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1. INTRODUCCIÓ 

 

quest treball de recerca tracta de l’entomologia aplicada a la medicina legal, és a dir, 

tracta de l’entomologia forense. L’entomologia forense estudia els artròpodes que es 

troben associats als cadàvers. 

S’ha escollit aquest tema perquè engloba els interessos de les dues persones que fan el 

treball: Per una banda la criminologia, que és la ciència que estudia el crim entès com a 

fenomen social i individual, incloent les causes i les conseqüències que en deriven, el 

comportament criminal i l'impacte que aquest genera en la legislació. La investigació en 

criminologia, en moltes ocasions, posa en pràctica mètodes científics per corroborar hipòtesis i 

oferir prediccions a llarg termini, amb el fi de desenvolupar teories que puguin ajudar a explicar 

i comprendre els fets, les causes, les conseqüències i altres circumstàncies al voltant del crim. 

Per una altra banda la veterinària, que és una branca de la ciència mèdica que s'ocupa de 

prevenir, guarir o pal·liar les malalties i lesions dels animals, especialment dels domèstics. 

 

El treball consta de dues parts principals: una primera part que és la recerca bibliogràfica i una 

segona part que és la recerca experimental. 

 

Bàsicament, la recerca es centra en els següents objectius: 

1. Saber què és l’entomologia forense. 

2. Conèixer el procés de descomposició d’un mamífer, ja que és el grup d’animals  què 

pertanyen els éssers humans. 

3. Observar la successió de la fauna cadavèrica que es pot trobar al llarg de la 

descomposició d’un cadàver. 

4. Comparar la descomposició dels cadàvers en diferents situacions. 

5. Comparar els resultats del treball experimental fet amb la informació trobada a la 

recerca bibliogràfica. 

Per tal de dur a terme la recerca experimental,inicialment es van plantejar moltes variables a 

tenir en compte, com la temperatura (estació de l’any), el medi on es troba el cadàver, la 

profunditat d’enterrament i  la humitat del medi.  

Finalment, totes aquestes variables van quedar reduïdes a dues: el medi on es troba el cadàver i 

l’estació de l’any, ja que resultava difícil controlar totes les altres variables. 
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2. RECERCA BIBLIOGRÀFICA 

2.1.DEFINICIÓ D’ENTOMOLOGIA FORENSE 

La medicina forense, també anomenada medicina legal, jurisprudència mèdica o medicina 

judicial, és l’especialitat de la medicina que engloba tota activitat relacionada amb el poder 

judicial que treballa amb cadàvers. Estudia els aspectes mèdics derivats de la pràctica diària dels 

tribunals de justícia, on els metges actuen com a pèrits. El metge especialista en aquesta àrea rep 

el nom de metge legista (del llatí legis) o forense.  

 

L'entomologia, del grec “entemos” (insecte) i “logos” (ciència), és la branca de la biologia que 

estudia els artròpodes. El artròpodes són metazous triblàstics amb simetria bilateral, presenten el 

cos segmentat i organitzat en regions, apèndixs articulats i el cos recobert per un exoesquelet de 

quitina. Inclouen els següents subtipus:  

 

1. Quelicerats: aranyes, escorpins, àcars... 

2. Crustacis: crancs, gambes, peus de cabra... 

3. Miriàpods: centpeus i milpeus. 

4.   Hexàpods: insectes i afins. 

 

Finalment, i a partir dels dos termes anteriors, es pot definir l’entomologia forense com l’estudi 

dels insectes i altres artròpodes associats als cadàvers, com eines forenses per datar defuncions, 

principalment, estimar les causes de la mort i determinar el lloc de l’esdeveniment.  

Hi ha també unes altres definicions, com per exemple la del doctor Lee (Lee, 2002): 

L’entomologia forense s’encarrega d’interpretar la interacció dels artròpodes i el cadàver durant 

la descomposició, deixant de banda els organismes que són presents per casualitat i l’entomòleg 

forense ha de proporcionar a la policia tota la informació que pugui ser útil per acusar i detenir 

als assassins.  

Hi ha moltes més definicions, algunes de restrictives que redueixen el camp a l’estudi d’insectes 

i àcars, i unes altres d’extensives que expandeixen el seu camp a aspectes mèdicolegals, 

sanitaris i d’emmagatzematge d’aliments.    
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2.2. OBJECTIUS DE L’ENTOMOLOGIA FORENSE 

Els principals objectius de l’entomologia forense són: 

A. Datació de la mort a través de l’estudi de la fauna cadavèrica. 

B. Determinació de l’època de l’any en què ha succeït la mort. 

C. Verificar que un cadàver ha mort en el lloc on s’ha descobert o si l’han traslladat fins a 

aquest lloc. 

D. Donar fiabilitat i suport a altres mètodes de datació forense.  

 

Per a un entomòleg forense que s’enfronta a un cadàver són tres les preguntes fonamentals que 

s’ha de plantejar:  

1) Causa de la mort i circumstàncies en les quals es va produir.  

2) Data de la mort. 

3) Lloc en el qual es va produir la mort. 

 

Els artròpodes que apareixen  poden aportar ben poc pel que fa a la primera qüestió, establir la 

causa de la mort, perquè això correspon a la tasca del metge forense; ara bé, tant per que fa a la 

fixació del moment de la mort, com per la possibilitat d’un moviment del cadàver, els 

artròpodes poden oferir respostes, i en molts casos definitives. 

