació si són calculat amb 

els lepòrids o sense aquests. En general, els càlculs realitzats sense les restes dels lepòrids permeten 

observar diferències entre les col·leccions de cacera major / carnívors de manera més clara que si aquests 

són inclosos als càlculs. Aquest fet confirma que la ingent quantitat de restes de lepòrids que es recupera 

en aquestes seqüències emmascara allò que està succeint dins el que podem considerar el conjunt de 

cacera major i carnívors (encara que també poden aparèixer altres petites preses com els eriçons), o bé 

taxó principal + taxons minoritaris. Així doncs, per tal d’avaluar millor la significació real dels processos de 

diversificació es aconsellable estimar els diferents índex considerant-hi el total de restes identificades amb 

els lepòrids, però també excloent aquest taxó dels càlculs, tal i com s’ha fet en aquest treball 

Per altra banda, més enllà de l’evolució de les seqüències complexes valencianes i Nerja com a exemple 

del sud peninsular, la síntesi i evolució dels diferents conjunts que han servit per contextualitzar les 

col·leccions estudiades  han permés diferenciar agrupacions de jaciments que comparteixen 

característiques arqueozoológiques semblants. 

En els jaciments situats la zona meridional de la mediterrània ibèrica el primer que cal comentar és la 

mancança de col·leccions disponibles. En qualsevol cas, tant Nerja com Pirulejo i ja en Múrcia, Caballo 

mostren característiques semblants als dels jaciments valencians premesolítics. Cal tornar a insistir, però, 

en les peculiaritat observades en el jaciment de Nerja ocasionades per l’explotació del medi marí. En el 

cas del Pirulejo, jaciment de entorn mixt muntanya i vall, però ja obert a la vall del Guadalquivir, les 

característiques de la col·lecció faunística és semblant ala de la resta de la mediterrània. 

L’agrupació de jaciments que es disposen en les Serralades Costaneres Catalanes mostren en general les 

mateixes característiques descrites per al jaciments valencians. En bona part dels nivells magdalenians i 

epipaleolítics revistats, el %NR de lepòrids es situa per damunt el 70% de les restes identificades. 

Excepcionalment, en els jaciments de Colt de l’Hospital i Filador aquests percentatges són sensiblement 

inferiors. Les col·leccions de nivells mesolítics són encara més escasses, de forma que no es poden realitzar 

observacions massa concloents, bé per la manca d’informació, com en el cas de Filador, bé per els dubtes 

raonables que sorgeixen en observar les datacions d’abric Agut. Excepcionalment està el nivell MM-D del 

Molí del Salt que mostra una quantitat de conill inusualment alta comparada amb altres jaciments que 



S í n t e s i | 571 

  

corresponen a la mateixa fàcies cultural (taula 6.1).  Els jaciments situats en els primers contraforts 

prepirinencs també mostren característiques semblants. En tots els casos presents, els nivells 

premesolítcs mostren elevades quantitats de lepòrids (Balma del Gai, Parco i Forcas I), mentre que en els 

nivells de mosses i denticulats de jaciments de la mateixa zona, els lepòrids estan pràcticament absents 

(Forcas II i Serrat del Pont). Tots aquests jaciments comparteixen localitzacions biogeogràfiques 

semblants. Tant els jaciments de les serralades costaneres com els prepirinencs no presenten massa 

diversitat, amb %Tm baixos en els nivells premesolítics, normalment <10%; i més alts en el cas dels nivells 

de mosses i denticulats dels jaciments prepirinencs. Especialment alts són en el cas del jaciment de Serrat 

del Pont, que amb percentatges per damunt el 50% pot considerar-se un jaciment d’alta diversitat. 

Per altra banda, en el cas dels jaciments situats al cor dels pirineus els lepòrids quasi desapareixen, i 

d’estar present, els percentatges que representa aquest taxó són molt baixos independentment de la 

fàcies cultural. Per altra banda, són jaciment més diversificats que la gran majoria dels jaciments de les 

muntanyes costaneres i prepirinencs, a excepció del ja esmentat del Serrat del Pont. 

Els jaciments situats en la vall mitjana de l’Ebre presenten col·leccions molt escasses i mal conservades, 

de manera que no permeten tampoc grans conclusions. En datacions antigues, el magdalenià de Gato-2 

mostra una presència massiva de lepòrids, com també el jaciment de Los Baños, si bé no disposem de 

dades sobre l’agent acumulador. En Costalena està absent. Així, en aquests jaciments són heterogenis i 

pocs significatius per la mancança de millors col·leccions. 

Altre model diferent és el de l’Alt Ebre, on els lepòrids estan pràcticament absent s atots el nivells, i tots 

els jaciments i nivells presenten alta diversificació, amb %Tm >50% i llistes taxonòmiques molt llargues 

(taula 6.2). 

No són massa les excepcions a aquests models. Cal citar, per exemple el baix nombre de restes de lepòrids 

conservades dels nivells solutrians i magdalenians de les excavacions de Parpalló i Malladetes. Tanmateix, 

com ja s’ha comentat, les dades no són fiables, i probablement aquesta excepció no és més que una 

selecció de les restes durant les excavacions, ja que com apunta Davidson en el cas de Parpalló, ja Vilanova 

(1872) destacava l’elevada presència de “un pequeño roedor”, “abundantísimo en todos los niveles”, que 

podem sospitar es tracta de conill. 

Altres casos excepcionals pel que fa al baix nombre de restes de conill en nivells premesolítics a la façana 

mediterrània són els jaciments del Clot de l’Hospital i Filador. En aquest cas els autors han considerat la 

possibilitat que aquets jaciments siguen excepcional precisament per estar situats en entorns molt 

abruptes no gaire aptes per la gestió del conill, i que precisament són aquests dos tipus d’orografia, una 

més abrupta i altra més suau la que origina que en bona part dels jaciments, els situats en orografies 

menys abruptes o bé on la muntanya en combina amb valls, on el conill es fa dominant (Bosch et al., e.p.). 

Ja al mesolític trobem el cas contrari: una quantitat de restes de lepòrid inusualment alta en l’abric de la 

Falguera, a les comarques centrals. En aquest cas, però, i malgrat que l’estudi tafonòmic sembla indicar 

que bona part de la col·lecció és d’aportació antròpica, no es descarta l’activitat d’altres predadors. En 

qualsevol cas és un conjunt molt escàs més enllà de les restes de lepòrid, i per tant, la seua validesa com 

a excepció és poc significativa. Un fet parell és el del nivell SUP de mosses i denticulats del jaciment català 

de Molí del Salt on la freqüència relativa de Leporidae és molt alta, però la quantitat de restes del nivell 

és molt baixa, i per tant poc indicativa a l’hora d’extraure possibles conclusions d’una excepció. 
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6.2 ESTRATÈGIES DE PREDACIÓ ANTRÒPICA: EDAT I SEXE DE LES PRESES 

6.2.1 LA CACERA MAJOR 

Un dels trets que caracteritza la transició Tardiglacial-Holocé a la regió mediterrània ibèrica és la inclusió 

en el registre faunístic en bona part del jaciments dels que tenim dades de joves i subadults, fet que pot 

indicar la cacera sobre ramats mixtes amb cries i joves. Durant el màxim glacial i amb anterioritat, les 

edats dels taxons principals, cabra i cérvol, indiquen la especialització en la cacera d’adults (Aura Tortosa

et al., 2002; Aura et al., 2009). 

El perfils d’edat de les cabres en el solutrià i el badegulià de Parpalló mostren una presència elevada 

d’adults, seguits d’adults/vells, sense que hi apareguin exemplars nounats, i amb una presència de joves 

i subadults molt escassa. El perfil es repeteix de forma molt similar en el cas de Malladetes i del solutrià 

de Nerja, i suggereix la cacera selectiva d’animals adults. A més a més, els estudis mostren en Parpalló 

una presència majoritària d’adults, de forma que coincidiria amb la selecció i cacera de mascles adults 

que poden ser trobats bé solitaris bé formant petits grups. Amb  l’adveniment del Magdalenià aquestes 

estratègies semblen canviar. En Parpalló  disminueix la presència d’adults, i augmenta la de subadults i 

joves, encara els animals molt joves i nounats continuen mostrant-se absent o molt poc representats, tant 

en el Magdalenià antic com en el superior (Aura Tortosa et al., 2002; Davidson, 1989).  

En el cas de la cacera del cérvol als jaciments costaners de Cendres i Blaus al Magdalenià superior 

l’espectre d’edats és diferent. Ara hi predominen el animals joves i subadults, front a una presència menys 

important dels adults (Aura Tortosa et al., 2002). En els estudis recents sobre la fauna magdaleniana de 

Cendres es confirma aquesta estratègia, i sembla que tant en el cas del cérvol, taxó principal, com en la 

cabra salvatge estan ben representats les cohorts d’animals joves, subadults i adults (Real Margalef, 

2013). En el jaciment de Blaus les edat estimades per al cérvol, principal taxó de cacera major, indiquen 

la presència d’exemplars nounats d’entre 0 i 7 mesos, també joves, subadults, adults i algun exemplar 

senil, si bé sembla que són predominants els joves. Aquesta distribució d’edats suggereix la cacera de 

grups sencers. No s’ha pogut realitzar un estudi sexual, per tant no es pot determinar si aquests grups són 

els grups mixtes de l’època del cel, o els grups de femelles, nounat i joves de primer anys posteriors al 

part. L’autor no descarta tampoc la possibilitat de seleccions de mascles de diferents edats. Tanmateix, 

l’elevada presència de joves pot suggerir més bé la cacera dels grups de femelles i joves, que en el cas dels 

mascles es mantenen formant part del ramat de femelles fins als dos anys, quan abandonen aquests 

ramats (Blanco, 1998b). Aquesta diversificació en les edats de cacera sembla repetir-se malgrat 

l’escassesa de restes en el cas dels isards (Martínez Valle, 1996). 

Durant l’Epipaleolític les tendències apuntades per al Magdalenià continuen. En els jaciments jaciment de 

les Coves de Santa Maira ja s’ha esmentat la considerable presència de joves en total la seqüència. En 

el nivell magdalenià les cohorts dentals han permés establir un 40% de cabres joves front a un 60% 

d’adults. En el cas de la seqüència epipaleolítica les edat encara estan més diversificades a causa de 

la major quantitat de restes.  Així, apareixen animals nounats (entre el 3 i el 6,5%), joves (al voltant 

del 25%), esporàdicament subadults (a causa de la dificultat de identificar aquesta fase), adults (al 

voltant del 60%) i vells (entre el 3 i el 6%). En el nivell 3 la diversificació de les edats assoleix el màxim 

de la seqüència, i tant joves com subadults superen el 20% de representació. Encara que el sexe s’ha 

pogut establir en poques restes, en general es pot estimar que hi ha un cert equilibri en la 

representació de mascles i femelles. 

En el cas de la col·lecció estudiada de la Sala del Vestíbulo de Nerja, el domini dels adults en el cas de les 

cabres del nivell epipaleolític és més evident que no a Santa Maira, i suposen vora el 70% de les restes 

dentals, mentre que els subadults un 13% i els joves un 8%. També els vells representen un 10% del total 

de restes dentals. En aquest cas el sexe s’ha pogut establir en poques restes, però semblen indicar una 
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major presència de mascles. La diversificació de les edats en aquest jaciment, encara que la quantitat de 

restes és menor, és més clara en els senglars, on la presència de restes d’animals joves pot superar la 

d’adults. 

En el Tossal de la Roca l’estructura d’edats únicament s’ha pogut establir en el sector exterior, ja que a 

l’interior les restes dentals són escasses, de forma que no es disposa d’informació per als nivells 

epipaleolítics, però sí per als mesolítics. En el cas dels cérvol predominen els animals subadults o adults 

joves, d’entre 30 i 36 mesos, encara que també els adults estan ben representats. La resta de cohorts, 

encara que presents a excepció dels nounats, no són representatives. En el cas de la cabra salvatge la 

cohort millor representada és la dels adults, si bé totes les altres fases estan presents a poca distància 

entre elles, i conformen una estructura escalonada on els adults representen al voltant del 40% de les 

restes, els subadults un 30% i els joves poc més del 20% (Cacho et al., 1995). 

Malgrat la menor quantitat de restes, en el nivell epimagdalenià de Diablets (Castelló) es pot perfilat una 

estructura d’edats també diversificada en les cabres, ja que de tres individus, dos són joves-adults 

(presenten el M3 amb lleuger desgast), i un d’infantil. Malgrat que són poques restes i individus, s’inscriu 

en la tendència a la diversitat de les edats de les cabres, si bé la baixa quantitat de restes no el fa massa 

significatius (Orri i Nadal, 2014). En el Cingle del Mas Cremat, malgrat el domini dels adults que apunten 

els autors, la llista d’edats que presenten també mostra certa diversitat, i juntament amb aquest adults 

és habitual la presència d’espècimens infantils i joves tant entre el cèrvids com en els caprins (Martínez 

Valle i Iborra Eres, 2010). 

Aquesta diversificació de les edats de mort dels animals caçats també es pot rastrejar en altres indrets de 

la zona mediterrània, si bé les limitacions de les col·leccions disponibles sols permeten apuntar aquestes 

tendències. Així per exemple, en el cas del nivell epimagdalenià de la cova de la Guineu (IIIa/b), les cabres 

(NMI=3) i els cérvols (NMI=3) determinats en aquest jaciment pertanyen a edats diferents, tant joves com 

adults (Nadal, 1998). 

En l’àrea prepirinenca també s’observa un tipus de selecció semblant. Als nivells 2a-2b del jaciment de 

Chaves no es pot considerar que hi haja una selecció derivada de l’edat, ja que totes estan present, al 

igual que els sexes (Castaños, 1993). En la seqüència Magdaleniana-Epipaleolítica de l’abric de Forcas I el 

cérvol és el taxó millor representat pel que fa a la cacera major amb sols 54 restes, però malgrat aquesta 

baixa quantitat s’ha estimat la presència d’animals adults, un d’edat avançada i un mínim de dos juvenils 

(Blasco i Castaños, 2014a). Mateix cas és el del cérvol de la fàcies epipaleolítica de Forcas II, on tant juvenils 

com adults estan presents (Blasco i Castaños, 2014b). En el cas del mesolític de la bauma del Serrat del 

Pont sembla que hi ha una certa selecció d’exemplars d’edat juvenil o subadults, que encara no han acabat 

el creixement, cosa que d’altra manera implica una diversitat d’edats, ja que els adults també estan 

presents entre el cérvol i el cabirol. L’estructura de les edats fa suposar a l’autora que la cacera es centraria 

en la tardor i l’hivern (Alcalde i Gurt i Saña i Seguí, 2008).  

A les seqüències on ha estat possible l’estudi de l’evolució de les edats d’abatiment de les preses dins la 

regió mediterrània ibèrica sembla evidenciar-se un canvi pel que fa a l’edat de les preses coincident a 

grans tres amb l’inici del Tardiglacial, o bé amb la fàcies tecno-tipològica magdaleniana. Aquest canvi 

d’orientació no implica una cera de tipus oportunista, sinó el desenvolupament de noves estratègies i 

tècniques de cacera, així com l’especialització en la cacera dels ramats mixtes de femelles i joves que es 

solen conformar després de l’època dels parts i  es mantenen durant alguns mesos. Els estudis actuals 

sobre ramats de Capra pyrenaica, el coit es produeix entre octubre i novembre, per parir entre abril 

i primeries de juny, normalment en maig, després d’una gestació d’entre 165 i 170 dies. Després de 

l’època del cel, els mascles majors de 4 anys formen ramats separats, mentre que els individus entre els 2 

i 3 anys passen l’any junt les cabres femelles, excepte durant el període de parts en el qual formen 

també ramats separats juntament amb els animals nascuts l’any anterior. Aquests grups 

d’animals joves poden mantindre’s durant tot l’estiu i fins l’octubre, mentre les femelles estan alletant 
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les cries d’eixe any. Els grups mixtes de mascles i femelles poden trobar-se durant tot l’any en els 

ramats estudiat a Cazorla i Segura, excepte a l’agost, si bé són més important entre novembre i febrer. 

Els grups de femelles amb cries comencen a formar-se a partir del febrer, i assoleixen el seu punt màxim a 

partir de  l’agost, quan els joves de l’any anterior, que havien estat expulsats durant els parts, 

comencen a tornar amb les seues mares. Els grups de mascles, per la seua banda, solen ser més 

abundants els mesos càlids, especialment de juny a setembre, després de l’agrupament que realitzen en 

passar l’època de cel i també a la primavera (Alados i Escós, 1985; Blanco, 1998; Fandos, 1989;

Gonzales, 1982). Malgrat que els estudis actuals mostren una sèrie de pautes estacionals, aquests 

grups són prou heterogenis, i segons l’època la quantitat relativa de mascles/femelles i adults/joves 

que integren els grups varia. Si tenim en compte que desconeguem quines eren estes pautes fa 

entre 15000 i 8000 anys enrere, resulta difícil poder utilitzar criteris d’edat per establir qüestions sobre 

estacionalitat, però en qualsevol cas sí que es evident un canvi en la forma de gestionar aquests ramats. 