La mort d’un ésser viu comporta una sèrie de canvis i transformacions físico-químiques que fan 

d’aquest cos sense vida un sistema dinàmic i únic al que van associats una sèrie d’organismes: 

necròfags (s’alimenten del cadàver), necròfils (depredadors i paràsit de necròfags), omnívors 

(s’alimenten tant del cos mort com dels artròpodes associats a ell) i oportunistes que van 

succeint en el temps segon l’estat de descomposició del cadàver. Aquest estudi de la fauna 

associada als cadàvers rep el nom d’entomologia forense, com s’ha definit en l’apartat anterior. 

 

L’ interval postmòrtem (PMI), que s’explica a l’apartat següent (2.2.1.), pot ser utilitzat per 

confirmar o refutar la coartada d’un sospitós i per ajudar en la identificació de víctimes 

conegudes enfocant la investigació dins d’un marc correcte de temps. Aquesta investigació pot 

arribar a ser vital en les investigacions d’un homicidi. 

Existeixen dos mètodes per determinar el temps transcorregut des de la mort, en què s’utilitza 

l’evidència dels insectes: 

-  El primer té una consideració l’edat de les larves i les fases de desenvolupament. 

-  El segon mètode utilitza la successió d’insectes en la descomposició del cos.  

Els dos mètodes es poden fer servir per separat  o conjuntament, sempre segons el tipus de 

restes que s’estiguin estudiant. 
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El problema de la determinació del temps transcorregut des de la mort és complex i ha de ser 

tractat amb molta cura, ja que existeixen amb molta freqüència molts factors desconeguts que 

fan difícil arribar a una conclusió definitiva .  

A l’apartat (2.2.2.) s’anomenen uns quants factors variables que poden donar-se en la 

descomposició d’un cadàver i que tenen una gran importància en la determinació de la data de la 

mort. 

 

2.2.1. Intèrval postmortem (IPM o PMI) 

Un dels objectius fonamentals de l’entomologia forense és l’estimació de l’intèrval postmortem 

(PMI o IPM  per les seves sigles angleses), o l’estimació de la data de la mort a partir de dades 

entomològiques. Per això s’analitzen dos aspectes bàsics:  

1. Per una banda s’observa la fauna adulta o present en el lloc on es troba el cos. Aquesta 

data de la mort es determina mitjançant estudis de successions dels artròpodes sobre el 

cadàver.  

2. La segona manera d’obtenir el PMI és mitjançant les anàlisis del desenvolupament dels 

estats larvaris, prepupals i pupes, relacionant-les amb taules de desenvolupament de 

l’espècie trobada.  

 

Moltes vegades, els temps transcorregut des de la mort es determina abans de la informació que 

proporciona l’entomòleg forense, per: 

A) Anàlisi de les restes del cadàver a través d’observacions externes. Les observacions externes 

incorporen factors com la temperatura del cos, livideses cadavèriques, rigidesa, signes de 

deshidratació, lesions externes, accions per animals i invasions d’insectes. 

B) Control físicoquímic. Pot incloure tècniques com la determinació d’elements químics i 

compostos com el nitrogen, aminoàcids i àcids grassos; ja que aquests s’han desprès en el 

procés de la degradació dels principis immediats (glúcids, lípids, proteïnes). 

C) Estimació del deteriorament produït pel pas del temps en objectes com roba, sabates, etc. 

Aquesta tècnica pot desenvolupar-se amb la valoració del deteriorament dels teixits plàstics, 

nylon i materials semblants. 

En tots els casos donats és fonamental conèixer entre altres coses l’estat de descomposició del 

cos, les condicions en què es troba i les variables ambientals. 

És possible que en determinats casos la data donada pels entomòlegs no coincideixi amb 

la data proporcionada pels metges forenses donada per l’autòpsia, bé perquè els insectes 

no han colonitzat el cadàver en els primers dies després de produir-se la mort, o per 

exemple en els casos d’ abandonament i els maltractaments en nens i persones de la tercera edat, 
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poden existir ferides i lesions que,  per la falta d’higiene, siguin colonitzats pels insectes abans 

de la mort de la persona.  

 

2.2.2 Variables que poden afectar l’intèrval postmortem 

Existeixen nombroses variables que poden alterar l’estimació del PMI, les quals s’han de tenir 

presents a l’hora de desenvolupar un mètode d’investigació. 

Les variables més importants a tenir en compte són: 

1. Condicions meteorològiques. 

2. Latitud geogràfica. 

3. Tipus de sòl. 

4. Lloc i condicions on es troba el cos. 

5. Relacions intra e interespecífiques de la fauna cadavèrica. 

6. Variacions de les espècies a la zona geogràfica. 

 

Unes altres fonts de variació importants i trobades per diversos autors en el seus experiments o 

les seves situacions forenses a què es van haver d’enfrontar són: 

1) La incapacitat de la víctima viva o morta d’espantar per si mateixa els insectes. La 

víctima podria estar viva però en situacions extremes (ferit, dèbil, malalt...) 

2) Efectes de substàncies tòxiques, fàrmacs o drogues que contingui el cos de la víctima 

sobre el desenvolupament larvari i pupal dels insectes, que els poden atraure o no. 

3) Com es van succeint els diferents artròpodes durant la descomposició del cadàver i com 

està exposat el cos a aquesta fauna 

 

2.2.3 Procediment per una correcta estimació del PMI 

Així per a una correcta estimació de l’ interval postmortem (PMI) mitjançant l’entomologia 

forense, s’ha de tenir en compte que cada cas de descomposició es únic i diferent dels demés, 

encara que el procés sigui una seqüència general d’esdeveniments. Aquesta seqüència general es 

presentada per Catts & Haskell (1990) en la seva monografia “Entomology and Death: A 

Procedural Manual”, que ens indica un model general d’actuació: 

• Determinar la fase o estat físic de descomposició en què es troba el cos. 