Es pot parlar doncs d’una diversificació en les edats caçades que en cap cas pot ser interpretada com 

una cera de tipus oportunista, sinó que més bé és el reflex d’intensificació en la forma d’aprofitar 

aquests recursos (Alcalde i Gurt i Saña i Seguí, 2008; Aura Tortosa et al., 2002; Aura et al., 2009; Pérez 

Ripoll i Martínez Valle, 2001). 

6.2.2 ELS LEPÒRIDS: SEXE I EL TIPUS DE CAPTURA 

L’estudi de les edats i del sexe ja exposat en la síntesi de les dades obtingudes al jaciment de Santa Maira 

ha permés observar la formació de tres tipus d’agrupacions de sexe/edat diferents que podrien respondre 

a tres models d’adquisició diferents. Segons el que proposa Jones (2006) el conjunt dominat per mascles 

adult del nivell SM-5 podria correspondre a una estratègia d’adquisició individual, mentre que en SM-

4.1b/c i SM-4.2, on cap sexe és dominant, el model de captura podria ser mixt. En el cas de SM-4.1a, el 

domini de les femelles i la identificació d’un conjunt relativament important de restes d’individus nounats 

podria correspondre’s, amb certes matisacions ja esmentades, amb la captura en massa a les llorigueres.  

Recentment s’ha realitzat un estudi semblant de la col·lecció de restes de Leporidae del nivell solutrià XIII 

de la cova de Cendres (Gordón Baeza, 2015). Els resultats obtinguts són molt semblants als de SM-4.1a, 

amb un clar domini de les restes que entrarien dins el rang de les femelles. En aquest cas l’explicació que 

es dóna a aquest fet és la possibilitat d’una selecció no intencionada de femelles mitjançant trampes. 

Aquesta explicació està fonamentada en el fet que sembla que les femelles realitzen majors desplaçament 

fora de la lloriguera en l’època d’alletament per tal d’alimentar-se en aquesta època d’estrés nutricional, 

tal i com es documenta en treballs actualistes (Arques i Peiró, 2005). Tanmateix, però, en aquests mateixos 

treballs aquest augment en la mobilitat de les femelles no suposa un gran augment d’aquestes (54%) 

respecte als mascles (46%) en els recomptes dels animals caçats amb escopeta (entenem ací que aquest 

sistema de cacera és el que més es pot assemblar a la captura mitjançant trampes, doncs no hi ha cap 

selecció prèvia i en ambdós casos es depreda de forma aleatòria sobre animals “de pas”). Tampoc 

l’augment és massa elevat respecte als períodes de pausa reproductiva (augment del 3,5% en la quantitat 

de femelles caçades). Així, en la nostra opinió, una presència massiva de femelles en les col·leccions no 

coincideix en aquest model proposat de captura mitjançant trampes. 

Una crítica semblant es pot fer sobre els models dominats per mascles i interpretats com a captures 

individuals segons Jones (2006). Eixe és però, el model i la hipòtesi de partida que hem exposat en 

comentar les estructures de sexes obtingudes en Santa Maira, i correspon amb el model del nivell SM-5. 

Tanmateix, aquesta proposta de Jones entra en contradicció amb eixa possibilitat de major mobilitat de 

les femelles en determinades èpoques, i amb els propis resultats obtinguts en alguns treballs actualistes 

ja citats (Arques i Peiró, 2005). A l’hora, però, en aquest mateix treball es comenta que en altres treballs 

semblants la cacera aleatòria i individual de conills ha donat col·leccions on, efectivament, els mascles hi 

dominaven clarament. Dit d’altra manera, aquest mètode que encara estem començant a aplicar si bé és 

útil per establir agrupacions i definir les estructures sexuals –acceptant, és clar, que aquestes diferències 

de tamany no se’n deriven altres qüestions, possibilitat aquesta que tampoc no podem rebutjar de 
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entrada-, encara manca d’una explicació unívoca i acceptada de forma unànime, de manera que cal en 

primer llocs disposar de major col·leccions estudiades, i de la proposta de més hipòtesis interpretatives 

per tal de poder-les criticar, i en el seu cas, acceptar-les o rebutjar-les. Sense dubte els resultats són molt 

suggeridors, però encara manquen de respostes concretes i queda molt de treball per fer en aquest sentit.  

6.3 EL PROCESSAMENT DE LES PRESES  

6.3.1  MODELS DE PROCESSAMENT DE LA CACERA MAJOR 

6.3.1.1 La representació anatòmica  

En comparar la representació anatòmica dels diferents nivells i jaciments estudiats el primer que cal 

destacar és que tots els segments esquelètics estan en major o menor mesura representats, i per tant no 

es pot parlar d’una selecció de parts anatòmiques que siguen transportades als jaciments. En eixe sentit 

no són d’aplicació els models que sí se poden aplicar en determinats contexts de cacera en massa, on les 

parts més riques són les úniques que es transporten als jaciments. En el cas de la Mediterrània els animals 

de les zones de tundra i taigà o de les grans praderes i sabanes estan absents. Els animals en aquestes 

zones temperades ocupen nínxols ecològics fixes i que no canvien substancialment entre l’estació freda i 

la càlida o seca-humida, de forma que no es produeixen les grans migracions en massa pròpies d’animals 

com el ren o caribú, bisons o nyus. La permanència dels animals en zones estables, i no massa allunyades 

dels jaciments fa que la captura en massa no siga necessària. Les estratègies de cacera no serà la de la 

massacre que s’aplica sobre animals migradors, sinó la de la selecció de preses concretes, la cacera quasi 

individual o de petits grups i el consegüent transport de l’individu sencer al jaciment (Aura Tortosa et al., 

2002) 

Dit açò, però, l’anàlisi de la representació anatòmica dels caprins a les diferents col·leccions permet 

observar algunes semblances i també algunes diferències que, per reiterar-se als distints nivells, mereixen 

atenció. Tal i com s’ha comentat anteriorment, tant en el jaciment de Santa Maira com en el cas de Nerja, 

si bé tots els segments esquelètics hi són representats, hi ha clares diferències en les freqüències 

d’aparició dels ossos del basipodi entre els nivells mesolítics i els epipaleolítics. 

En el cas dels nivells de Santa Maira les diferències en les freqüències d’aparició són evidents tant en NR 

absolut com en el MAU. Per tal de comparar entre els diferents nivell s’ha comparat el %MAU per tal 

d’eliminar les diferències derivades del tamany de la mostra. El %MAU que representen les falanges 

primeres en este nivell és de 22,2%, front a un 81,25% en el cas del nivell epipaleolític 4.1 i el 53,3% del 

nivell 4.2. Les falanges segones, per la seua banda estan absent de la col·lecció mesolítica. Les falanges 

terceres assoleixen un %MAU del 97,5% i del 36,7% en els nivells epipaleolítics 4.1 i 4.2 respectivament, i 

malgrat les grans diferències internes, se situen a molta distància del 8,9% que representen en el cas del 

nivell mesolític (figura 6.10). 

En general s’observa certa simetria en comparar els nivells tret del cas concret del basipodi. El nivell 3 

mostra un %MAU en el cas de les banyes envers ambdós nivells mesolítics, mentre que la calota cranial 

mostra resultats semblants. En el cas de l’esquelet axial, SM-3 presenta nombres inferiors als de SM-4.1, 

però més semblants i fins i tot lleugerament per damunt en el cas de les costelles, als de SM-4.2. amb 

algunes diferències, el membre anterior i el posterior es mostren prou equilibrats entre els nivells, situant-

se el %MAU d’SM-3 per davall del d’SM-4.1, però per damunt del d’SM-4.2 en el cas dels ossos del membre 

anterior. La representació dels principals tarsos varia entre els nivells, però sense una direcció clara, 

mentre que en el cas del metatars SM-3 i SM-4.1 estan prou equilibrats, per damunt del 50%, i SM-3 se

situa per damunt SM-4.2. Per contra, en arribar a les falanges, i tal i com ja s’ha comentat, les diferències 

s’exageren i es fan més evidents. 
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El cas de Nerja és semblant, encara que més enllà de les falanges,  el nivell mesolític NV-3 presenta %MAU 

inferiors en altres ossos tant del membre anterior com, principalment, en el membre posterior, 

especialment front als nivells 4.1b i 4.2. Les diferències en la representativitat del %MAU de les falanges 

són importants, encara que no resulten tan evidents com en el cas de Santa Maira atés que les diferències 

en la representativitat d’altres ossos també són majors. En qualsevol cas, eixes diferències existeixen: així, 

les falanges primeres tenen un %MAU del 20% en el cas d’NV-3, front a un 58,3, 56,3 i 70% en els nivells 

epipaleolítics 4.1a, 4.1b i 4.2 respectivament. La falange segona sols assoleix el 10% en NV-3, front al 

58,3% del NV-4.1a i el 31,25 i 33,3% del 4.1b i 4.2; la falanges tercera sols presenta un 5% en NV-3, front 

a percentatges que oscil·len entre el 8,8% del NV-4.1b i el 50% del NV-4.2 (figura 6.11). 

 

Figura 6.10. Comparació del %MAU entre els nivells de Santa Maira 

 

Figura 6.11. Comparació del %MAU entre els nivells de Nerja-V. 

 

Exposades les diferències, cal centrar-se en les seues possibles causes. En primer lloc, cal descartar la 

possible recollida selectiva en els processos d’excavació, ja que la metodologia d’excavació ha sigut molt 
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acurada i semblant als diferents nivells. A més a més, front a la infrarrepresentació de les falanges, sí que 

s’han recuperat altres restes de tamany petit. La possibilitat d’una destrucció diferencial de les falanges 

tampoc no es pot contemplar, ja que per una banda, són ossos prou compactes i densos, i per altra, s’han 

recuperat ossos molt més fràgils. En el cas concret de Santa Maira, on més exagerat és el fenomen de 

“desaparició” de les falanges, encara és més evident aquest fet per la bona conservació de la col·lecció 

faunística en general. 

La raó d’eixa baixa representació de falanges en els dos jaciments però especialment en el de Santa Maira 

és, llavors, una incògnita. Pot respondre a processos de transport selectiu que suposen la eliminació, i no 

en tots els casos, d’eixes parts fora de les cavitats? És una possibilitat que encara que objectivament no 

es pot descartar, a priori tampoc no pot ser recolzada de forma raonable per motius com el facilitar el 

transport de les preses, ja que la resta d’elements mostren percentatges de representació prou 

semblants. Tanmateix el fet és evident i ha de respondre a alguna causa per desconeguda que aquesta 

siga. Una possibilitat és que el tipus de processat aplicat implique la destrucció o eliminació de bona part 

d’aquests ossos del registre arqueològic. 

6.3.1.2 La distribució de les marques lítiques 

La comparació de la distribució de les marques lítiques als diferents ossos de les restes de cacera major 

no ha permés pogut observar diferències significatives que puguen indicar pautes de processament 

diferent entre les col·leccions de Santa Maira i de Nerja, ni tampoc entre els nivells mesolítics i 

epipaleolítics intra i interjaciments. 

Cal apuntar, però, que en el jaciment de Nerja les possibilitats de realitzar un anàlisi significatiu del 

repartiment de les restes lítiques a la cortical dels ossos són molt limitades a conseqüència de la baixa 

observabilitat de les restes. Partint d’aquest problema de base, la distribució, localització i funció de les 

marques observades no és substancialment diferent a l’observat en la col·lecció de Santa Maira.  

Seguint la lògica del processant carnisser, s’han identificat marques lítiques produïdes durant l’escorxat 

de les preses. Aquestes apareixen sobre els extrems apendiculars, especialment falanges, metàpodes i 

ossos del neurocrani i mandíbula, doncs són les zones on cal inicial el procés de l’escorxat, o bé aquelles 

on la pell i els ossos estan més pròxims, o bé zones complicades. En el cas del crani en concret es donen 

quasi totes aquestes situacions. També s’han documentat marques produïdes en la desarticulació, que es 

fan especialment evidents en les epífisis o diàfisis proximals dels metàpodes i radis, si bé es poden trobar 

en altres ossos, però quasi sempre en disposició transversal al que serien els tendons i músculs que cal 

tallar per separar els segments esquelètics. La major part de les marques lítiques s’han identificat, com és 

lògic, sobre fragments de diàfisi, que són les restes més abundant a les col·leccions. Aquests tipus de 

marques, tant incisions com raspats, estan en general relacionades amb el descarnament. 

En el cas dels carnívors cal esmentar que si bé les marques d’escorxat relacionades amb l’extracció i 

aprofitament de la pell estan presents, també s’han identificat marques clares de consum. 

6.3.1.3 La fractura intencional dels ossos: les falanges com a exemple d’explotació 

intensiva 

Els estudis realitzar confirmen allò que ja s’ha exposat en diferents treballs (p. e. Aura Tortosa et al., 2002; 

Pérez Ripoll, 1992): la sistemàtica i intensiva fractura dels ossos per accedir al contingut medul·lar. En els 

nivells estudiats de Nerja i Santa Maira no es poden observar, al igual que en el cas de les marques 

lítiques, patrons clarament diferents pel que fa a aquesta part del processat carnisser entre nivells o 

jaciments. Tanmateix, l’estudi al detall del trencament intencional de les falanges permet aprofundir en 

el fenomen de la intensificació en l’aprofitament de les preses. Aquests ossos són dels que millor 
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exemplifiquen aquest tipus d’aprofitament intensiu, i s’han utilitzat com a referent per a avaluar aquest 

fenomen en diferents treballs (Aura et al., 2009; Llorente-Rodríguez et al., 2014; Pérez Ripoll, 1992). En 

aquest cas anem a valorar el trencament intencional de les falanges de caprí, doncs són les més abundants 

en la mostra estudiada (taules 6.7 i 6.8). 

 

Taula 6.7. NR de falanges I i II senceres i fragmentades de la col·lecció estudiada de Santa Maira. 
 
 

 
 

Taula 6.8. NR de falanges I i II senceres i fragmentades de la col·lecció estudiada de Nerja. 
 

Tanmateix, en aquest punt hi ha que considerar un problema que limita les conclusions que es puguen 

extraure: la baixa quantitat de restes en els nivells mesolítics, tant del jaciment de Santa Maira com en el 

cas de Nerja. Així, mentre que per als nivells epipaleolítics de SM el NR de falanges I de caprí és de 131, i 

de 103 en el cas de les falanges II, en el nivell mesolític les falanges 1 són 10 i les segones estan absents 

del registre. En el nivell magdalenià SM-5 també són prou escasses, 7 falanges I i 11 falanges II. En el 

Vestíbul de Nerja la situació és semblant, encara que potser no tant exagerada: en els nivells epipaleolítics 

les falanges 1 sumen 86 restes, front a 8 en el nivell mesolític; les falanges 2 són un total de 42 en els 

nivells epipaleolítics, i sols 2 en els mesolítics.  

La comparació entre la freqüència d’aparició de falanges senceres tant primeres com segones en els nivells 

epipaleolítics de Santa Maira i Nerja front als fragments de falange sí que s’ha pogut realitzar. Així, en el 

cas de les falanges I no hi ha diferències entre les col·leccions dels nivells epipaleolítics d’aquests jaciments 

(Fisher sig. bilateral p=1). Per contra, sí que hi ha més diferències entre les falanges II, si bé no són 

estadísticament significatives  (Fisher sig. bilateral p=0,448). En el jaciment de Santa Maira tampoc són 

significatives les diferències per a les falanges I entre el mesolític i l’epipaleolític (Fisher sig. bilateral 

Falange I SM SM-3   SM-4.1   SM-4.2   SM-5  

Sencer o quasi 1 10,0 1 1,0 3 10,7   

Frg. Axial 1 10,0 5 4,9 3 10,7 1 14,3 

Frag. Px. 3 30,0 45 43,7 6 21,4 1 14,3 

Frag. Df.   0,0 14 13,6 2 7,1 4 57,1 

Frag. distal 5 50,0 38 36,9 14 50,0 1 14,3 

  10 100,0 103 100,0 28 100,0 7  

Falange II SM SM-3   SM-4.1   SM-4.2   SM-5  

Sencer o quasi   0,0 4 4,9 1 4,5   

Frg. Axial   0,0 29 35,8 3 13,6 5 45,5 

Frag. Px.   0,0 24 29,6 6 27,3 4 36,4 

Frag. Df.   0,0 3 3,7   0,0   

Frag. distal   0,0 21 25,9 12 54,5 2 18,2 

  0 0,0 81 100,0 22 100,0 11  

 

Falange I NV NV-3   NV-4.1a   NV-4.1b   NV-4.2   NV-4S  

Sencer o quasi   0,0   0,0 1 3,3 1 2,7 1 5,9 

Frg. Axial 3 37,5 2 10,5 2 6,7 1 2,7 3 17,6 

Frag. Px. 2 25,0 6 31,6 14 46,7 14 37,8 8 47,1 

Frag. Df.   0,0 1 5,3 1 3,3 1 2,7    

Frag. distal 3 37,5 10 52,6 12 40,0 20 54,1 5 29,4 

  8 100,0 19 100,0 30 100,0 37 100,0 17 100,0 

Falange II NV NV-3   NV-4.1a   NV-4.1b   NV-4.2   NV-4S  

Sencer o quasi 2 100,0 4 33,3 1 9,1 1 5,3 2 20,0 

Frg. Axial   0,0 1 8,3 3 27,3 6 31,6 2 20,0 

Frag. Px.   0,0 4 33,3 6 54,5 7 36,8 2 20,0 

Frag. Df.   0,0   0,0 0 0,0 1 5,3   0,0 

Frag. distal   0,0 3 25,0 1 9,1 4 21,1 4 40,0 

  2 100,0 12 100,0 11 100,0 19 100,0 10 100,0 
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p=0,312), com tampoc en Nerja (Fisher sig. bilateral p=1); en el cas de les falanges II no es pot extraure 

una conclusió des de l’estadística, ja que estan absents en SM-3 i únicament hi ha dues en NV-3, i aquestes 

dues estan senceres. Malgrat les diferències que s’apunten en la falange segona no es pot considerar un 

criteri prou evident ni fort considerar que hi ha diferències entre els jaciments en aquest sentit per la 

baixa quantitat de restes. De forma general, en tots dos se pot observar un aprofitament intensiu dels 

recursos consumibles d’aquest taxó, amb una presència puntual de falanges senceres tant en els nivells 

mesolítics com epipaleolítics.  

La publicació de la quantitat de falanges I i II senceres i/o trencades hi ha als diferents nivells d’altres 

jaciments ha permés realitzar algunes comparacions amb els jaciments estudiats en aquest treball. S’ha 

pogut contrastar la quantitat de falanges en el jaciment del Tossal de la Roca, tant en els nivells 

Magdalenians/Epipaleolítics  com en el Mesolítics (a partir de Cacho et al., 1995) (taula 6.9).  

 

Taula 6.9. NR de falanges I i II senceres i fragmentades de la col·lecció de Tossal de la Roca (Cacho et al., 1995) 

 

La distribució de falanges senceres i trencades en els nivells premesolítics no mostra diferències 

estadísticament significatives respecte a la distribució del nivell SM-4 (sig. bilateral Fisher p=1; ϕ 2=0,005), 

com tampoc en la col·lecció mesolítica (sig. bilateral Fisher p=1; ϕ2=0,0064). En el cas de les falanges II 

sols s’han pogut comparar els nivells epipaleolítics, però en qualsevol cas de nou no s’observen diferències 

estadísticament significatives entre les col·leccions (sig. bilateral Fisher p=0,641; ϕ 2=0,0016). El nivell 

mesolític del Vestíbul de Nerja tampoc no mostra diferències amb Tossal de la Roca (sig. bilateral Fisher 

p=1; ϕ2=0,01), com tampoc s’estableixen entre els nivells epipaleolítics (sig. bilateral Fisher p=0,592; 

ϕ2=0,0064).  

També ha estat possible fer la comparació amb les dades publicades per (Llorente-Rodríguez et al., 2014) 

per les falanges de cabra salvatge  i cérvol dels nivells neolítics de Cova Fosca. La comparació del nivell 

epipaleolític de SM amb el nivell Neolític antic de Cova Fosca indica que entre les col·leccions semblen 

haver més diferències que no a les exposades abans (ϕ2=0,0121), però no poden ser considerades 

estadísticament significatives (Yates χ2=3.48; gl=1; p=0,062). 

Sembla doncs que la fractura de les falanges és un fet habitual a bona part dels conjunts arqueològics i 

implica el processat intensiu de les preses i l’aprofitament de tots els recursos alimentaris que aquestes 

ofereixen. Si bé aquest fet és en sí mateix interessant, l’estandardització del procés anul·la la seua utilitat 

com a possible fet diferenciador entre jaciments o nivells (Aura et al., 2009), com a mínim amb el nivells 

de coneixement actual i pel que fa a les espècies de cacera major, ja que sembla que en el cas de les 

domèstiques –i sense entrar en possibles implicacions cultural que desborden els objectius del present 

treball- sembla que el paradigma és diferent (Llorente-Rodríguez et al., 2014). 

Falange I TR TR Magd/Epi  % TR Meso  % 

Sencer o quasi 2 6,3 2 5,1 

Frg. Axial 3 9,4 1 2,6 

Frag. Px. 7 21,9 23 59,0 

Frag. Df. 1 3,1 1 2,6 

Frag. distal 19 59,4 12 30,8 

  32 100,0 39 100,0 

Falange II TR TR Magd/Epi  % TR Meso  % 

Sencer o quasi 2 7,1 9 30,0 

Frg. Axial 4 14,3 1 3,3 

Frag. Px. 13 46,4 4 13,3 

Frag. Df.   0,0   0,0 

Frag. distal 9 32,1 16 53,3 

  28 100,0 30 100,0 
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6.3.2.  MODELS DE PROCESSAMENT DELS LEPÒRIDS I VARIANTS 

Els lepòrids sempre han estat considerats en l’àmbit mediterrani en cronologies del Paleolític superior-

Epipaleolític un recurs estable i que funciona com a base estàtica d’aprovisionament, és a dir, un recurs 

fixe que permet suplir la mancança o la dificultat d’aconseguir-ne altres. Una espècie de “segur” proteínic 

de carn magra, fàcil d’aconseguir i que finalment assoleix una gran importància, com a base econòmica i 

complement de la cacera major (Aura Tortosa et al., 2002; Cacho et al., 1995; Gordón Baeza, 2015; 

Pérez Ripoll, 2002; Pérez Ripoll, 2004; Pérez Ripoll, 2005-06; Real Margalef, 2013).  

6.3.2.1 Les marques lítiques 

Un dels avantatges que podrien oferir aquests animals és la possibilitat de realitzar un consum diferit de 

la seua carn. Una carn tan magra permet que siga relativament fàcil de conservar mitjançant per exemple 

l’assecat o el fumat. La gran quantitat de marques relacionades amb el descarnament identificades als 

ossos de conills dels jaciment paleolítics i epipaleolítics s’ha interpretat com a resultat d’aquests processos 

d’extracció dels paquets musculars (Pérez Ripoll i Martínez Valle, 2001; Pérez Ripoll, 2002), ja que per a 

realitzar un consum directe i immediat de la carn no se requereix la seua extracció, sinó, en tot cas i no 

necessàriament d’una cocció que facilite tant l’extracció amb la boca com la seua digestió (Sanchis Serra

et al., 2011). Més enllà de la caracterització d’aquesta part del processat, aquest és un dels punts d’interés 

de l’estudi de les marques lítiques sobre els ossos de lepòrid. Altra qüestió és la possibilitat de comparar 

el tipus de processat realitzat entre nivells i /o jaciments per si és possible observar diferents pautes de 

processat que siguen el reflex de diferències culturals o econòmiques. 

L’estudi de les marques lítiques sobre la superfície dels ossos en els jaciments de Nerja Vestíbul i Santa 

Maira mostra semblances i deferències segons els ossos (figura 6.12). En els cas de l’escàpula es pot 

comparar l’aparició de marques lítiques en el coll. Aquestes s’han agrupat en 6 models diferents que 

poden ajuntar-se per tal d’obtenir una visió més acurada i estadísticament més significativa.  El perfil 

mostra una major ràtio d’aparició d’aquest tipus de marques en el nivell magdalenià SM-5, afectant a més 

del 80% de les restes de coll d’escàpula. Els nivells epipaleolítics de Santa Maira mostren percentatges 

semblants, entre el 60 i el 65% de les restes afectades. En canvi, en el cas de Nerja tant en el nivell NV-4.1 

com en NV-4.2 aquests percentatges es redueixen considerablement al realitzar els càlculs sobre aquelles 

restes observables que de forma “consuetudinària” s’ha fixats en els graus de concreció entre 0 i 3. Així, 

en NV-4.1 aquest percentatge se situa en prop del 15%, i del 29% en el cas del NV-4.2. En el cas dels nivells 

mesolítics de Santa Maira els percentatges se situen prop del 40% en la fàcies tardenoide i al 20% en la 

fàcies de mosses i denticulats. Encara que sensiblement prou menys abundants, també estan presents les 

marques de raspats sobre els marges que es poden interpretar com a part del procés d’extracció de la 

carn del membre anterior vinculat també a les marques sobre l’húmer. Aquestes són especialment 

abundants en Santa Maira. 

En l’húmer les diferències també són acusades, i repeteixen, amb algunes diferències el perfil de 

l’escàpula. De nou el màxim es troba al nivell magdalenià de Santa Maira, on prop del 90% de les restes 

de cilindres d’húmer mostren marques lítiques del model 1. En els nivells epipaleolítics el percentatge es 

redueix escalonadament, i en SM-4.2 se situa per damunt el 60%, mentre que al SM-4.1, poc per damunt 

el 30%. En Nerja, tant el nivell NV-4.1 com el 4.2 mostren percentatges propers al 40% d’afectació de les 

restes de cilindre llargs i entre els graus de concreció 0-3. En les subunitats de la fàcies tardenoide de 

Santa Maira la quantitat de restes afectades suposa poc més del 30%, mentre que en el nivell de mosses 

i denticulats no s’han observat marques lítiques d’aquest model. En el radi hi ha una coincidència en un 

nombre de marques molt escàs, que no aplega al 10% en cap nivell epipaleolític de Santa Maira o Nerja. 

Únicament aplega al 25% en la fàcies tardenoide de Santa Maira, però ni és significatiu, ja que és el cas 

d’una única resta amb marques sobre un total de 4 restes de diàfisi radial. 
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Figura 6.12. Comparativa de freqüències d’aparició dels diferents models de distribució de les marques lítiques a les cintures, 
estilopodi i zigopodi de Leporidae. 

 

En els coxals les marques són molt escasses. En Santa Maira se n’han identificat en les subunitats 4.1 i 4.2, 

i sempre per davall el 5% dels ossos afectats. En les subunitats de la fàcies tardenoide representen el 20% 

de les restes de coxal que conserver l’ili. Tanmateix, sols és una resta la que presenta marques, que suposa 

el 20% per l’escassa quantitat de restes. Es tracta d’incisions transversals a l’ili. Cas semblant és el de 

Nerja, on apareixen tant en NV-4.1 com 4.2, però en percentatges exigus. En el cas del fèmur el perfil de 

distribució es molt semblant al de l’húmer, però amb freqüències en general més baixes. De nou la 

freqüència més alta d’ossos amb marques lítiques apareix en SM-5, mentre que a les fàcies 

epipaleolítiques, tant en Santa Maira com en Nerja la freqüència de restes de cilindres amb marques 

longitudinal o obliqües és menor, especialment en Nerja però a poca distància de Santa Maira. L’elevada 

freqüència que mostra la fase tardenoide, encara que coincideix amb la que s’observa també a l’húmer, 

cal considerar-la anecdòtica, ja que el 50% és una única resta amb marques lítiques obre un total de 

cilindres llargs de 2. En la tíbia de nou s’estableix un perfil clar, i que de alguna manera repeteix el del radi 
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però amb freqüències, en aquest cas prou més altes. Tanmateix, es repeteix el fet que entre els nivells 

epipaleolítics i el magdalenià de Santa Maira les diferències no són massa importants, ja es troben entre 

el 13 i el 25%, sense que cap d’ells destaque especialment sobre la resta. El percentatge més elevat 

s’assoleix en la fàcies de mosses i denticulats de Santa Maira.   

Els perfils d’aparició de marques lítiques són suggeridors. Per una banda, queda ben clara la diferència 

que hi ha segons el tipus d’explotació que es fa dels diferents ossos, doncs de forma reiterativa són 

l’escàpula i l’húmer els que major quantitat de restes afectades presenten. En canvi, el coxal està molt 

poc afectat. S’observen patrons semblants en els ossos de l’estilopodi, que són els que tenen majors 

paquets musculats, i per tant són aquells on les marques relacionades amb l’extracció d’aquests paquets 

són més abundants. Per contra, els ossos del zigopodi, deixant de banda la ulna, presenten una afectació 

menor. Entre els conjunts estudiats cal destacar la reiterada aparició de major quantitat relativa de 

marques en el nivell SM-5 en el cas de l’escàpula, l’húmer i el fèmur. En canvi, en el cas del zigopodi els 

percentatges apareixen més equilibrats. En Santa Maira en general, les marques són més abundants que 

en la mostra de Nerja en el cas de l’escàpula i l’húmer, però semblants en la quantitat relativa que 

representen en fèmur i zigopodi en comparar els nivells epipaleolítics. Cal destacar també la pràctica 

absència de marques en els nivells mesolítics de Nerja, que en aquest cas cal poden estar derivades de 

l’escassa mostra i els greus problemes de conservació, així com les evidents diferències entre la fàcies 

mesolítica de Santa Maira i la resta de nivells, si bé, de nou en el cas del Mesolític cal considerar-ho amb 

cura per la menor mostra disponible.  

Aquestes diferències poden ser el reflex de formes d’explotació diferent tant entre els jaciments en el cas 

de les diferències descrites entre Nerja i Santa Maira, com dins el mateix jaciment entre les diferents 

fàcies culturals. Resulta interessant en aquest sentit tant les diferències que s’observen entre la fàcies 

mesolítica de Santa Maira i la resta de nivells, i les diferències entre el nivell magdalenià i l’epipaleolític. 

El major índex d’afectació de les restes escapulars i de l’estilopodi en SM-5 suggereixen una major 

aplicació en l’extracció dels paquets càrnics d’aquestes zones, mentre que en el zigopodi, on els paquets 

musculars no són tan grans, l’índex de restes afectades és semblant. 

Aquestes apreciacions es poden comparar amb altres resultats que s’han publicat a diferents treballs, i 

que van a permetre, dins les limitacions que s’aniran comentat, obtenir una visió del significat d’aquestes 

marques. Dissortadament, la metodologia de definició de models que ha permés contrastar al detall les 

marques als jaciments estudiats és nova i no s’ha pogut utilitzar per la comparació amb altres col·leccions. 

Així, les dades de Nerja i Santa Maira s’han simplificat per poder comparar-les. Les dades per al jaciment 

de comparació, en aquest cas la cova de les Cendres s’ha reelaborat a partir de les dades bibliogràfiques 

disponibles per als nivells gravetians (Pérez Ripoll, 2004), solutrians (Gordón Baeza, 2015) i magdalenians 

(Martínez Valle, 1996) (figura 6.13). 

La cova de les Cendres té el gran avantatge de ser un dels pocs jaciments on es disposa d’estudis detallats 

des de cronologies gravetianes a magdalenianes. Tanmateix, l’aplicació de diferents metodologies 

dificulta les possibilitats de comparació entre els resultats. En la col·lecció del magdalenià de la cova de 

les Cedres estudiada recentment la quantitat de restes amb marques lítiques s’ha estimat en un 53,4% 

sobre el total de restes de lagomorfs (NR=1634), però no disposem de les dades absolutes o relatives dels 

diferents ossos (Real Margalef, 2013). En la col·lecció dels nivells magdalenians excavats a primeries dels 

anys 90 i estudiada per Martínez Valle (anomenats nivell IV-III-II-I)  de la Cova de les Cendres (Martínez 

Valle, 1996) : pp 55 i 57). els percentatges són molt variables. En tots els casos l’escàpula és l’os que 

presenta major quantitat de marques lítiques, entre un 22,2% en el nivell II i un 35,2 en el nivell I, seguit 

de l’húmer, que se situa entre el 22,2% i el 10%. La resta d’ossos en els que s’ha determinat la presència 

de marques no supera en cap cas el 4%. Un estudi recent i molt complet sobre la col·lecció de restes de 

Leporidae del nivell XIII (solutrià) de la cova de les Cendres detalla els percentatges d’aparició de les 

marques lítiques sobre la cortical dels ossos estimats sobre el NME de cada un dels ossos (Gordón Baeza, 

2015). En aquest cas es pot observar que és en el fèmur on les marques antròpiques assoleixen els 
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percentatges més elevats, a molts distància de la resta dels ossos. En segon lloc apareix l’húmer, però sols 

amb un 14,29% de representativitat de les marques lítiques. La tíbia també representa un 12,9%, i la resta 

dels ossos es situen per dessota el 10%. El nivell gravetià de esta mateixa cova (XV-XVI) presenta 

percentatges més elevats que la mostra estudiada de Nerja (Pérez Ripoll, 2004). Per contra, la distribució 

dels diferents segments dels ossos llargs, derivats bàsicament de l’acció antròpica, són molt semblants 

(cf. fig. 9 de Pérez Ripoll, 2004). 