• Realitzar un estudi exhaustiu dels artròpodes que es troben sobre el cadàver, i dels 

recollits a sota  per descartar la possibilitat que el cadàver hagi estat traslladat de lloc. 

Si es té alguna sospita, seria necessari un examen addicional tant de les restes del 

cadàver com de les àrees properes. 

• Classificar les espècies recollides tant de les restes del cadàver com de les escenes del 

crim, al més exactament possible. Criar els estats immadurs fins a l’estat adult per a la 
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seva adeqüada identificació. La conservació dels estats immadurs ha de ser correcta per 

no afectar la mida que posseeixen en el moment de la recollida. La distribució 

estacional, geogràfica i ecològica de cada espècie ha de ser determinada per un 

especialista. 

• En els cadàvers trobats a l’aire lliure és imprescindible recol·lectar dades 

meteorològiques com la temperatura, pluviositat, nuvolositat, etc, a més de factors com 

el tipus de vegetació, els desnivells del terreny, etc. Per a les escenes en l’interior és 

igual de necessari anotar la temperatura, l’existència de calefactors automàtics, la 

posició del cadàver respecte a les portes i finestres, així com qualsevol altre detall que 

pugui donar informació de com i quant han arribat els insectes al cadàver1.  

• Durant l’autòpsia és important prendre la localització exacta dels artròpodes en el cos, 

així com de la causa i la manera de la mort. També és important anotar si existeixen 

evidències de l’administració abans de la mort d’algun tipus de droga o producte tòxic, 

ja que la presència d’aquest tipus de substàncies poden alterar la taxa de 

desenvolupament i els patrons dels insectes que s’hagin d’alimentar de les restes 

La mort va unida a una pèrdua de la temperatura del cos, la qual s’equilibra amb el medi 

ambient en 24 hores, sempre que la temperatura exterior no sigui massa baixa. 

Apareixen livideses (color morat de la pell) al coll i les parts declivis en les primeres hores, 

mentre que la rigidesa cadavèrica es generalitza al cap de unes sis hores, per  desaparèixer, 

segons les circumstàncies, en dos, tres o quatre dies. 

En aquest moment, en el qual res és visible per a l’ull humà, és quan les primeres mosques 

comencen a arribar al cos.  

Les femelles gràvides arriben al cadàver, 

xuclen la sang o altres secrecions que resulten 

de ferides o orificis naturals i realitzen la posta 

en els primers moments després de la mort. 

Com i quan arriben aquest insectes al cadàver 

i com s’hi desenvolupen són les preguntes que 

es fa tota persona que s’interessa per 

l’entomologia forense. 

                                                                                                                                                                                                             
Foto 1: Entomòloga forense observant mostres                          

 

 

 

                                                           
1  Veure fitxa de camp d’entomologia forense a l’annex. 
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2.3. HISTÒRIA DE L’ENTOMOLOGIA FORENSE  

L’entomologia com a ciència forense no és una matèria nova, com podria sembla pel que veiem 

al mitjans de comunicació, ni tampoc és una disciplina que hagin descobert els americans per fer 

més espectaculars les seves sèries. 

El seu estudi ve de molt antic: per                  

exemple la 14a làpida de la sèrie Hurra-

Hubulla és una llista d’animals salvatges 

terrestres del temps de Hammurabi. La 

llista està basada en una altra llista encara 

més antiga i, dels 396 animals anomenats, 

111 són insectes, dels quals 10 són 

mosques. La “mosca blava” (Calliphora) i 

la “mosca verda”(Phaenicia),molt comunes  
Foto 2: Fotografia d’un capítol de la sèrie CSI.                                  actualment en el casos forenses, s’hi 

esmenten per primera vegada. Hammurabi va ser rei de Babilònia, el sisè de la I dinastia, vers el 

1793 al 1750 aC,  segons la cronologia més acceptada; és famós per haver elaborat el codi de 

lleis que porta el seu nom, el codi d’Hammurabi, un dels reculls legals més antics que es 

conserven (fa més de 3.600 anys).  

En les civilitzacions antigues, les mosques apareixen com a amulet (Babilònia, Egipte), com a 

déus (Baalzebub, “El senyor de les mosques”).  

La metamorfosi de les mosques ja era coneguda a l’antic Egipte per un paper trobat a l’interior 

de la boca d’una mòmia i que conté la següent inscripció: “ Els cucs no es transformaran en 

mosques dins del teu cos” (Papiro Gized núm. 18026:4:14). 

 

El primer document escrit en un cas resolt per l’entomologia forense es remunta al segle XIII i 

es troba en un manual xinès de medicina legal. Es refereix a un cas d’homicidi en el qual va 

aparèixer la víctima degollada per una falç d’un llaurador. Per resoldre aquest cas van fer que 

tots el llauradors de la zona que podien estar relacionats amb el mort posessin les seves falçs a 

terra, a l’aire lliure; i van observar que només arribaven les mosques a una d’elles. Es va arribar 

a la conclusió que el  propietari d’aquesta falç era l’assassí perquè les mosques eren atretes per 

les restes de sang que havien quedat a “l’arma del crim”. 

 

Durant molts anys en determinats ambients es pensava que en morir una persona les larves que 

apareixien al cadàver hi eren per generació espontània, o bé sortien del propi cadàver. 
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L’antic entomòleg Virgili sabia que els cucs procedien de les mosques, però suposava que 

aquestes mosques eren les abelles, i les que naixien de les entranyes descompostes del bou eren 

més dòcils i més treballadores que les que naixien del llop.       

Aquestes creences van perdurar fins que Francisco Redi, un naturalista de l’època del 

Renaixement, va demostrar que els cucs dels cadàvers no es generaven espontàniament, sinó 

que eren larves procedents d’ous dipositats per les mosques, al seu torn sofrien la metamorfosi 

fins a l’estat de mosca adulta.  