 

Figura 6.13. Comparativa de la freqüència d’aparició estimada de marques lítiques sobre diferents ossos de lepòrid als jaciments i 
nivells indicats. En el cas de SM i NV les dades són les obtingudes segons la metodologia descrita per models i resumida per zones 
anatòmiques. En el cas de Cendres (CC) les dades s’han reelaborat a partir de la bibliografia (Gordón Baeza, 2015; Martínez Valle, 

1996; Pérez Ripoll, 2004). 

 

Per tal d’intentar fer una aproximació més adequada, se van a comparar també les zones proximal, distal 

i diàfisis dels ossos llargs, mentre que escàpula, coxal i mandíbula se van a mantenir com a ossos sencer, 

atés el problema de dividir-los en diferents seccions. En el cas dels ossos llargs, aquells que conserven tant 

la diàfisi com alguna de les epífisi s’han comptabilitzat en els dos grups, però les marques únicament en 

el segment en el qual apareixen. Els resultats se mostren en la taula 6.10. 
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Taula 6.10. Percentatge de marques lítiques segons els diferents fragments d’os de Leporidae en les col·leccions estudiades de 
Nerja (NV), Santa Maira (SM). Les dades de la cova de les Cendres s’han reelaborat a partir de la bibliografia (Gordón Baeza, 2015; 

Martínez Valle, 1996; Pérez Ripoll, 2004). 
 

 En el cas de les dades exposades per Martínez Valle, 1996 cal dir que com que l’autor ha separat les 

marques entre els diferents costats de la diàfisis, s’ha agafat per al còmput aquell que presenta major 

quantitat de marques, ja que el sumatori pot superar la quantitat d’ossos presents perquè molts d’elles 

tenen marques en diferents posicions. Açò suposa que els percentatges obtinguts a partir d’eixe treball 

representen mínims. Tanmateix cal tindre en compte que l’autor se refereix en la taula-recompte a marcas 

de carnicería (Martínez Valle, 1996: vol. 2, p. 57), i no especifica si concretament se tracta de marques 

lítiques. Per les apreciacions que fa en la metodologia se pot intuir que molt probablement se refereix a 

marques lítiques (Martínez Valle, 1996: vol. 1, p. 6). En la mateixa metodologia comenta la utilització de 

lupes manuals i binoculars per a la identificació de les marques. Els resultats de la comparació mostren 

algunes diferències entre els nivells. El que més diferències presenta respecte a les col·leccions estudiades 

en el present treball és la mostra estudiada dels nivells gravetians de Cendres, principalment en el coxal i 

les diàfisi de radi i tíbia, que mostren percentatges molt més elevats. En el cas de l’húmer els percentatges 

dels nivells II i I magdalenians  i el gravetià de Cendres estan més equilibrats. Per altra banda, els nivells 

IV i III presenten percentatges més pròxims als de Nerja i inferiors al magdalenià de Santa Maira. En el cas 

de la diàfisi femoral, els percentatges del magdalenià de Cendres són molt baixos, mentre que al gravetià 

s’aproximen als dels magdalenià de Santa Maira. Tant en la diàfisi radial com tibial els percentatges del 

magdalenià de Cendres són molt baixos en comparació a les col·leccions estudiades, mentre que els del 

gravetià són molt elevats. Es poden detectar doncs, clares diferències entre els nivells i entre els jaciments, 

tant a la col·lecció estudiada com en la comparació amb les poques col·leccions que ha estat possible. 

Tanmateix, no es possible afirmar que aquestes últimes diferències no deriven de la metodologia aplicada. 

Eixe és precisament un dels punts febles a l’hora de la comparació entre col·leccions, ja que com s’ha 

observat, en primer lloc hi ha una manca de col·leccions estudiades amb els detalls concrets sobre el 

nombre de marques i la seua disposició concreta als segments esquelètics. Sense aquestes dades resulta 

impossible fer una comparació adequada, ja que el quantitat de marques estimada sobre el total de restes 

de lepòrid no té massa utilitat, doncs les diferències entre les col·leccions, la refragmentació 

postdeposicional o l’observabilitat de les restes afecten de manera important aquestes resultats que a 

més  a més no tenen utilitat ni comparativa entre col·leccions ni ajuden a caracteritzar el processat 

carnisser i la intensitat i intenció d’aquests segons els diferents ossos.  

 

Dissortadament, no s’ha pogut utilitzar altres jaciments per la comparació. En el cas dels nivells 

epipaleolítics de la Cova de Blaus, encara que s’anomena com altre exemple de la gran quantitat de restes 

de conill amb marques lítiques (Pérez Ripoll i Martínez Valle, 2001), en els treball específics no s’aporta 

Os SM-3.1/3.2 SM-3.3/3.6 SM-4.1 SM-4.2 SM-5 NV-3 NV-4.1 NV-4.2 CC-I CC-II CC-III CC-IV CC-XIII CC-XV/XVI 

Mandíbula 25 8,3 4 4,4 0 0 2,1 0         3,7 34 

Escàpula 37,5 20,0 62,7 65,5 83,3   15,6 28,6 35,2 22,2 29,3 29,5   30 

Húmer px             0 0   100 10,2       

Húmer df 33,3 0,0 31,1 63,6 87,5   40,9 37,5 57,1 63,6 36,25 13,8 14,29 59 

Húmer dt     11,1 23,1 12,5   5,1 3,8 14,3   6,6 6,2     

Radi px 0 0 3,6 0 6,3   0 0           15 

Radi df 25   7,2   6,3   3,2 0         8 31 

Radi dt             0 0             

Ulna             3,1 0         5,26   

Coxal 20 0 3,1 4,7 0 3 3,8 2,4         6,9 27 

Fèmur px             0 0     1,6       

Fèmur df 50,0 0,0 11,6 23,8 54,5   16,6 7,7   2,3 2,2 2,3 42,9 54 

Fèmur dt             0 0           15 

Tíbia px             0 0   5,9 2       

Tíbia df 0 42,9 13,4 25,9 23,1   25 15,2   2 3,7 2,9 12,9 53 

Tíbia dt     3       0 0     1 1,3     
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informació concreta, si bé es destaca la presència de marques lítiques “[...] relacionadas 

fundamentalmente con el descarnado y limpieza de los huesos [...]” (Martínez Valle, 1996: 177). En el 

sector Interior del jaciment de Tossal de la Roca la quantitat d’ossos amb marques de descarnament 

identificats per Pérez Ripoll i Martínez Valle (Cacho et al., 1995) és molt reduïda, derivada de la 

identificació de les marques de forma macroscòpica, de forma que no són vàlides per a fer comparacions 

en aquest sentit (Pérez Ripoll, com. pers.).  

6.3.2.2 Morfotipus derivats de la fractura antròpica 

Una vegada extreta la carn, el processament dels ossos per al consum de la medul·la no mostra diferències 

entre els jaciments estudiats. Són predominants determinats tipus de trencaments relacionats amb les 

activitats antròpiques, entre els quals cal destacar els cilindres generats en fracturar les epífisis distal i 

proximals de l’húmer, fèmur i tíbia. Els percentatges en els que apareixen a les col·leccions no mostren 

diferències atribuïbles a possibles processats diferencials. En tos dos jaciments, Nerja i Santa Maira, és 

cridaner el fet que la menor quantitat de cilindres d’húmer i fèmur es recupera en el nivell mesolític, com 

també de la tíbia en el cas de la col·lecció estudiada de Nerja. Els percentatges que representen les 

cilindres sobre la totalitat de restes de cada ós és parella. Per als nivells epipaleolítics de Nerja, els cilindres 

representen entre el 20 i el 35% de les restes en el cas de l’húmer, i entre el 30 i el 45% en el cas de Santa 

Maira. En el cas dels fèmur, el percentatge de cilindres en Nerja oscil·la entre el 22 i el 50%, i entre el 23 i 

el 37% en Santa Maira; en el de la tíbia, aquests cilindres representen entre el 40 i rel 50% en Nerja, i entre 

el 26 i el 40% en Santa Maira. És a dir, la freqüència d’aparició dels cilindres d’aquests ossos varia entre 

els jaciments, però també entre els ossos i sense que hi haja una tendència a la major o menor aparició 

sistemàtica en determinat jaciment. El mateix succeeix, evidentment, amb altres morfotipus que deriven 

del mateix procés, com les epífisis distals en el cas de l’húmer o la tíbia i el cap en el cas del fèmur. 

Reiteradament, encara que els percentatges puguen variar, són els morfotipus més abundants i apunten 

cap a un tipus de processat i consum del moll semblant els ambdós jaciments. 

Aquest tipus de tractament dels ossos sembla estandarditzar-se des de la generalització del consum de 

conill al gravetià i es reitera amb variacions percentuals de poca importància durant tot el Paleolític 

superior fins, com s’ha vist, a cronologies epipaleolítiques i posteriors i no sols en l’àmbit de la regió 

mediterrània ibèrica, sinó també a l’occident peninsular i més enllà del Pirineus (Hockett i Bicho, 2000; 

Cochard, 2004; Pérez Ripoll, 2004, 2005-06; Sanchis Serra et al., 2011; Rillardon i Brugal, 2014). 

6.4 LA IMPORTÀNCIA DEL RECURSOS MARINS AL TARDIGLACIAL 

L’aprofitament dels recursos marins és altra de les qüestions que s’han convertit en un lloc comú en parlar 

de la transició Tardiglacial-Holocè i que es poden interpretar dins el context general d’intensificació-

diversificació. Aquest aprofitament no és, però, ni molt menys privatiu d’aquest període. Ja al Paleolític 

mig hi ha evidències de l’explotació de diferents recursos marins a la Península ibèrica (Antunes, 2000; 

Bicho i Haws, 2008; Stringer et al., 2008), però va a ser ja al Tardiglacial on l’explotació d’aquests recursos 

va a mostrar una intensitat i un grau d’especialització que no s’havia observat adés en cap cas a la façana 

mediterrània.  

Cal tindre present que l’evidència de jaciments vinculats a l’explotació de recursos marins està esbiaixada 

per l’evolució de la línia de costa. Així, en les costes del sud de la península ibèrica l’existència de terrasses i 

escarpaments paral·lels a la costa suposen un ràpid enfonsament de la plataforma continental, la qual 

assoleix els 200 m de profunditat a aproximadament uns 4-5 km de la línia de costa actual (Jordá Pardo et 

al., 2011). Ben al contrari, la plataforma continental de la zona oriental de la península presenta, amb 

variacions, una pendent lleugera que suposa l’aparició de grans planures litorals amb la regressió marina. 

Al màxim glacial, la davallada d’un 120 del nivell marí implica l’aparició de planes costaneres d’uns 10 km 
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allà on la pendent és més elevada, front al cap de la Nao. Un poc més al sud, front a la Cova de Cendres, 

la línia de costa durant el màxim glacial podria haver-se situat a uns 15 km de distància (Fumanal, 1995). 

Així doncs, mentre que els assentaments litorals del sud de la península quasi no han perdut aquest 

caràcter des d’abans l’última regressió marina, els jaciments ara costaners del litoral oriental varen quedar 

situats terra endins, i entre aquests i la línia de costa es formà una extensa planura adequada per als 

hàbitats humans, llavors alguns costaners i que, evidentment, ara estarien submergits sota la mar. 

D’aquesta manera, l’anàlisi de l’explotació dels recursos marins en llocs costaners únicament pot ser 

realitzat en la costa meridional (Aura et al., 2009). 

En el cas de Nerja i malgrat que estava situada a uns 6 km de la línia de costa durant el màxim glacial, no 

és fins després d’aquest esdeveniment que l’aprofitament dels recursos marins comença a generalitzar-

se i es converteix en un fenomen de gran intensitat. Durant el Gravetià estan pràcticament absent, i tenen 

una importància menor en el Solutrià. En els nivells magdalenians de Nerja que corresponen al GI-1 (NV-

7/6/5) la densitat de restes marines és de 7189 per m3. Al GS-1 (NV-4) aquesta densitat augmenta fins als 

57751 restes per m3 (Aura Tortosa et al., 2013). Aquesta diferència no és explicable per la transgressió 

marina, ja que per una banda, la línia de costa mai no es situa més enllà d’uns 6 km de distància, i 

tanmateix, està ben documentada l’explotació de matèries primeres a distàncies molt més allunyades 

(Aura et al., 2009).  

En el Tardiglacial, l’aprofitament d’aquest recursos no és sols una realitat apreciable a l’estudi i recompte 

dels materials recuperats, sinó que de tan intens com és pot arribar a formar vertaders estrats on la matriu 

sedimentària són restes de closques aportades. Aquests closquers  comencen a documentar-se en la 

península ibèrica cap a la fi del MIS2, a partir més o menys del 15000 cal BP (Aura Tortosa et al., 2013). 

Més enllà de Nerja, a la costa de la mar d’Alboran els exemples d’aquest tipus de jaciments són variats: el 

primer closquer descrit va ser el del jaciment d’Hoyo de la Mina (Such, 1920),on treballs recents situen el 

closquer en un nivell corresponent al Magdalenià superior mediterrani (Hoyo de la Mina nivell 6) (Ferrer 

Palma et al., 2006). En els anys 40 se descriuen els de Higuerón i cova Victoria (Giménez Reyna, 1946). 

Més recentment s’ha publicat parcialment l’abric 6 del complejo de Humo (La Araña, Málaga) (Ramos 

Fernández et al., 2006). Més cap a l’est es pot citar també la importància de la malacofauna marina i 

especialment els mitílids al jaciment magdalenià de la cova del Caballo a Cartagena (Martínez Andreu, 

1989). 

Sembla, doncs, que l’aprofitament dels recursos marins s’ha realitzat d’ençà el Paleolític mitjà de forma 

més o menys puntual però sols a llocs costaners i sense que aquests recursos s’introduïsquen a les zones 

interiors abans de la transició Plistocé-Holocé. L’explotació dels recursos marins a partir del Tardiglacial 

es converteix en un fet comú als jaciments costaners, on s’aprofiten de forma exclusiva en els primers 

moments d’aquesta fase. És una explotació complexa i completa, que inclou la recol·lecció de recursos 

estàtics, com mol·luscos o equinoderms, però també aus, peixos i mamífers.  

Aquesta maximització de l’aprofitament dels recursos marins en els jaciments costaners coincideix amb 

l’aparició de forma habitual de recursos marins alimentaris en jaciments situats a desenes de quilòmetres 

de la costa. Si bé l’aparició d’elements d’origen marí està present a tota la seqüència paleolítica i també a 

l’Epipaleolític en forma d’ornaments, en aquest món del Tardiglacial comencen a aparèixer restes 

vinculades al consum antròpic que fins aquest moment havien estat completament absents (Aura Tortosa

et al., 2006, 2015; Aura et al., 2009). Les dades aportades recentment pels estudis isotòpics confirmen 

el consum de proteïna marina en cronologies mesolítiques a llocs tan allunyats de la costa com Santa 

Maira (ca. 30 km de la línia de costa actual), el cingle del Mas Nou (ca. 100 km) o ja en la zona més 

septentrional, en l’epigravetià de Font Voltada, situat a uns 30 km de la costa o en la fàcies de mosses i 

denticulats de Serrat del Pont, a més de 40 km de la línia de costa actual. En altres jaciments com Penya 

del Comptador (ca. 45 km) o Casa Corona (ca. 60 km) les mostres dels individus analitzats no 

presenten evidències de consum de proteïna marina. En el cas del cingle del Mas Nou i del Collado alguns 

dels individus analitzats no mostren evidències del consum de recursos marins, malgrat la situació del 
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jaciment costaner del Collado i la presència de restes marines en Mas Nou (García Guixé et al., 2006; 

Fernández-López de Pablo et al., 2013; Salazar-García et al., 2014). Així, el que hi ha és una clara 

heterogeneïtat entre els llocs, i fins i tot dins els jaciments. En el cas de la Penya o Casa Corona els resultats 

són els que es podrien intuir de jaciments situats a llargues distàncies de la costa, com és l’absència de 

proteïnes marines; tanmateix, aquestes estan presents no sols en els jaciments costaners (El Collado), 

sinó també en Santa Maira i el cingle del Mas Nou, ambdós –especialment el cingle- a grans distàncies de 

la mar. Açò implica necessàriament l’existència de contacte entre la costa i la mitja muntanya interior, bé 

per desplaçaments de contingents de població, bé per l’establiment de xarxes de contacte-intercanvi. 

Aquests moviments o xarxes exemplifiquen la gradual complexitat que va adquirint el territori i el seu ús 

des del Tardiglacial. 

6.5. ELS CANVIS DES DE LA TEORIA: ELS CONCEPTES D’INTENSIFICACIÓ I DIVERSIFICACIÓ 

Parlar de la gestió dels recursos en la Prehistòria implica, quasi necessàriament endinsar-se en els models 

teòrics que han estat utilitzats per tal d’explicar els diferents fenòmens observats.  

Totes les tendències i canvis descrits poden emmarcar-se dins un fenomen general d’intensificació en 

l’aprofitament dels recursos disponibles. Esta idea d’intensificació és comuna a diversos postulats teòrics, 

entenent aquest procés com l’aprofitament dels recursos orientada a l’obtenció de major retorn energètic 

per unitat de temps o espai. I d’alguna manera aquest fenomen s’assimila al concepte de progrés 

econòmic. Així, mentre que els grups humans poden orientar el tipus de societat o fins i tot els patrons 

econòmics o culturals de forma multidireccional, la intensificació en l’aprofitament dels recursos, el que 

podríem anomenar l’augment de la productivitat sembla seguir sempre certa linealitat positiva (Betts i 

Friesen, 2004). Si s’entén, doncs, la intensificació com la tendència dinàmica orientada a l’aprofitament 

dels recursos en un lloc i moment determinat de forma que el retorn energètic siga el més elevat possible 

front a una despesa el més baixa possible, qualsevol acció etològica d’optimització d’aquests recursos 

disponibles pot ser entesa com una intensificació. Aquest augment de la productivitat es pot aconseguir 

amb dos tipus d’estratègies diferents: l’especialització i la diversificació. 

El concepte de diversificació pot tindre diferents implicacions segons l’autoria. Així, la diversificació en la 

dieta que suposa l’aprofitament dels recursos marins en Ibèria ja ha estat documentada en els jaciments 

de neandertals que han conservat evidències d’aprofitament de recursos marins, especialment mamífers, 

mol·luscs i aus (Stringer et al., 2008; Bicho i Haws, 2008), i de nou torna a ser important a partir del 

Tardiglacial. Tanmateix, però, hi ha importants diferències entre la forma en la que es manifesta aquesta 

diversificació entre els jaciments neandertalians de Gibraltar i l’explotació del recursos marins en Nerja. 

Així, encara que en els jaciments datats entre el 12 -10 ka BP aparentment no se detecten grans canvis en 

la cultura material ni tampoc en el tamany o complexitat dels propis jaciments respecte a aquells on no 

s’hi documenta l’aprofitament dels recursos marins, aquest tipus d’explotació va a suposar un seguit de 

canvis culturals com l’aparició de nous equips tecnològics (per exemple, els hams) o la incorporació 

d’aquests a la iconografia. Tampoc l’extensió afectada per aquesta diversificació és la mateixa: front al 

que semblen aprofitaments puntuals durant el Paleolític mig i que semblen formar part del sistema 

d’assentament i mobilitat d’aquests grups (Marean i Assefa, 1999), a partir del Tardiglacial els recursos 

marins començaran a aparèixer terra endins evidenciant d’aquesta manera desplaçament poblacional o 

contactes entre grups i entre àries geogràfiques diferents (Aura et al., 2009). 

La diversificació pot ser entesa com la intensificació en l’aprofitament dels recursos que ofereix un territori 

o un nínxol ecològic concret (Kaplan i Hill, 1992; Aura et al., 2009; Munro i Atici, 2009). En França, per 

exemple, durant el Magdalenià superior-azilià s’interpreta en termes de diversificació la presència més o 

menys nombrosa de restes d’aus, peixos i lepòrids (Rillardon i Brugal, 2014). Munro i Atici (2009) 

ofereixen una definició de la intensificació que incorpora elements de l’Optimal Foraging Theory. Suposen 

que l’ús del concepte diversificació en els estudis de fauna fa referència generalment a un descens de la 
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ràtio cost/benefici del l’aprovisionament de recursos animals, cosa que en termes ecològics suposa una 

reducció en l’eficiència caçadora-recol·lectora. Per altra banda, l’adició de recursos més pobres en el 

rànquing dels productes òptims suposa que, efectivament, la ràtio cost/benefici resulte perjudicada. 

Aquest autors consideren que la intensificació implica una diversificació, atés que la intensificació de les 

activitats caçadores-recol·lectores en un lloc concret, i per tant la pressió sobre els recursos disponibles, 

suposa la incorporació de nous elements de menor valor a la llista de preses. Tradicionalment aquest 

terme apareix en el treballs zooarqueològics al concepte de la Broad spectrum revolution (Flannery, 1969) 

i que implica que els fenòmens de diversificació tenen lloc perquè els caçadors –en cas del recursos 

faunístics- van incorporant nous taxons a la llista “de la compra” impel·lits per la necessitat. I aquesta 

necessitat deriva d’una menor disponibilitat dels taxons amb una taxa de retorn energètic més elevada. 

Aquesta menor disponibilitat pot estar causada per una reducció en la presència dels taxons més valorats 

per qüestions alienes als humans, o bé per una major pressió sobre aquest recurs que l’esgota o, com a 

poc, el rarifica, fent d’aquesta manera que la taxa de retorn energètic no siga tan efectiva. Tanmateix, 

cada vegada s’hi troben exemples de llocs on el fenomen de la diversificació no sembla estar lligat a la 

menor disponibilitat de determinats recursos, i per tant resulta difícil atribuir la raó de l’ampliació de 

l’espectre a situacions d’estrés causades per la pressió antròpica (Zeder, 2012). Fontana i Brochier (2009) 

apunten en un treball sobre aquest fenomen que l’ús d’aquest terme no és més que una reiteració de 

tòpics, una telle image, tenace, subsiste en dépit des travaux menés sur les sites de l’Est de la France qui 

ont démontré l’absence de diversification de la subsistance, i en aquest mateix treball el terme 

diversificació es lliga al d’intensificació. Recentment, i partir de l’estudi de diferents seqüències del S de 

França des del Solutrià fins el Mesolític els autors incideixen en el significat que pot tindre la diversificació 

o la Broad Spectrum Revolution en altres contextos mediterranis (Rillardon i Brugal, 2014). Cal tindre en 

compte per a una correcta interpretació que en aquests contexts del S de França durant tota la seqüència 

la major part de l’aliment prové dels mateixos ungulats, els quals són el principal taxó malgrat les 

variacions inter i intrajaciment. Així, no es pot considerar únicament que siga el descens de la disponibilitat 

dels ungulats derivada de la pressió demogràfica la causa de l’ampliació de l’espectre faunístic (Rillardon 

i Brugal, 2014). Cal considerar, doncs, una multiplicitat de causes que evidentment no faciliten una 

resposta única, sinó complexa i que dificulta entendre clarament què succeeix en aquests moments i què 

provoca aquesta diversificació (Costamagno et al., 2008), i valorar no sols la llista de taxons, sinó també 

com els grups de caçadors-recol·lectors de la transició Tardiglacial-Holocé organitzen i gestionen els 

territoris entre la costa i la mitja muntanya en el cas concret que ens ocupa des d’una visió més ampla i 

integradora, i no des dels jaciments individuals (Aura et al., 2009). Caldria doncs canviar la visió tradicional 

d’una adaptació a un medi sobreexplotat a una perspectiva on els humans apareixen com modificadors 

d’un medi al qual s’adapten i aprofiten al màxim per tal d’aconseguir determinats objectius socials i 

econòmics (Zeder, 2012). 

El fenomen d’intensificació-diversificació pot donar-se sobre una zona o una espècie, de manera que, en 

aquest segon supòsit, veritablement no ens trobaríem davant un fenomen de diversificació, sinó davant 

un fenomen d’especialització encara més marcat sobre un taxó concret. Els resultats, tant els exposats en 

aquest treball com altres referenciats així ho demostren: ja des de nivells del Tardiglacial inicial s’aprecia 

una intensificació en la cacera de determinats taxons dels quals, a partir d’aquest moment se van aprofitar 

no únicament els animals adults que, com a mínim a nivell teòric, són els que reporten un màxim de retorn 

energètic si atenem als quilograms de carn i altres productes, mengívols o no, que aporten, sinó també a 

animals més joves. Seria doncs un cas que podria ser descrit de dues maneres, sempre acceptant que es 

tracta d’un fenomen d’intensificació: per una banda, com una major pressió cinegètica sobre un únic taxó 

relacionada doncs amb l’especialització en termes de diversitat taxonòmica; per altra, com una 

diversificació, però no taxonòmica, sinó intraespecífica en termes d’aprofitament dels diferents grups 

d’edat i ramats que formen aquests animals, i que per tant també podria ser interpretat com una major 

especialització en la gestió d’aquests grups d’animals.  
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Si els termes especialització, diversificació i intensificació són aplicables al registre estudiat en el present 

treball és una de les primeres qüestions que cal tindre en compte. L’especificitat del registre mediterrani 

temperat no permet l’observació d’aquests patrons conductuals de forma tan evident com en altres 

latituds més altes (Betts i Friesen, 2004) on, per exemple, l’especialització plistocènica sobre un recurs 

determinat és molt evident –i malgrat això no exempta de discussions (cf. Grayson i Delpech, 2002; 

Mellars, 2004; Rillardon, 2010; Rillardon i Brugal, 2014). Per altra banda, altra de les qüestions que, com 

a mínim a nivell terminològic, pot ser font de discussions és si la diversificació realment no és més que 

l’explotació més especialitzada d’un biòtop o espai ecològic concret. A partir d’aquesta consideració, 

¿l’explotació dels recursos marins a l’Epipaleolític de Nerja és un fenomen de diversificació o 

d’especialització en l’aprofitament del litoral? 

Deixant de banda qüestions teòriques de difícil definició i, al nostre parer, poc pràctiques a l’hora 

d’entendre i definir certs fenòmens de canvi en els registres faunístics, el que és clar és que a la 

Mediterrània ibèrica es poden observar dos tipus de canvi, o un gran canvi en dues fases: per una banda, 

tendències de llarga i més subtils des de la fi del HE-1 que molt probablement estan ocasionats per 

l’adaptació dels grups humans a la progressiva implantació del Tardiglacial i que suposen la incorporació 

de determinats taxons minoritaris però amb poc de pes en els registres, la diversificació en l’edat de les 

preses i la incorporació d’altres recursos; i per altra, un canvi més brusc coincident amb la fi dels 

tecnocomplexes  de tradició paleolítica i que donen pas a l’inici del Mesolític i tot el seguit de canvis 

culturals, socials i territorials que sembla aportar.  

6.5.1. FACTORS DE DIVERSIFICACIÓ DE L’ESPECTRE 

Per tal d’acostar-nos al significat que puga tindre aquesta mena de transició econòmica i el trencament 

observat al seu sí, cal primerament estimar quins són els factors que poden justificat el fenomen de la 

diversificació, de l’especialització en determinats nínxols, o en qualsevol cas, de les variacions en 

l’amplària de la dieta. Bàsicament es poden establir cinc tipus de variables que influeixen en la presa de 

decisions dels grups caçadors-recol·lectors: 

1. Característiques del territori d’explotació i disponibilitat de recursos. 

2. Valor nutricional del taxons incorporats a la dieta. 

3. Funcionalitat dels assentaments, distribució de la població i tipus de gestió del territori. 

4. Importància dels recursos no alimentaris. 

5. Desenvolupament tecnològic. 

1. Evidentment, la primera qüestió per poder incorporar un recurs a la llista és que estiga disponible. En 

el context del Tardiglacial-Holocé a la Mediterrània, malgrat la tradicional consideració de que l’explotació 

de determinats recursos està vinculada al desenvolupament de les masses boscoses holocèniques (cf. 

Aura Tortosa et al., 2002; Aura et al., 2009), cal no obviar que tots els taxons que apareixen a les llistes 

faunístiques holocenes estan present en major o menor mesura a les col·leccions del Paleolític superior 

d’aquesta regió i que per tant no es pot parlar en cap cas de incorporació de nous taxons a les llistes 

faunístiques (Aura Tortosa et al., 2002; Martínez Valle, 2001) a diferència del que succeeix en altres 

indrets europeus situats a les regions eurosiberianes (Altuna, 1999; Jones, 2015; Rillardon i Brugal, 2014; 

Sala, 2007). 

Des del final de l’última glaciació Würmiana, els processos de reforestació van substituint espècies més 

rigoroses com el pi negre o les espècies savina/ginebre per boscos de Quercus principalment perennifoli, 

encara que també de fulla caduca. Aquest procés de reforestació, que a la façana mediterrània ibèrica 

s’enceta sensu lato al 15 ka BP, culmina a l’òptim holocè (Atlàntic), i és ben patent entre el 8-7 ka BP. 

L’ocupació de l’espai que a les fases més rigoroses podia tindre unes característiques més estepàries per 
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boscos termomediterranis suposa, evidentment canvis en la composició taxonòmica dels ecosistemes que 

envolten els jaciments.  

Cal considerar, però, que en el cas del sud d’Europa, per davall de les serralades alpines Pirineus–Alps, o 

més concretament en aquelles regions de bioclima mediterrani, els canvis en les agrupacions faunístiques 

no són tan greus com en les regions eurosiberianes i que als moments més rigorosos del LGM 

evidenciaven una fauna de caràcter àrtic més que mediterrani malgrat la proximitat d’algunes d’aquestes 

zones a la Mediterrània. En aquest indrets sí que es dona una veritable substitució de taxons d’ungulats i 

una diversificació de l’espectre faunístic que ja comença, per exemple, cap a la fi del Solutrià a la zona 

occidental del Llenguadoc. Les primeres evidències d’explotació de les preses petites són posterior, i es 

documenten cap al Magdalenià mitjà/final al sud de França. Tanmateix la presència de preses petites als 

jaciments no es farà comuna fins a cronologies epipaleolítiques (Rillardon i Brugal, 2014). També a Itàlia 

són observables grans diferències en la composició i evolució dels conjunts faunístics entre les zones 

eurosiberianes i les mediterrànies (Sala, 2007). 

Evidentment els canvis climàtics va a suposar canvis paisatgístics i ecològics que requeriran adaptacions 

(Kozlowski, 2013). La qüestió és fins a quin punt eixes adaptacions al medi poden ser una explicació 

unívoca als processos de canvi observats des del Tardiglacial a la Mediterrània ibèrica. 

La regió mediterrània presenta una sèrie de característiques pròpies que li confereixen un caràcter 

particular front a les dinàmiques de caire més europeu. Per una banda, presenta una baixa latitud (que 

podem situar entre els 42 i els 36o N); per altra, se situa fora de la influència glacial que sí afecta en major 

o menor mesura a la resta d’Europa i al mateix temps es veu afectada per l’ambient costaner de la 

mediterrània (Aura et al., 1998), de manera que els fenòmens que es produeixen no son tan accentuats, 

com tampoc les seves conseqüències (López Sáez i López García, 1999; Abrantes et al., 2012). Aquests fets 

suposen que les evidències de la glaciació finiplistocènica solament puguen manifestar-se en les zones 

més muntanyenques i elevades de la regió, com a les notables morrenes que apareixen a les serralades 

bètiques a partir del 2350 m d’altitud. Fora d’aquests àmbits, els efectes de la glaciació-desglaciació han 

donat lloc a canvis bioclimàtics menys apreciables, com canvis en la relació aridesa/humitat, augments o 

descensos de temperatura o variacions en la línia de costa (López Sáez i López García, 1999). 

Per altra banda cal considerar requeriments ecològics dels taxons implicats en aquesta discussió. Cert és 

que existeix una vinculació entre les zones forestals i els hàbitats ideals de taxons com els cérvol, el senglar 

o l’isard. Tanmateix tampoc no són especies exclusivament forestals, i els seus hàbitats poden ser variats. 

El cérvol, per exemple, és un animal l’habitat ideal del qual seria parcialment obert, amb zones de bosc, i 

ha estat la pressió humana la que l’ha fet refugiar-se a zones més boscoses (Straus, 1981; Blanco, 1998).  