Per descobrir això va realitzar el següent experiment: va exposar a l’aire lliure un gran nombre 

de caixes descobertes i en cada una  va dipositar un tros de carn, en alguns casos crua i en altres 

cuita, perquè les mosques atretes per l’olor anessin cap al cadàver.  

A aquestes diverses carns van acudir mosques i Redi va observar que els ous dipositats pels 

insectes es transformaven, primer en larves, després en pupes i per últim sortien els individus 

adults.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
                Foto 3: cicle vital d’un insecte, en aquest cas, d’una mosca. 
 

Redi va distingir quatre tipus de mosques: mosques blaves (Calliphora vomitoria); mosques 

negres amb franges grises (Sarcophaga carnaria); mosques anàlogues a les cases (Musca 

domestica o Curtonevar stabulans); i per fi, mosques de color verd daurat (Lucilia caesar). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                          Foto 4: Algunes espècies de mosques que Redi  va identificar en els seus experiments. 
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No va ser fins al 1805 que Bergeret començà a utilitzar d’una forma més o menys continua i 

seriosa l’entomologia com a ajut a la medicina legal. El 1855 va fer la primera estimació de 

“l’interval post-mortem” de la història davant d’un tribunal. Les seves conclusions no van ser 

del tot correctes, perquè els seus coneixements sobre l’entomologia forense no eren perfectes. 

 

És obligatori, arribat aquest punt, anomenar el doctor P. Mégnin: veterinari, parasitòleg i 

entomòleg que amb la seva publicació (1894) “La Fauna de los Cadáveres. Aplicación de la 

Entomologia a la Medicina Legal” va sintetitzar l’arribada dels diferents gèneres d’artròpodes a 

un cadàver, als quals ell va anomenar “escuadrillas de la muerte” i va obrir les portes a moltes 

investigacions que es van fer després. Abans d’aquesta publicació en va fer una altra el 1887: 

“La Faune des Tombeaux” (La Fauna de les Tombes).  

 

Les esquadrilles de Mégnin estan relacionades amb les etapes de la descomposició d’un cadàver 

a l’aire lliure i en condicions normals per a París i els seus voltants. Aquestes esquadrilles són 

vuit i es relacionen amb el temps que fa que ha tingut lloc la mort: 

 

 De 3 a 4 mesos: 

- Primera: cadàver fresc. 

- Segona: olor cadavèrica. 

 

De 3 a 6 mesos: 

- Tercera: fermentació butírica (descomposició greixos). 

- Quarta: fermentació caseïca (comença la descomposició de proteïnes). 

 

De 4 a 8 mesos: 

- Cinquena: fermentació amoniacal (liqüefacció de proteïnes) 

 

De 6 a 12 mesos: 

- Sisena: dissecació per l’acció d’àcars. 

- Setena: restes dissecades. 

 

De 1 a 1’5 anys: 

- Vuitena: eliminació de les restes deixades per onades anteriors.                                         
      

                                                                                                                                                 Foto 5: Fotografia de la pàgina 46  del                          
 llibre “La fauna de los Cadàvers                                                 
Aplicacions a la Medicina Legal” del  
Dr. P Mégnin (1894).                                                                             



  10 

Segons l’autor les “esquadrilles de la mort” són atretes pel cadàver d’una forma selectiva i amb 

un ordre precís: tan precís que una determinada població d’insectes sobre un cadàver indica el 

temps transcorregut des de la seva mort. 
  

                                                          

El treball de Mégnin constitueix una aproximació general al problema i no és estrany veure’l en 

la bibliografia de casos que han passat al nord d’Europa, en els quals aquesta successió és 

bastant exacta. No obstant això, en alguns casos no és tan exacta, per exemple, en casos donats a 

Sudamèrica (per exemple Argentina). Els temps de Mégnin són massa llargs per a latituds 

temperades-càlides i, amb més raó per a tropicals o subtropicals.  

Per exemple, la tercera esquadrilla indicaria que han passat entre 3-6 mesos des de la mort. Però 

a l’Argentina, a una latitud de 34º-36º sud, s’han trobat els primers insectes d’aquesta 

esquadrilla entre els 10 i 35 dies després de la mort. A l’Argentina, en els mesos de calor 

(octubre-abril), un cadàver a l’aire lliure pot arribar a la reducció esquelètica gairebé total per 

acció de les primeres esquadrilles en pocs mesos o, en casos extrems, en uns 20 dies.  

Arribem a la conclusió que els resultats de Mégnin no poden ser aplicats en tots els casos i a, 

més a més, Mégnin no feia un ús gaire freqüent del microscopi, els seus dibuixos no són gaire 

bons i la seva nomenclatura zoològica és molt antiga. 

 

L’entomologia legal es va veure estancada des de finals del segle XIX fins la meitat del segle 

XX, per aquestes raons:  

1. La distància entre entomòlegs i professionals de la medicina legal. 

2. El petit nombre de casos en què els entomòlegs eren requerits. 

3. La falta d’entomòlegs especialitzats en l’estudi sistemàtic-biològic de la fauna dels cadàvers. 

 

Encara que va ser estesa per Europa i Estats Units l’entomologia forense no va tenir importància 

fins al 1971. En aquest any, William Bass, cap del departament d’Antropologia de la Universitat 

de Tennessee, va ser trucat per examinar un cadàver que havien robat uns lladres de tombes. 

Bass havia de descobrir si era un mort “antic” o si havia estat assassinat feia poc i després 

l’havien posat en una tomba per amagar-lo. Després d’observar el seu aspecte i veure que els 

insectes no havien començat a ocupar el cos, l’antropòleg va declarar que la mort havia passat 

feia poc menys d’un any. 