En la península ibèrica ocupa actualment biòtops tan variats com algunes zones dels Pirineus i la 

Cantàbrica, extenses zones obertes als altiplans centrals i alguns indrets mediterranis. A nivell mundial 

està present de forma natural en zones mediterrànies i oceàniques, com bona part de França, centre 

Europa i les costes atlàntiques meridionals de la península escandinava, fins a l’interior continentalitzat 

d’Àsia. Sembla, doncs, que es tracta d’un taxó prou adaptable, limitat únicament pels requeriments 

d’aigua i disponibilitat de menjar, i encara que adaptat a climes temperats i on la neu no implique 

dificultats per trobar menjar, la seua distribució és molt ampla. La seua presència en els jaciments es 

contínua, com a taxó principal en aquells jaciments vinculats a les planes costaneres una vegada superat 

el màxim glacial, i com a taxó de cacera major secundari a bona part dels jaciments on el taxó dominant 

és la cabra salvatge. Pel que fa al senglar, si bé els entorns forestals són idonis per aquesta espècie, és un 

animal que pot trobar-se en multitud d’hàbitats sempre que les necessitats d’aigua i menjar estiguen 

cobertes. També la seua presència als jaciments és constant, això sí, molt per darrere el cérvol o la cabra. 

De forma general, encara són menys abundants a les seqüències l’isard i el cabirol, aquest últim més 

íntimament vinculat als boscos. En canvi, l’isard mostra predilecció per zones de muntanya, que inclouen 

tant les praderies que limiten amb boscos com zones rupícoles i abruptes on la neu no s’acumula (Blanco, 

1998).  
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En el cas del conill, altra de les espècies implicades en aquesta discussió, els requeriments ecològics no 

són massa exigents: en general, prefereix terres arenoses i seques, zones arbustives i garrigues. Evita les 

grans masses forestals i les muntanyes per damunt dels 1000-1500 m, així com les zones excessivament 

humides que poden dificultar la construcció dels caus (Callou, 2002: 27). La seua distribució actual ocupa 

bona part de l’Europa occidental, incloent-hi les illes britàniques. El seu territori aplega fins Polònia i el 

Sud de Suècia, així com el Magreb, si  bé en aquestes zones es rarifica. El fet que ocupen zones climàtiques 

mediterrànies i atlàntiques, i que s’haja adaptat perfectament a llocs més extrems com les illes britàniques 

o bona part d’Alemanya, exemplifica a la perfecció les capacitats d’aquest taxó per adaptar-se a diferents 

condicions climàtiques (Callou, 2002: 29). Presenta una taxa de fertilitat molt elevada, com també una 

alta taxa de mortalitat sobretot el primer any. Aquestes taxes tan altes permeten adaptacions estacionals 

o anuals a la situació climàtica del període, que poden consistir, per exemple, en retardar l’època de 

reproducció en cas d’hiverns durs, reduir la taxa de fertilitat en cas de densitat poblacional o augmentar-

la en cas de reduccions en aquesta densitat, o bé la variació de la massa corporal (Rödel i von Holst, 2008). 

La presència del conill és constant en la seqüència del Plistocé mitja i superior a la zona mediterrània 

independentment de l’agent acumulador. En la cova del Bolomor està present en quantitats molt 

significatives al MIS 9 (nivells XVIIc i XVIIa), MIS 8 (nivell XV O), MIS 7 (nivell XIIIx) i al MIS 5e (nivells IV i 

VIIc) (Sanchis Serra, 2012: 238). A la resta de nivells no indicats també està present en quantitats 

considerables respecta a la resta de la fauna, si bé són nivells on la quantitat de fauna estudiada és menor 

(Fernández Peris, 2007: 59 i ss). En Cova Negra està present a tota la seqüència (Sanchis Serra, 2012). 

Llavors queda clar que els conills són pobladors habituals tant a les fases càlides com a les fases fredes 

durant la seqüència del Plistocé mitja i superior. Cal tindre aquest fet en consideració a l’hora de valorar 

com els processos d’expansió dels boscos que es produeixen des del Tardiglacial poden afectar la 

disponibilitat d’aquest recurs. Cert és que com es veu actualment en Europa, en condicions poc adequades 

o extremes per al conill aquest es rarifica, però per trobar aquestes situacions en l’actualitat cal viatjar a 

Polònia, les zones perialpines o el Magreb. 

En el cas del jaciment de Santa Maira s’han individualitzat 3 fases antracològiques (Carrión Marco, 2005; 

Aura Tortosa et al., 2006). A grans trets, la Fase III coincideix amb el nivell SM-5 i la subunitat 4.2 de la 

fàcies epipaleolítica; la Fase II, amb l’epipaleolític sauveterroide (subunitat 4.1) i ja la Fase I amb el nivell 

mesolític SM-3. En la seqüència antracològica s’observa un desenvolupament de la vegetació òptima 

mediterrània sense grans trencaments entre les fases des de un domini del Juniperus en la Fase III fins a 

la seua pràctica desaparició al final de la seqüència. Eixe espai en va sent ocupat pel Quercus, especialment 

el perennifoli, si bé el caducifoli també està present en tota la seqüència. El domini de Juniperus passa 

d’entre el 40-60% en la Fase III al 25-50% en la II i finalment a situar-se clarament per davall el 20% en la 

Fase I. La presència dels Quercus perennifolis passa del 20-30% al 35-40% en la Fase I. L’expansió dels 

boscos mediterranis és, doncs, evident, però es perllonga durant tota la seqüència sense talls ni 

discontinuïtats. En la fase II, coincidint amb el sauveterroide, l’avanç dels Quercus front els Juniperus és 

evident. L’evolució de la fauna no canvia en la seua estructura bàsica: els lepòrids continuen sent els 

animals que més restes aporten a les col·leccions amb diferència i l’explotació de la cabra salvatge 

continua sent la base econòmica. Però sí es pot apreciar una major presència del cérvol, que passa de 

representar el 0,6% sobre el total de restes identificades en el nivell SM-5 i el 0,3 en la subunitat 4.2 a l’1% 

en 4.1c, 0,9 en 4.1b i fins a l’1,7% en 4.1a. El senglar, present a tota la seqüència excepte a SM-5, augmenta 

lleugerament la seua presència relativa, però de forma molt poc significativa. També l’isard apareix ara 

en la seqüència, encara que en percentatges molt baixos. Altre fenomen destacable és la irrupció dels 

carnívors, especialment de la rabosa i el linx, absents fins la subunitat 4.1.  La fase antracològica I continua 

les tendències lineals ja apuntades i la presència de Juniperus cada vegada és més testimonial. Tanmateix, 

aquests canvis en la vegetació no suggereixen trencaments en cap punt, sinó una tendència de canvi de 

llarga durada. En canvi, en començar la fàcies mesolítica, l’estructura faunística canvia en els temes ja 

exposats, i trenca amb una tradició de mil·lennis. Encara que l’aparició de nous taxons en la seqüència del 
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jaciment o l’augment progressiu en la presència d’altres és un fet que evidentment està íntimament 

relacionat amb la gestió d’espais que poc a poc es van reforestant i canviant, la transformació radical que 

suposa el Mesolític a Santa Maira difícilment troba una explicació clara únicament en aquests processos 

de transformació en la vegetació. Si bé aquests nous paisatges tardiglacials i holocens són el marc i 

ofereixen tot un seguit de noves possibilitats, el trencament associat a una nova fàcies cultural sembla 

indicar que són les decisions humanes dins un marc ambiental en transformació les que resulten en eixos 

canvis radicals d’una tendència evolutiva de baixa intensitat que es pot observar des del final de l’última 

glaciació i que sí que sembla relacionada amb el fenomen de reforestació. 

En l’altra seqüència complexa disponible en l’àmbit de les comarques centrals, Tossal de la Roca, s’observa 

el mateix fenomen, però amb algunes diferències no tant pels resultats sinó per les característiques del 

jaciment. Al igual que en Santa Maira, en la seqüència magdaleniana-epipaleolític microlaminar 

documentada al Sector Interior, es repeteix l’estructura de domini d’un taxó sobre la resta i l’elevada 

presència de conill. Durant la fàcies magdaleniana la presència de cérvol augmenta des del nivell IV al II, 

però a l’epipaleolític microlaminar  (nivell I int) torna a descendir. Al igual que en Santa Maira, l’estructura 

de tipus “paleolític” no canvia al llarg  d’aquesta seqüència, si bé mostra variacions menors en la quantitat 

de restes de cérvol identificades. L’estudi antracològic mostra, al igual que en Santa Maira, una 

incorporació progressiva del Quercus, en aquest cas faginea, molt ben representat segons els autors des 

del 12000, i que comparteix importància amb Juniperus cf. phoenicus  que també augmenta la seua 

presència als nivells del tall interior, i un Pinus nigra en recessió. En canvi, al sondeig exterior, la situació 

es completament diferent i ens aproxima al que s’ha observat en Santa Maira a partir del Mesolític de 

mosses i denticulats: descens important en la presència de restes de lepòrid i augment de la significació 

dels taxons minoritaris. Aquesta situació coincideix amb la fase antracològica C, dominada pels Quercus. 

La dificultat per valorar correctament aquest trencament en Tossal de la Roca és l’absència d’una 

estratigrafia contínua, ja que la zona d’activitat canvia, i l’existència d’un hiatus més o menys considerable 

entre les dues seqüències. Així mateix, com ja s’ha esmentat, el nivell IIb del tall exterior presenta certes 

dificultats en la seua atribució, si bé queda clar que juntament amb un gran component laminar, apareixen 

amb certa importància les mosses i denticulats (Cacho et al., 1995). 

L’evolució de la fauna en la sala del Vestíbulo de Nerja i la Mina durant aquest període marca algunes 

diferències importants respecte als jaciments de mitja muntanya de les comarques centrals. En la fàcies 

magdaleniana NV7-5 l’estructura faunística és típicament paleolítica, amb l’única especificitat de la 

identificació de dofí (NR=11, NMI=1) i una única resta de vell marí, però que suposen la primera aparició 

d’aquest taxó a la seqüència. Aquests nivells coincideixen amb el GI-1 i en general presenten unes 

característiques climàtiques temperades, amb acumulacions puntuals de gelifractes en NM-XV, que 

poden coincidir amb l’IACP (Jordá Pardo et al., 2011). Encara que als nivells epipaleolítics els lepòrids són 

el taxó més abundant, en el cas del nivell NV-4.2 a penes superen el 70% de les restes identificades. Els 

nivells de la Sala de la Mina presenten percentatges semblants. En aquest nivell en canvi, són els Tm els 

que tenen certa representació, al voltant del 5%, i on destaca la presència considerable de Monachus 

monachus. Els nivells NV-4.1b i 4.1a sí que s’aproximen més al model proposat per Santa Maira i Tossal 

de la Roca. Tot aquest moment coincideix amb el Dryas recent, i si bé no suposa diferències en els 

mamífers, sí que presenta grans peculiaritats en la fauna marina, tant l’avifauna com ictiofauna, on 

s’identifiquen taxons que actualment habiten latituds fredes. La transició al Mesolític és més complicada 

de valorar. En primer lloc, per la quantitat relativament escassa de restes, així com per la seua mala 

conservació i les intrusions de domèstics detectades; per altra banda, pel hiatus erosiu entre els nivells 

epipaleolítics i mesolítics que elimina del registre la possible fàcies del mesolític inicial. En qualsevol cas 

es produeix un descens considerable en la presència relativa dels lepòrids, que ara suposen al voltant del 

45% i que coincideix amb el que s’ha exposat. En canvi, els Tm no augmenten substancialment la seua 

presència, i no arriben ni al 5% de presència relativa, considerablement per davall del 9% que suposen en 

les subunitats 3.1 i 3.2 de Santa Maira, que són les que marquen els mínims en la seqüència mesolítica. 

En NV-3 sols se documenten dos Tm, el senglar i la rabosa, sense considerar, evidentment, la presència 
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d’elements domèstics intrusius. Aquest moment coincideix amb un moment de clara reforestació en el 

context de l’òptim holocé, si bé les datacions disponibles es situen dins la possible coincidència amb 

l’esdeveniment 8.2, que no haguera deixat evidències detectades al registre. La seqüència de la sala de la 

Mina articula una seqüència faunística més o menys coincident en la seua estructura en els nivells 

magdalenians i epipaleolítics, però substancialment diferent al mesolític. En aquesta sala els lepòrids se

situen en percentatges semblants, però els taxons minoritaris augmenten substancialment la seua 

presència respecte a NV-3. En aquest cas, junt al senglar s’identifica gat salvatge, linx i rabosa. En qualsevol 

cas, si bé les semblances i diferències apuntades són suggeridores, cal tindre present la baixa quantitat de 

restes en el mesolític tant en la sala del Vestíbulo com en la Mina. 

2. Els fenòmens de diversificació i ampliació de la dieta s’han vinculat moltes vegades a fenòmens de 

sobreexplotació dels recursos més valorats, sobreexplotació –identificada a partir de la reducció de talla 

dels animals- que pot estar causada per l’augment de la població en determinats llocs, idees aquestes 

popularitzades per Stiner et al. (1999 i 2000). Altres autors indiquen, però, que si bé, és evident, 

l’augment demogràfic pot influir en una major explotació dels recursos, en alguns dels indrets del 

Pròxim Orient on s’ha observat la reducció del tamany de les preses no s’observen, per contra, elements 

que puguen indicar que, efectivament, s’ha produït un augment o densificació de la població (Speth i 

Tchernov, 2003). Cal considerar també el valor nutricional dels diferents taxons incorporats, doncs 

major varietat de taxons tant terrestres com marins incorporats a la dieta suposa un consum més 

equilibrat i variat, més saludable. Hi ha treball etnogràfics que donen exemples on no solament es 

premia el retorn energètic quantitatiu, sinó l’adquisició de recursos per la seva qualitat, per exemple, 

petites preses que suposen més esforç d’aconseguir, així com un retorn energètic menor, però 

aporten greixos, proteïnes o altres elements necessaris per a completar la dieta omnívora (Kaplan and 

Hill, 1992). Aquesta mateixa idea és la base de la anomenada Nutritional ecology (Haws i Hockett, 

2004; Hockett and Haws, 2003), on l’eficàcia no es basa en el retorn energètic, sinó en la 

diversitat dels nutrients essencials per a la vida humana. Lògicament, també l’energia és important, 

però no és l’únic element que determina la rendibilitat de les preses (cf. Hockett i Bicho, 2000; Haws i 

Hockett, 2004). La intencionalitat dels pobladors del Tardiglacial mediterrani roman desconeguda, però 

en qualsevol cas és cert que els fenòmens de diversificació descrits amb la incorporació de recursos 

marins, com també recursos vegetals dels boscos suposa un enriquiment de la dieta de tradició 

paleolítica. Tant remugants com animals marins són font de proteïnes, greix, algunes vitamines i 

minerals, però front als àcids grassos dels remugants, els animals marins, també els mamífers, aporten 

àcids grassos poliinsaturats que el cos humà no pot sintetitzar i que són necessaris per la vida, a banda 

de major quantitat de determinats elements com el iode, fluor, crom, coure, molibdè, silici i zinc (Bello 

Gutiérrez, 2000) 

3.- Que els canvis poblacionals poden estar darrere de les decisions humanes és un fet evident. Però no 

únicament aquells derivats de la necessitat. Des del Tardiglacial, amb la transgressió marina, es perd bona 

part del territori habitable i d’explotació costaner, on es conforma ara un nou paisatge de marjals 

contínues en bona part de la costa mediterrània. Aquesta transgressió suposarà sense dubte el moviment 

de les poblacions que habitaven en la plataforma marina ara submergida i que es plasma en l’ocupació 

intensa de la mitja muntanya de les valls interiors situades a pocs kilòmetres de la costa. El poblament 

holocé s’organitza entorn de la circulació per les valls, des de la costa a l’interior, amb jaciments situats a 

diferents altures i distribuïts per aquests corredors naturals. S’ocupa la plana costanera, el territori de les 

valls i zones lacunars on es localitzaran jaciments a l’aire lliure principalment en cronologies avançades 

del Mesolític. Sembla que és en aquesta fase quan l’organització del territori i els circuits de comunicació 

i/o intercanvi que semblen iniciar-se amb l’epipaleolític es confirma (Aura Tortosa et al., 2006; Martí et 

al., 2009). Durant el trànsit Epipaleolític-Mesolític es produeixen una sèrie de canvis en la forma de vida i 

relació entre els grups humans i l’espai, que, evidentment, ha de tindre el seu reflex en la forma de 

gestionar els recursos disponibles. Cap al final del GI-1 s’articula una dinàmica de transició cultural que es 

plasma en el desenvolupament de l’Epipaleolític mediterrani i l’Azilià cantàbric, i s’amplien les xarxes 
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d’intercanvi amb l’aparició, per exemple, de gasteròpodes mediterranis a l’Alt Ebre i Cantabria. Aquests 

canvis sembla que s’acceleren i es regionalitzen durant el GS-1, però serà al Mesolític on els grans canvis 

poblacionals, tecnològics, en els sistemes d’explotació i en les manifestacions culturals es produiran amb 

molta major intensitat (Aura et al., 2011). 

Com a exemple, i entre els canvis cultural més destacables, estan els relacionats amb els contexts 

funeraris. No és una qüestió menor, ja que en la forma de gestionar els cadàvers els essers humans fem 

una mena de resum cultural i econòmic de la nostra concepció de les relacions entre els individus i l’espai 

(Palgi i Abramovitch, 1984). La primera diferència que se detecta entre els enterraments del 

Paleolític/Epipaleolític –doncs hi ha una continuïtat cultural entre les dues fàcies- i els Mesolítics és la seua 

quantitat. Mentre que per al període ca. 34-9 ka BP únicament s’han identificat amb seguretat uns 10 

soterraments a la península ibèrica, entre el 9-6,2 ka BP la quantitat se situa aproximadament en uns 440, 

dels quals, cert és, uns 400 es concentren en els closquers de Portugal. Si considerem no sols la quantitat, 

que ja de per sí és cridanera, sinó també la duració del període, trobem que les dues realitats són 

difícilment comparables en la seua magnitud. Més enllà, es poden establir altres diferències en la forma i 

l’expressió cultural i territorial: al Paleolític/Epipaleolític les pràctiques funeràries són individuals o 

soterraments de pocs individus, amb uns rituals de soterrament molt definits. Juntament a aquests, s’hi 

troben moltes restes humanes soltes sense que hi haja una explicació tafonòmica satisfactòria que ho 

justifique. Es troben soterraments de caràcter secundari i no visibles, situats a l’interior de les coves. Front 

a aquestes característiques, en el Mesolític els soterraments poden ser tant individuals com múltiples, i 

els rituals, més diversificats. S’hi troben tant en coves com en cementiris a l’aire lliure, i es dona el fet de 

l’agregació reiterada de difunts en els mateixos llocs. Tant el fet de la situació visible dels cementeris, com 

el seu ús durant varies generacions estan mostrant clarament una territorialització de l’espai on aquesta 

cementeris podrien actuar com a “marques de referència” (Aura Tortosa, 2010). 

En el jaciment de Santa Maira diferents indicadors suggereixen un canvi en la seua funcionalitat o ús. Per 

una banda, tant la densitat de restes de fauna com l’estudi de la producció lítica indiquen un tipus 

d’ocupació en el Mesolític menys intensa  (Miret i Estruch, 2007). Per altra banda, en el nivell SM-3 fan 

aparició en el registre arqueològic més d’un centenar de grans còdols, de morfologia més o menys plana 

i que s’utilitzaren com a molins i mans de molí per a processar ocre. Apareixen en posició inclinada, seguint 

la disposició del con de dejecció de tal forma que donen la impressió d’haver estat reballats des del 

vestíbul d’entrada. La seua utilització està evidentment relacionada amb la proximitat d’afloraments 

d’òxids. Tanmateix, la seva absència als nivells inferiors, en contexts d’ocupació més intensa denota la 

realització d’activitats de transformació diferents en la cavitat. Juntament amb aquests canvis, també la 

malacofauna presenta diferències entre la fàcies epipaleolítica, on predominen els càrdids, i la mesolítica, 

on són més abundants els mitílids. Així mateix, la seua densitat és molt més important al mesolític. En el 

cas de la fauna, i a banda de la ja discutida qüestió tafonòmica, hi ha diferències clares entre la quantitat 

de restes termoalterades, considerablement més abundants al Mesolític que a l’Epipaleolític i que pot 

respondre a un processat i/o deposició diferent entre les fàcies. Per últim, l’aparició de les restes humanes 

amb evidències de consum antròpic al Mesolític incideix de nou, si no necessàriament en el canvi d’ús de 

la cavitat, sí en el desenvolupament de noves pràctiques fins ara absents del registre. Tots aquests canvis 

són sincrònics a la irrupció en la seqüència de la indústria de mosses i denticulats, que trenca amb la 

tradició paleolítica de la talla laminar (Aura Tortosa et al., 2006). 

4.- Més enllà de l’aprofitament alimentari, la inclusió de nous recursos en la llista pot donar-se també per 

la cerca d’altres elements o recursos no necessàriament alimentaris que les preses poden oferir (Müller, 

2004). En aquest cas, per exemple, els conills ofereixen bona pell, que pot ser es complementa amb la 

incorporació de pell d’altres animals, els carnívors, durant el mesolític, que és quan el conill redueix la 

seva quantitat. En el jaciment de Cova Fosca es relaciona la proliferació de la presència de carnívors a 

partir del Mesolític  amb l’aprofitament de la seua pell, si bé, lògicament, la carn no es desaprofita 

(Llorente, 2015). En el cas de Santa Maira l’aparició d’una col·lecció de restes de rabosa relativament 
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important a l’Epipaleolític també podria estar relacionada amb l’aprofitament de la pell (Pérez Ripoll i 

Morales Pérez, 2008), si bé els tipus d’incisions a les diàfisis i la fractura intencionada i sistemàtica dels 

ossos llargs també confirma el seu consum. En el cas de Nerja, l’explotació del vell marí buscaria tant la 

seua riquesa alimentaria com l’aprofitament d’unes pells que, tal i com ja s’ha esmentat, han estat molt 

apreciades durant tota la història per les seues bondats. 

5.- Evidentment l’aprofitament del nous recursos pot implicar, si hi ha necessitat, l’ús de noves eines 

(Hayden, 1981; Price i Brown, 1985). Caldria plantejar-se, però,  si aquestes sorgeixen com a resposta a 

una necessitat o bé l’aprofitament dels nous recursos és possible perquè s’han desenvolupat eixes noves 

eines. La varietat d’armes i sistemes tècnics que empren els pobles caçadors-recol·lectors actuals o 

subactuals per obtindré les seues preses són molt variats, i inclouen les trampes, vinculades a la captura 

de preses petites i les armes llancívoles, entre les que destaquen les de punta simple o composta, però 

en qualsevol cas, lítica pels avantatges que ofereix de cara a ferir i matar les preses i que son emprades 

en la majoria dels casos per l’obtenció de grans preses. Altres armes llancívoles o no, sense elements lítics 

que poden ser emprades contra altres animals inclouen sarbatanes, bumerangs, fletxes lleugeres, etc. 

(Bartram, 1997, amb referències). La panòplia d’armes dels pobles caçadors-recol·lectors és molt més 

gran que la que coneguem per les restes arqueològiques, i diferent segons els contexts i altres factors com 

els materials disponibles, l’etologia de les possibles preses, la topografia del lloc i el clima, les estratègies 

desenvolupades pels grups, etc. Un cas que mostra ben a les clares l’aprofitament de nous recursos i el 

desenvolupament de les tecnologies vinculades és la importància que adquireix la pesca en el jaciment 

de Nerja a partir del Magdalenià superior i durant l’Epipaleolític. En els mateixos nivells on se recuperen 

les ingents quantitats de peixos ja descrites apareix una interessant col·lecció de puntes dobles curtes i 

fines interpretades com hams rectes, així com diversos fragments d’hams (figures 6.14 i 6.15) (Aura 

Tortosa i Pérez, 1998; Aura et al., 2010, 2013).  

Fig. 6.14. Cueva de Nerja. Indústria sobre os i banya. a: punta (NV7); b,c,d,f,g: fragments d’arpons 
(NM16-NV5/6); h: punta curta (NV6); i,j: puntes curtes de base retallada (NV5/4); K,l,o,p: puntes 

dobles/hams (NV7/5/4); m: punta ampla (NV6) (¿ham recte en procés de fabricació?); n: punta ampla i 
fina doble (NV4). 
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Fig. 6.15. Pesca del l’halibut amb sedal. Gravats rupestres en Hjemmeluft (Mesolític fase antiga, ca. 6000-7000 BP). Museu d’Alta 
(Noruega). Fotografia de Karin Tansem. 
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MÉS QUE UNES CONCLUSIONS, UN BALANÇ... 

Les noves dades aportades per les seqüències estudiades dels jaciments de Nerja i Santa Maira permeten 

aprofundir en les característiques de la transició Plistocé-Holocé des del punt de vista de l’aprofitament 

de la fauna. Les qüestions exposades permeten observar un fenomen de canvi més o menys de llarga 

durada en la gestió dels recursos i la relació entre els éssers humans i el paisatge que els envolta: allò que 

es podria anomenar transició del model econòmic del Paleolític superior al model econòmic Mesolític. 

Aquesta transició, però, no és un contínuum subtil de canvis que transformen el model econòmic antic al 

llarg de, com a mínim 8000 anys des del GS-2 fins el final del Mesolític geomètric (ca. 7000 BP), sinó que 

evidencia dues tendències de canvi diferent i, potser, amb una solució de continuïtat entre elles.  

Per una banda, es produeix des dels inicis del Tardiglacial una tendència cap a la diversificació dels 

recursos i l’aprofitament, en el cas de les zones d’interior, dels incipients boscos mediterranis que a poc a 

poc van desenvolupant-se en el territori; i en el cas de les zones costaneres, l’explotació d’una mar en 

transgressió. Pel que fa als recursos vinculats als entorns forestals, cal considerar que la identificació 

d’unes poques restes d’animals com el cabirol, l’isard, el senglar o l’aparició de certs carnívors no suposa 

un canvi brusc respecte a fases anteriors, ja que com a mínim des dels tecnocomplexes magdalenians del 

Paleolític superior es pot observar la incorporació d’aquests animals als conjunts faunístics. Més enllà dels 

animals, en aquests moments es pot observar l’aprofitament d’altres recursos dels boscos mediterranis 

en expansió (Badal García, 1998; Aura et al., 2005). Respecte als recursos marins cal tindre present que 

els moviments eustàtics, si bé poden crear la conjuntura adequada, no expliquen per ells mateixos 

l’explotació sistemàtica d’aquests recursos en els jaciments costaners i la seua introducció terra endins 

(Aura Tortosa et al., 2013). Dins els conjunt de recursos marins i des del punt de vista de la vessant 

econòmica de la Zooarqueologia dels mamífers, resulta d’especial interés la mostra de restes de vell marí 

recuperades a la unitat NV-4 de la sala del Vestíbulo de Nerja. Aquesta és actualment la col·lecció més 

nombrosa d’aquest mamífer marí d’aquestes cronologies a la Mediterrània. El seu estudi ha permés 

observar el tractament integral d’aquestes preses, que per les seues característiques especials difereix en 

alguns punts de l’observat per als mamífers terrestres. Sense dubte aquest haurà estat un recurs de 

primer ordre en els llocs costaners, però les limitacions ja esmentades sobre les possibilitats d’estudi 

d’aquests indrets no han permés més que en comptades ocasions l’estudi de col·leccions significatives 

d’aquest mamífer. En aquest sentit, la col·lecció epipaleolítica de Nerja suposa, doncs, una interessant 

excepció. Cal considerar així mateix que cap d’aquests biòtops és de nova explotació, si bé comencen a 

marcar algunes diferències respecte a fases anteriors: en el cas de la mitja muntanya sembla que hi ha 

més jaciments a major altura (Aura Tortosa, 2001; Casabó i Bernad, 2004); en el cas de la zona costanera 

no es pot obviar que hi ha un problema de conservació diferencial que impedeix comprendre 

veritablement la seua possible explotació en determinades zones durant bona part del Paleolític, però 

que en qualsevol cas no entra en contradicció amb el fet que és a partir del Tardiglacial quan aquests 

recursos es transporten terra endins (Aura et al., 2009). 

Per altra banda, amb l’inici del Mesolític es produeix un canvi ara sí brusc respecte al model anterior, que 

suposa una solució de continuïtat amb el model econòmic vigent a bona part del Paleolític superior i 

Epipaleolític (i açò significa un mínim de 15000 anys des del Solutrià). Aquest trencament està marcat 

principalment per tres qüestions: la important reducció de la presència de lepòrids a les llistes 

faunístiques, la continuïtat de les tendències observades des dels inicis del Tardiglacial i l’augment general 

de la diversitat taxonòmica en els jaciments.  Aquests canvis són visibles a les diferents seqüències i 

jaciments revisats, i les excepcions, a més de puntuals, s’observen sobre col·leccions petites o deficients, 

de tal forma que no es disposa de cap col·lecció quantitativament significativa que no s’ajuste al model 

proposat. Cert és, i cal sempre recordar-ho per motius de cautela, que els nivells mesolítics que han 

brindat col·leccions faunístiques que permeten un estudi fiable són pocs. Tanmateix, les col·leccions més 
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importants com les recuperades en els jaciments de Tossal de la Roca i el de Santa Maira mostren 

clarament aquests fenòmens. En altres indrets on les col·leccions bé no són tan riques, bé no estan ben 

preservades, bé ambdues qüestions, es poden observar canvis respecte a les fases anterior, cas que 

l’estratigrafia ho permeta com seria el cas de Nerja, o models econòmics que els aproximen al paradigma 

que es pot desenvolupar a partir dels grans jaciments mesolítics.  

La col·lecció del jaciment de Santa Maira suposa un interessant compendi de canvis i aspectes 

diferenciadors respecte a fases anteriors. Per una banda, la caiguda de la presència relativa del lepòrid a 

les llistes faunístiques, com ja s’ha apuntat, i que permet observar en major detall la tendència a la 

diversificació de la resta de l’espectre. Diversificació, que si bé augmenta respecte a moments anteriors, 

no suposa un trencament de les dinàmiques ja observades des dels inicis del Tardiglacial i que pogueren 

estar indicant que aquesta diversificació de la dieta ja comença a produir-se des dels inicis de la millora 

climàtica i la reforestació que aquesta suposa i que en aquest moment s’incrementen. Tanmateix, el 

Mesolític sembla implicar major heterogeneïtat entre els jaciments, ja que per exemple, en el cas de 

Tossal de la Roca sí que sembla que es produeix una clara diversificació de la cacera major coincidint amb 

l’augment en la presència de mosses i denticulats dins els conjunts lítics. Front aquesta relativa continuïtat 

en la tendència cap a la diversificació de tradició tardiglacial, el jaciment de Santa Maira mostra altres 

peculiaritats que sí que trenquen aquestes tendències i s’emmarcarien dins allò que podem anomenar “el 

canvi Mesolític”: per una banda, la ja esmentada reducció de la importància dels lepòrids; per altra, 

qüestions com la aparició de la col·lecció de restes humanes amb evidències de consum antròpic. 

¿Es poden plantejar doncs en termes de transició els canvis que s’observen en aquest període? 

Considerem que es pot entendre com a tal atés que suposa un canvi clar respecte al model d’explotació 

de la fauna del Paleolític superior. Però cal distingir al seu si dos processos o fases: un, conformat per les 

esmentades tendències de llarga durada i de poca intensitat que es desenvolupen des del Tardiglacial, i 

l’altre, la solució de continuïtat que suposa l’inici del Mesolític. Si bé són dos moments que  s’emmarquen 

dins una dinàmica de canvi clara (allò que podem anomenar la segona transició per contraposició a la 

transició Paleolític mig-Paleolític superior), presenten importantíssimes diferències entre ells que ens 

poden portar a parlar en la zona del vessant mediterrani del model econòmic Mesolític. És, doncs, 

necessari evitar que ambdós moments es consideren com una mena de període únic,  una llarga transició 

entre el Paleolític superior i el Neolític que s’integra dins la denominació genèrica d’ «Epipaleolític» o 

«Mesolític» i que per tant enfosquís les possibilitats d’observar les diferències entre ambdues fàcies 

culturals: aquella de tradició laminar i que correspon a l’Epimagdalenià o Epipaleolític en sentit estricte, i 

aquella altra que s’engega amb la fàcies de mosses i denticulats: el Mesolític pròpiament dit.  En eixos 

casos en els quals aquesta discriminació és obviada, la lectura de les dades que es pot fer no és del tot 

correcta i les interpretacions poden estar esbiaixades. S’obtenen resultats que poden ser no més que la 

mitjana aritmètica entre els modes econòmics de tradició paleolítica i aquells de caràcter mesolític, amb 

la qual cosa es poden obtenir resultats que simplement mostren lleugeres variacions de les estructures 

paleolítiques i on no s’aprecia, en cas que existira, el trencament que suposa la irrupció del Mesolític  (Fa 

et al., 2013).  