El mort va resultar ser William Shy, un coronel confederat que havia estat embalsamat i enterrat 

en un contenidor de metall dins d’una tomba feia 114 anys. El ridícul va ser molt gran, però la 

entomologia forense va sortir reforçada d’aquest greu error, encara que en cada judici Bass va 

haver d’escoltar la seva famosa avaluació. 
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Bass va considerar que la literatura científica sobre l’entomologia forense era inexistent i havia 

de començar els seus assajos des de zero. Va anar al cap de la facultat i li va demanar un tros de 

terra on col·locaria uns quants cadàvers per estudiar-hi com es produïa el procés de 

descomposició. 

 

En 1,2 hectàrees d’un pujol que mira al riu Tennessee naixia el Complex d’Antropologia 

Forense, conegut popularment com La Granja dels Cossos, gràcies al nom d’una novel·la escrita 

per Patricia D. Cornwell el 1994, que porta el mateix nom. Gairebé tots els coneixements que es 

tenen avui dia sobre la descomposició d’un cadàver provénen d’aquest lloc. 

 

 

 

El 1978 Marcel Leclercq publica  “Entomologia i Medicina Legal. Datació de la Mort”, i 

posteriorment l’anglès Smith publica en 1986 el “Manual d’Entomologia Forense”.  

A partir d’aquest moment s’ha fet un avanç importantíssim en aquesta ciència i s’ha aconseguit, 

amb interessants publicacions, que molts entomòlegs s’interessin i hi investiguin. 

 

 

2.4. LES FASES DE LA DESCOMPOSICIÓ D’UN CADÀVER 

Sobre els estats de descomposició dels cadàvers no existeix cap criteri uniforme. El nombre i els 

límits de cada etapa depenen de quin autor es segueixi i, fonamentalment, del tipus d’animal 

mort, de la seva massa corporal i de l’ambient on es troba. 

El 1965, Payne, entomòleg nord-americà, va utilitzar porcs morts acabats de  néixer per 

comparar la successió de la descomposició en cossos exposats a l’aire lliure, enterrats i 

submergits. Va establir una metodologia (que va ser refinada per autors posteriors, com Goff 

1998) i va reconèixer les etapes de descomposició següents, que són les que utilitzen els 

entomòlegs forenses actualment:  
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Estat fresc: Aquesta fase es defineix com aquella que transcorre des que es sacrifica l’animal 

fins que es fa evident la inflamació provocada per les 

fermentacions anaeròbies dels microorganismes digestius. 

La temperatura descendeix 1ºC/hora, fins l’ambiental. Com 

el seu nom indica, el cos té aspecte fresc, però pot presentar 

rigidesa cadavèrica, i no desprèn olors desagradables. 

 

 

Estat inflamat: Aquesta fase es la que va des que s’infla el cadàver fins que perd l’estanquïtat 

orgànica,hi ha una sortida de gasos al medi, i perd aquesta 

aparença voluminosa. A causa de la pressió que hi ha dins, a  

l’organisme es dóna una sortida de líquids, de femta i 

mucositat per l’anus i ruptures de la pell a les zones on hi ha 

més tensió, generalment les de la part abdominal. Sovint els 

metges anomenen aquesta etapa de “taca verda”, ja que 

normalment es veu, en humans i animals de pelatge escàs, 

una característica taca d’aquest color a la regió ventral. 

També es pot apreciar un fort olor degut fonamentalment al desprendiment de gasos d’NH3 

(amoníac) i H2S (sulfur d’hidrogen). I moltes mosques “verdes” i “blaves” solen agrupar-se 

sobre el cos sobretot en els orificis naturals (nas, ulls, boca, oïda, anus, genitals) i ferides. 

 

Estat de descomposició actiu: El cos es desinfla i es percep en l’aire i a gran distància, una 

olor molt forta i insuportable. Alguns autors anomenen “putrefacció negra” (Bornemizza, 1957) 

aquesta etapa, ja que en molts animals, sobretot petits, apareixen teixits tous i negres, com 

podrits. La pell sol aparèixer molt degradada, especialment al cap, amb gran activitat de larves, 

en general, de mosques. 
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Descomposició avançada: L’olor no és tan intensa, només una mica perceptible en apropar-se 

molt a l’animal. Segons el grau de descomposició de les 

lipoproteïnes, sovint pot sentir-se olor de “formatge” 

(fermentació caseïca) o de “greixos rancis” (fermentació 

butírica). Per sobre i per sota del cos poden trobar-se grans 

quantitats de larves grans, que migren cap al voltant del 

cadàver. Fent un examen als voltants del cos o sota pedres i 

troncs, a vegades a cinc o sis metres del cos, poden trobar-

se aquests mateixos cucs blancs (grans larves blanques de 

mosca).  

Normalment la descomposició es presenta com un mosaic 

sobre l’animal, pot tenir el cos sec, com cuir, i molt pocs 

teixits tous (descomposició avançada), el cap ja té el crani 

totalment exposat (esqueletització) i les parts posteriors del 

cos encara poden presentar abundants carns descompostes      

(descomposició avançada).                  

 

Momificació: El cos es presenta com una “mòmia”: pell i carn seques i molt adherides als 

ossos. Desprèn poca olor. Es veuen pocs cucs sobre o sota el cos, en canvi, és més freqüent la 

presència d’escarabats adults i les seves larves (Coleòpters), o de petites mosques negres 

(famílies muscidos, anthomidos, fannidos, etc.). 

 

Sec: Del cos només queda la pell i/o pèls (o plomes si es tractés d’aus)  embolicant l’esquelet. 

Desprèn molt poca olor i la fauna que s’hi pot veure és com la descrita per a la momificació. 

 

Esqueletització: Només queden ossos i pell (o plomes). No se sent cap olor de res i la fauna 

característica solen ser escarabats.  

 

Per un altre costat, altres disciplines forenses també divideixen el procés de putrefacció d’un cos 

en quatre fases o períodes previsibles. La duració de cada període varia en funció de diverses 

condicions, com l’època del any, l’entorn, les circumstàncies de la mort, entre altres esmentades 

abans (apartat 2.2.2.). Les fases són les següents: 

 

1-. Període cromàtic: Normalment, 24 hores després de la mort apareixen unes taques verdes 

irregulars a la fossa ilíaca dreta (zona de l’apèndix), degudes a la transformació de 

l’hemoglobina sanguínia. En ofegats, la taca verdosa es pot localitzar al rostre. 
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Es comença a veure la xarxa vascular superficial, també per l’alteració de l’hemoglobina. El 

circuit sanguini resulta més ressaltat en el tòrax i els braços a causa de la distensió del vasos 

sanguinis per la formació de gasos.       

 

2-. Període emfisematós: Al cap de 36 hores postmortem, els gasos de putrefacció comencen a 

inflar el cos i s’acumulen preferentment a la bossa escrotal, els pits, les parpelles, els llavis i la 

llengua. Sorgeixen també les anomenades fitines pútrides, unes butllofes de l’epidermis plenes 

de líquid infectat per bacteris. Així comença el desprendiment de l’epidermis. 

 

3-. Període col·liquatiu: La seqüència de diferents processos fermentatius (el butíric dels 

greixos, el caseïc de les restes de proteïnes i l’amoniacal), redueix els teixits corporals a una 

massa pútrida negrenca, líquida o semilíquida. El seu olor recorda el de formatge podrit. Dura 

de 4 a 8 mesos. 

 

4-. Període de reducció esquelètica: En aquest procés desapareixen les parts toves i el cadàver 

es redueix a  l’esquelet. Dura de 2 a 5 anys.  

 

Tots aquest períodes es troben afectats per una sèrie de factors que retarden o acceleren aquesta 

descomposició, i són els següents: 

 

1. Circumstàncies de la mort 

2. Condicions del cos anteriors a la mort 

3. Temperatura 

4. Humitat 

5. Tipus de terra on es produeix la putrefacció 

6. Insectes de l’entorn 

7. Altres animals de l’entorn 

 

 

Hi ha una gran dificultat per calcular la taxa de descomposició pel creixement bacterià, però sí 

que existeix un gran nombre d’estudis sobre els efectes dels insectes necròfags en les restes 

humanes trobades al descobert 
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2.5. CLASSIFICACIÓ GENERAL DE LA FAUNA CADAVÈRICA 

Gairebé tot el que es coneix sobre la descomposició del cos humà i dels seus visitants prové de 

Knoxville, a Tennessee (EE.UU.). El Dorado per a tothom qui investiga la descomposició i 

putrefacció cadavèrica es troba en uns terrenys de la universitat d’aquest estat. Es tracta de la 

“Granja dels  cossos”,  anomenada així en honor a la novel·la policíaca “Body Farm” (Patricia 

D. Cornwell, 1994). Va ser fundada fa més de dues dècades per l’antropòleg William Bass 

(vegem apartat 2.3.). 

La “Granja dels Cossos” és una parcel·la d’1,2 hectàrees que alberga dotzenes de cadàvers 

humans en diferents estats de descomposició que reprodueixen situacions reals. Aquests 

cadàvers són donacions i els cossos descansen vestits o nus; sencers, decapitats o amb ferides; 

submergits en fang o aigua; ficats en tombes o embolicats amb plàstic; sota  l’ombra d’un arbre 

o exposats al sol, etc. 

El propòsit de tots els casos és el mateix: comprovar com es descompon la carn fresca, estudiar 

la fauna cadavèrica i desxifrar com neix, viu i mor cada visitant necròfag. I finalment, respondre 

a tres preguntes claus en tota investigació criminal: com?, quan? i on?. 

Gràcies als cossos de Knoxville, els entomòlegs han identificat  els diferents tipus d’artròpodes 

que van a un cadàver: 

 

Espècies necròfagues: És el grup més significatiu i són les espècies que s’alimenten del cos mort. 

Inclou dípters de les famílies Calliphoridae i Sarcophagidae i coleòpters de les famílies Silphidae y 

Dermestidae. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 

                                    

 

                                    

                                      

                                    Foto 6:  Espècies necròfagues;  famílies de Dípters i Coleòpters                                 
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Espècies depredadores i paràsites de necròfags: Aquest és el segon grup més significatiu i 

inclou coleòpters de les famílies Silphidae, Staphylinidae i Histeridae; dípters de les famílies 

Calliphoridae i Stratiomydae; i Hymenòpters paràsits de larves i pupes de dípters. Així que les 

espècies depredadores ataquen les espècies necròfagues i les paràsites s’aprofiten de les seves 

larves i pupes. 

O. Coleòpters                    O. Dípters                      O. Hymenopters 

                  

 

 

 

Espècies omnívores: S’inclouen aquí grups com les abelles i les formigues (ordre 

Hymenoptera) i escarabats (O. Coleòpters) que s’alimenten tant del cos com dels altres 

artròpodes associats. 

                               Abella                          Formiga 

          

 

Espècies accidentals: S’inclouen les espècies que utilitzen el cos com una extensió del seu 

hàbitat natural, com per exemple els col·lèmbols, aranyes, centpeus, etc. També es pot incloure 

alguna família d’àcars que poden alimentar-se de fongs i floridures que creixen en el cos. 