Si des del punt de vista de la cultura material s’han realitzat grans esforços per definir i distingir ambdues 

fases al vessant mediterrani (Alday, 2006a i b; Utrilla Miranda i Montes Ramírez, 2008), el tractament que 

han rebut els aspectes econòmics és desigual. Mentre que en alguns casos el seu estudi s’ha integrat dins 

l’intent de caracteritzar aquests períodes, en altres ha quedat reduït a alguna referència poc detallada o 

a la presentació de les poques dades disponibles. Siga un cas o l’altre, la definició d’aquest període des 

del punt de vista més econòmic encara necessita de grans treballs. Per avançar en aquest camp, és 

necessari disposar d’una major quantitat de col·leccions estudiades –especialment mesolítiques, que són 

les més escasses, però també de publicacions detallades dels estudis realitzats per poder contrastar les 

hipòtesis i idees que en aquest treball s’han presentat de tal manera que puguem en un futur confirmar-

les, matisar-les o en el seu cas, rebutjar-les. Dins aquesta dinàmica d’estudi, i per analogia amb altres 
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camps d’estudi, caldria plantejar la realització d’algun encontre de treball amb l’objectiu de poder discutir 

en fòrum d’especialistes sobre aquestes problemàtiques d’estudi per poder definir des de diferents 

perspectives aquesta transició. 

L’estudi de les col·leccions de Santa Maira i Nerja –Vestíbulo han ampliat considerablement les dades 

disponibles per aquestes cronologies al vessant mediterrani. Així mateix, les interpretacions dels resultats 

ens han acostat a la caracterització de dos models d’explotació diferents: per una banda, el de la mitja 

muntanya de les valls interiors valencianes, i per altra, la d’un entorn costaner però fortament vinculat a 

les serralades bètiques. Les dades obtingudes han permés, més enllà de la caracterització dels llocs de 

forma aïllada, apropar-se a la qüestió de la complementarietat entre el litoral i les zones de l’interior. 

Tanmateix, un dels punts claus per entendre aquest fenomen és el coneixement de la gestió dels recursos 

costaners, i és precisament un dels punt on caldrà aprofundir per entendre millor el tipus de relacions que 

s’estableixen entre aquests dos paisatges. Si bé en aquest treball s’ha realitzat una aproximació a 

determinats aspectes marcadors de les diferències entre els llocs i de l’evolució i canvis socials en aquest 

moment de transició, l’estudi d’aquests fenòmens és un camp de treball ample i integrador que cal 

enfrontar des de la interdisciplinarietat. 

Potser més que respostes o conclusions clares, aquest treball obri un ventall de possibilitats que caldrà 

treballar en el futur. Per una banda, ja hem parlat de la necessitat de disposar d’encara més dades que 

permeten millorar la comprensió d’aquesta transició, per la qual cosa considerem necessari continuar 

amb els estudis zooarqueològics de col·leccions d’aquests contextos, i evidentment no sols de restes de 

mamífers, sinó també de l’avifauna i els diferents recursos marins. Per altra banda, i de forma més 

concreta, la discussió sobre les estratègies cinegètiques que s’utilitzaven amb els conills és interessant en 

tant en quant la seua interpretació va més enllà de qüestions purament econòmiques. La captura en 

massa o individual són dues formes diferents d’acostar-se a l’entorn i el reflex d’un tipus d’organització 

social. La correcta interpretació d’aquestes depén, entre d’altres, d’acumular una mostra suficientment 

gran que permeta avaluar de forma significativa els resultats. La hipòtesi d’un tipus de gestió diferent 

entre el magdalenià i el sauveterroide en el jaciment de Santa Maira, si bé cal considerar-la amb cautela, 

obri una interessant possibilitat de treball. Altre punt d’interés és la qüestió de l’aprofitament dels 

carnívors. Encara que escassos en els jaciments estudiats, aquests animals plantegen com a mínim dues 

qüestions: per una banda, quin era el seu paper en la dieta i en general, en l’economia d’aquestes 

societats;  per altra, el significat que puga tindre la seua aparició o desaparició de les llistes faunístiques, 

especialment del linx per la seua estreta vinculació a determinats recursos, entre ells, al conill. Altra 

qüestió que roman oberta és el per què de les poques dades per aquest període de jaciments vinculats a 

la cacera del cérvol, és a dir, jaciments situats en zones més planeres i per tant amb accés a altres recursos.  

Les possibilitats investigadores per al futur sobre els diferents tòpics tractats són nombroses, i en aquest 

sentit considerem que aquest treball obri portes i possibilitats més que en tanca i potser planteja més 

preguntes que no respostes. Si aquest treball serveix per impulsar la recerca sobre aquestes qüestions i si 

les seues errades i febleses poden en un futur ser corregides i augmentar el nostre coneixement sobre 

aquest interessant període, considerarem que veritablement aquest treball ha sigut d’utilitat. 
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En aquest annex s’inclouen mesures que s’han emprat en l’estudi o a les que es fa referència. Totes les 

mesures estan preses en mm. S’han recollit les dels húmer de Leporidae emprats en l’estudi de distribució 

per sexes realitzat en Santa Maira, així com les mesures del caní de Cuon alpinus per la seua singularitat. 

En el cas de Nerja, es mostren les mesures de les restes de Monachus monachus pel seu interés, malgrat 

són escasses. 

 

A. Húmer Oryctolagus cuniculus (Santa Maira) 

Q Capa UNITAT Bd BT  BT/Bd 

AA5 7 SM-3.1 8,4 3,55 0,42261905 

AB6 10 SM-3.2 8,55 3,7 0,43274854 

AB5 32 SM-4.1a 9,14 3,88 0,42450766 

AA5 21 SM-4.1a 8,13 3,55 0,43665437 

AA5 21 SM-4.1a 9,24 4,07 0,44047619 

AA5 21 SM-4.1a 8,5 3,75 0,44117647 

AA5 21 SM-4.1a 8,73 3,5 0,40091638 

AA5 17 SM-4.1a 8,9 3,9 0,43820225 

AA5 23 SM-4.1a 9,46 3,9 0,41226216 

AA5 23 SM-4.1a 8,75 3,5 0,4 

AA5 23 SM-4.1a 8,7 3,44 0,3954023 

AA5 23 SM-4.1a 9,01 3,46 0,38401776 

AB5 24 SM-4.1a 8,59 3,58 0,41676368 

AA5 24 SM-4.1a 8,6 3,73 0,43372093 

AA5 24 SM-4.1a 8,6 3,65 0,4244186 

AA5 24 SM-4.1a 9,51 4,15 0,43638275 

AA5 24 SM-4.1a 9 3,75 0,41666667 

AA5 24 SM-4.1a 8,77 3,68 0,41961231 

AA5 25 SM-4.1a 8,8 3,52 0,4 

AA5 25 SM-4.1a 8,74 3,59 0,41075515 

AA5 25 SM-4.1a 8,55 3,74 0,4374269 

AA5 25 SM-4.1a 7,97 3,45 0,43287327 

AA5 25 SM-4.1a 8,52 3,85 0,45187793 

AA5 26 SM-4.1a 8,41 3,55 0,42211653 

AB5 26 SM-4.1a 8,33 3,35 0,40216086 

AA5 29 SM-4.1a 8,85 3,75 0,42372881 

AA2 13c SM-4.1b/c 8,92 3,7 0,41479821 

AA2 13c SM-4.1b/c 9,15 4,37 0,47759563 

AA2 13c SM-4.1b/c 8,99 3,79 0,42157953 

AA2 13c SM-4.1b/c 8,95 4,1 0,45810056 

AA2 13c SM-4.1b/c 8,71 3,95 0,45350172 

AA2 13c SM-4.1b/c 8,41 3,72 0,44233056 

AA2 13c SM-4.1b/c 8,37 3,72 0,44444444 

AB2 11 SM-4.1b/c 9,27 4,3 0,46386192 

AB2 11 SM-4.1b/c 9,16 4,1 0,44759825 

AB2 11 SM-4.1b/c 9,46 4,4 0,46511628 

AB2 11 SM-4.1b/c 8,59 4,03 0,46915017 

AB2 11 SM-4.1b/c 8,66 3,65 0,42147806 

AB2 11 SM-4.1b/c 8,36 3,63 0,43421053 

AB2 11 SM-4.1b/c 9,1 3,68 0,4043956 

AB2 11 SM-4.1b/c 9,09 3,55 0,39053905 

AB2 11 SM-4.1b/c 8,5 3,7 0,43529412 

AB2 11 SM-4.1b/c 8,58 3,8 0,44289044 
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Q Capa UNITAT Bd BT  BT/Bd 

AB2 11 SM-4.1b/c 8,46 3,89 0,45981087 

AB2 11 SM-4.1b/c 7,87 3,19 0,40533672 

AB2 11 SM-4.1b/c 9,34 3,53 0,37794433 

AB2 7 SM-4.1b/c 8,49 3,79 0,44640754 

AB2 9 SM-4.1b/c 9,19 4,17 0,45375408 

AB2 9 SM-4.1b/c 8,89 3,49 0,39257593 

AB2 9 SM-4.1b/c 8,87 3,94 0,44419391 

AB2 9 SM-4.1b/c 9,35 3,78 0,40427807 

AB2 9 SM-4.1b/c 8,54 3,2 0,37470726 

AB2 9 SM-4.1b/c 9,03 3,91 0,43300111 

AB2 9 SM-4.1b/c 8,34 3,2 0,38369305 

AB2 9 SM-4.1b/c 8,63 3,19 0,36964079 

AB2 9 SM-4.1b/c 8,32 3,3 0,39663462 

AB2 9 SM-4.1b/c 8,25 3,46 0,41939394 

AB2 9 SM-4.1b/c 8,48 3,22 0,37971698 

AB2 4 SM-4.1b/c 9,07 3,77 0,41565601 

AB2 6 SM-4.1b/c 9,21 3,56 0,38653637 

AB2 6 SM-4.1b/c 8,43 3,11 0,36892052 

AB2 6 SM-4.1b/c 8,14 3,23 0,3968059 

AA2 6 SM-4.1b/c 8,79 3,29 0,37428896 

AA2 6 SM-4.1b/c 8,64 3,06 0,35416667 

AA2 6 SM-4.1b/c 9,02 3,49 0,38691796 

AA2 6 SM-4.1b/c 8,53 3,36 0,39390387 

AA2 6 SM-4.1b/c 8,82 3,54 0,40136054 

AA2 6 SM-4.1b/c 9,04 3,41 0,37721239 

AA2 6 SM-4.1b/c 8,77 3,43 0,39110604 

AA2 6 SM-4.1b/c 8,91 3,5 0,39281706 

AA2 6 SM-4.1b/c 8,45 3,22 0,38106509 

AA2 6 SM-4.1b/c 8,48 3,42 0,40330189 

AB2 8 SM-4.1b/c 9,63 3,55 0,36863967 

AB2 8 SM-4.1b/c 8,57 3,68 0,4294049 

AB2 8 SM-4.1b/c 8,95 3,66 0,40893855 

AB2 8 SM-4.1b/c 8,85 3,5 0,39548023 

AB2 8 SM-4.1b/c 7,94 3,18 0,40050378 

AB2 8 SM-4.1b/c 8,32 3,13 0,37620192 

AB2 10 SM-4.1b/c 8,86 3,4 0,38374718 

AB2 10 SM-4.1b/c 9,18 3,73 0,40631808 

AB2 10 SM-4.1b/c 8,89 3,17 0,35658043 

AB2 10 SM-4.1b/c 8,07 2,99 0,37050805 

AB2 10 SM-4.1b/c 9,12 3,37 0,36951754 

AA3 8 SM-4.1b/c 8,36 3,17 0,3791866 

AA3 8 SM-4.1b/c 8,32 3,36 0,40384615 

AA3 8 SM-4.1b/c 8,43 3,14 0,37247924 

AA3 8 SM-4.1b/c 8,55 3,57 0,41754386 

AA3 9 SM-4.1b/c 8,51 3,82 0,44888367 

AA3 9 SM-4.1b/c 9,16 3,61 0,3941048 

AA3 7 SM-4.1b/c 8,9 3,55 0,3988764 

AA3 7 SM-4.1b/c 8,93 3,57 0,39977604 

AA3 7 SM-4.1b/c 8,43 3,28 0,3890866 

AA2 6 SM-4.1b/c 8,92 3,65 0,40919283 

AA2 6 SM-4.1b/c 8,56 3,2 0,37383178 

AA2 6 SM-4.1b/c 8,25 3,2 0,38787879 

AA2 6 SM-4.1b/c 9,36 3,95 0,42200855 

AA3 6 SM-4.1b/c 8,76 4,02 0,45890411 

AA3 6 SM-4.1b/c 9,4 3,9 0,41489362 
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Q Capa UNITAT Bd BT  BT/Bd 

AA3 10 SM-4.1b/c 8,94 3,7 0,41387025 

AA3 10 SM-4.1b/c 8,6 3,5 0,40697674 

AA3 5 SM-4.1b/c 8,33 3,7 0,44417767 

AA3 5 SM-4.1b/c 8,34 3,36 0,4028777 

AA3 5 SM-4.1b/c 8,89 3,76 0,42294713 

AA2 7 SM-4.1b/c 8,22 3,3 0,40145985 

AA2 7 SM-4.1b/c 8,93 3,85 0,43113102 

AA2 7 SM-4.1b/c 8,99 3,95 0,43937709 

AB2 12 SM-4.2 9,23 4,66 0,50487541 

AB2 12 SM-4.2 8,67 4,04 0,46597463 

AB2 12 SM-4.2 9,72 4,27 0,43930041 

AB2 12 SM-4.2 8,47 4,15 0,48996458 

AB2 12 SM-4.2 8,83 3,77 0,42695357 

AB2 12 SM-4.2 8,73 4,19 0,47995418 

AB2 12 SM-4.2 9,45 4,53 0,47936508 

AA2 15c SM-4.2 9,04 4 0,44247788 

AA2 15c SM-4.2 9,22 3,5 0,37960954 

AA2 14c SM-4.2 8,84 3,44 0,38914027 

AB2 13 SM-4.2 9,19 3,78 0,41131665 

AB2 13 SM-4.2 9,11 3,29 0,3611416 

AB2 13 SM-4.2 9,27 3,29 0,35490831 

AB2 13 SM-4.2 8,41 3,26 0,38763377 

AB2 13 SM-4.2 8,94 3,35 0,37472036 

AB2 13 SM-4.2 9,23 3,18 0,34452871 

AB2 13 SM-4.2 8,77 3,24 0,36944128 

AB2 22 SM-5 8,73 3,31 0,37915235 

AB2 22 SM-5 9,48 3,23 0,3407173 

AB2 22 SM-5 9,35 3,63 0,38823529 

AB2 22 SM-5 8,85 3,41 0,38531073 

AB2 20 SM-5 9,46 3,62 0,38266385 

AB2 20 SM-5 7,91 2,84 0,35903919 

AB2 20 SM-5 8,91 3,32 0,37261504 

AB2 20 SM-5 8,83 3,31 0,37485844 

AB2 21 SM-5 8,68 3,5 0,40322581 

AB2 21 SM-5 8,3 3,15 0,37951807 

AB2 23 SM-5 7,55 2,49 0,32980132 

 

 

B. Caní Cuon alpinus (Santa Maira) 

Mesura mm. 

Total L 38,72 

Total L arrel 23,99 

Total L corona 14,73 

Antero-posterior L de l’arrel 11,4 

Transversal L de l’arrel 6,83 

Antero-posterior L (base de la corona) 10,97 

Transversal L (base de la corona) 6,69 
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B. Monachus monachus (Nerja-Vestibulo) 

  

Mandibula 

Capes 
9 10 dreta 10 esq 14 drta 14 esq 

4 33,65 35,9 35,8 17,59 17,28 

4h 25,62 20,03  11,67  

4h    10,56  

4i  41,63  18,33  

 

Radi 

Capa 
GL (1) epífisis no fusionada 

4k ca. 105,8 

 

Astràgal 

Capa 
GL (1) GL (2) B (3) GB (4) 

4h 66,52 51,41 32,9 45,05 

 

Calcani 

Capa 
GL GB 

4h 70,22 30,05 

 

Metàpodes Capa GL(1) Bp(2) SBd(3) Bd(4) Hp(5) 

mtp 10  4k 55,13 16,5 11,44 17,59 17,35 

mtp 10? 4i  13,4    

mtp 9? 4j 48,82 22,16 16,08 21,3  

 

Falanges Capes SBd (3) Bd (4) 

1 4j  14,77 

1 o 2 4i 10,23 16,15 

1 o 2 4l 12,02 14,31 

2 4d 9,9  
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