Aquests són visitants circumstancials que interessen poc o gens els entomòlegs forenses. 

  

Col·lèmbol                      Aranya                         Centpeus 
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Aquesta classificació de les espècies segons la relació que té l’insecte amb el cadàver, va ser 

feta per Smith (1986): entomòleg i membre de la Societat Britànica d’Història Natural. 

Si tenim en compte totes aquestes espècies i descartem les que no ens serveixen, les espècies 

que es troben en un cadàver a Espanya s’agrupen aproximadament 12 famílies de les quals 6  

serien de dípters i 6 de coleòpters. Entre els dípters les famílies més comunes serien: 

Calliphoridae, Sarcophagidae, Muscidae, Phoridae, Piophilidae i Stratiomyidae, i entre els 

coleòpters: Cleridae, Dermestidae, Histeridae, Scarabaeidae, Silphidae i Staphylinidae.  

 

A l’hora de la determinació de l’intèrval postmortem (PMI) podem dividir els cadàvers en 

cadàvers recents i cadàvers de llarga duració. S’anomenen cadàvers recents aquells el rescat dels 

quals es realitza abans que faci un mes de la seva mort, i les espècies presents en aquests cossos 

són principalment dípters que pertanyen a les famílies Calliphoridae, Sarcophagidae i/o 

Muscidae. En aquest cossos, els insectes apareixen en estat de larves, de pupes o de pupes 

buides.  

En els cadàvers de llarga duració, que són els que apareixen després d’un mes de la seva mort, 

les espècies presents augmenten tant en nombre d’espècies com en quantitat d’individus dins de 

cada espècie. En aquests cossos es trobarien pupes buides de les famílies anomenades 

anteriorment, així com altres famílies noves, principalment de coleòpters, entre aquests els més 

comuns són els que pertanyen a la família Cleridae, Dermestidae i Silphidae.  

 

La determinació del PMI dels cadàvers recents es realitza estudiant l’estat de desenvolupament 

en què es troben les espècies presents, i és de gran importància poder tenir la informació de la 

temperatura i la humitat a què ha estat sotmès el cos i deixar que continuï el desenvolupament 

de les mostres agafades de les espècies trobades, en condicions similars en el laboratori.  

En els cadàvers de llarga duració, el que ens proporciona la informació del temps que té el 

cadàver és el nombre d’espècies diferents que han anat arribant al cos i quant de temps hi han 

estat. Això es pot determinar per la quantitat de mudes i pupes utilitzades com a nius d’altres 

espècies, principalment de dermèstids i clèrids, que són espècies molt comunes en cadàvers que 

tenen més d’un mes de descomposició tant a l’aire lliure com a l’interior d’un edifici. 

 

Tant les espècies de dípters com de coleòpters es van succeint en el temps sobre el cadàver i el 

van momificant, de forma que quan una de les espècies no es pot alimentar més del cos, per a 

les condicions en què aquest es troba, una altra espècie arriba, la qual, al seu torn, momifica el 

cos per a la següent.  
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2.5.1. Classificació de l’entomofauna seguint el procés de descomposició 

del cadàver. Successió d’espècies.  

La colonització de cadàvers per part de la entomofauna necròfaga és ordenada. Una successió 

lògica d’artròpodes seria la següent: 

 

Primera onada : Calliphoridae, Sarcophagidae, Muscidae (Dípters) 

Segona onada: Dermestidae i Cleridae (Coleòpters) 

Tercera onada: Piophilidae i Phoridae (Dípters) 

Quarta onada: Ácars  

Cinquena onada: Histeridae, Silphidae, Staphilinidae (Coleòpters) 

 

 

Primera onada: 

La primera onada d’insectes arriba al cadàver atreta per l’olor dels gasos que s’han desprès en el 

procés de degradació dels principis immediats (glúcid, lípids, proteïnes), i de gasos com 

l’amoníac (NH3), àcid sulfhídric (H2S), nitrogen lliure (N2) i diòxid de carboni (CO2). Aquests 

gasos són detectats pels insectes molt abans que l’olfacte humà sigui capaç de percebre’ls, fins 

al punt que, en algunes ocasions, s’han trobat postes en persones que encara es trobaven 

agonitzant.  

Tradicionalment es menciona els dípters com els primers colonitzadors del cadàver, on aquests 

insectes fan part del seu cicle vital. Constitueixen la primera onada de necròfags, que apareixen 

immediatament després de la mort. Està representada per dípters de les famílies de 

Calliphoridae principalment, molt freqüentment Sarcophagidae i en menys casos Muscidae.  

 

• Dins de la família Calliphoridae es troben les espècies més comunes en el nostre entorn, 

com són: Calliphora vicina, Calliphora vomitoria, Chrysomya albiceps i Lucilia 

sericata, que normalment són les primeres a 

colonitzar el cos, en la majoria dels casos, al cap de 

poques hores de produir-se la mort. Les femelles 

d’aquestes espècies donen voltes al voltant del 

cadàver i una vegada inspeccionat realitzen les seves 

postes tant en els orificis naturals (ulls, nas, boca, anus, etc.) com en les ferides que 

tingui el cos. 

 Existeixen dades que indiquen que si dos cossos són exposats a la vegada, un amb ferides o 

traumes i l’altre sense, el que presenta les lesions es descompon molt més ràpidament que el que 
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no presenta traumatismes. Això es degut al fet que la majoria de les mosques són atretes per les 

ferides, on tenen lloc moltes de les primeres ovoposicions (Mann, 1990) 

(fig.6). 

Aquests ous dipositats all cos triguen entre 24 i 72 hores a eclosionar i en 

surten unes petites larves que s’alimenten del cadàver durant el temps del 

seu desenvolupament fins que passen a l’estat de pupa, estat en el qual fan 

la metamorfosi per a passar a estat adult. 

Aquest temps que transcorre entre la posta de les femelles i la 

transformació de les larves a estat adult és el temps que es necessita per apropar-se a l’hora en 

què es va produir la mort. Encara que aquest temps no és exacte ni dins d’una mateixa espècie, 

les variacions dins d’unes circumstàncies determinades no són molt grans, així que ens permet, 

sabent la temperatura i la humitat, apropar-se força al temps de desenvolupament de l’espècie en 

estudi.  

 

• Dins de la família Sarcophagidae existeixen diverses 

espècies en el nostre entorn, però les més comunes són la 

Sarcophaga carnaria i en algunes ocasions la Sarcophaga 

hemorroidalis. 

Aquestes famílies solen aparèixer en els mesos de juny, 

juliol i agost  en els cadàvers trobats a l’ interior del domicili.  

La família Sarcophagidae no pon ous, sinó que diposita larves vives. Els ous són 

aproximadament de 2 mm de longitud i tenen un període curt embrionari que dura entre 

24 i 72 hores dins de la femella, segons l’espècie. 

  

• Per finalitzar la primera onada, es troba la família Muscidae i l’espècie més comuna en 

els cossos estudiats és Fannia canicularis. 

 

Aquestes primeres postes de la primera onada ja poden donar informació a  l’investigador, ja 

que la dissecció dels ous i l’anàlisi del seu estat de desenvolupament embrionari pot delimitar el 

temps des de l’ovoposició, i per tant, el temps transcorregut des de la mort. 

El nombre d’ous depèn de l’estat nutricional de la femella i de la seva mida corporal; també 

existeix una ralació inversa entre la mida dels ous i el nombre d’ous per posta (Greenberg, 

1991) . 

Tampoc s’ha de descartar com a lloc de posta la zona de contacte del cos amb el substrat, 

possiblement perquè és on s’acumulen els fluids corporals, els quals fan que hi hagi una humitat 

adequada, així com una temperatura més estable (Anderson & Vanlaerhoven, 1996). 
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Els ous postos en un cadàver normalment eclosionen tots a 

la vegada, això dóna com a resultat una massa de larves que 

es mouen com un tot pel cos (Gof & Lord, 1994) . 

Les larves són blanques, còniques, àpodes i formades per 

dotze segments: neixen i s’introdueixen immediatament en el 

teixit subcutani del cadàver. El liqüen gràcies a uns bacteris i 

enzims i s’alimenten per succions contínues.                      Foto 7: Massa de larves que es mouen com un tot. 

 

Quan les larves han finalitzat el seu creixement, deixen d’alimentar-se i en els plecs del cos, de 

la roba o allunyant-se del cos, es transformen en pupes. El temps de creixement i la 

transformació en pupa varia en cada espècie, amb les condicions exteriors, de la causa de la 

mort i del tipus d’alimentació del cadàver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           Foto 8: Cicle vital d’un dípter. 

 

Les larves que eclosionen en cossos amb vida, en primer lloc s’alimenten dels teixits necròtics i 

continuen alimentant-se dels vius, causant la miasi. 

La paraula miasi procedeix del grec myia = mosca i es refereix a la infecció d’animals 

vertebrats vius per larves de dípters que s’alimenten durant cert temps dels teixits vius o morts 

del seu hoste o del menjar que ha ingerit. Probablement un dels exemples més coneguts és el de 

Cochiliomyia hominivorax, dípter de la família Calliphoridae; les seves larves es desenvolupen 

sobre les ferides d’animals i humans, que poden provocar fins i tot la mort. Així per primera 

vegada, les proves entomológiques es tenen en compte per tancar casos de maltractament 
infantil i abandonament de persones de la tercera edat. Per exemple, un cas a Alemanya que va 

investigar el Dr. Benecke2. 

                                                           
2 Vegeu casos investigats pel Dr. Benecke i per altres persones a l’annex. 
 



  21 

Es pot arribar a la conclusió que la presència de cal·lifòrids en un cadàver recent és inevitable. 

Així que tota absència del seu pas, de pupes buides o adults morts, obliga els investigadors a 

formular certes hipòtesis: 

A. Que el cadàver s’hagi traslladat de lloc, però encara en aquesta hipòtesi es trobaria 

alguna resta de dípter. 

B. Que el lloc de la mort sigui suficientment fosc i inaccessible per a aquests grans dípters, 

cosa poc probable, ja que els dípters Calliphoridae es troben dins de les cases tot l’any. 

C. Que les restes de dípters hagin desaparegut per l’acció de necròfils (depredadors o 

paràsits dels necròfags) o altres animals  (aus insectívores, formigues, vespes).  

Això no ocorre pràcticament mai d’una manera completa, a no ser que l’interval 

postmortem sigui molt llarg. I encara així s’ha de tenir en compte que la cutícula dels 

artròpodes és gairebé indestructible i hi poden romandre milers d’anys. 

D.  Que el cadàver hagi estat impregnat amb productes repulsius que hagin impedit l’accés 

de les primeres onades d’insectes. En aquests casos apareixerien al cadàver restes de 

productes com arsènic, plom o formol, que s’ha comprovat que eviten la presència dels 

primers necròfags en el cadàver. 

 

Si tampoc apareixen Sarcofàgids, pot ser que sigui degut al fet que les seves larves depenguin  

de l’estat en què queda el cadàver després de la presencia dels Callifòrids. 

 

Segona onada 

Una vegada que els individus de la primera onada s’han allunyat del cos, a la reserca d’un nou 

aliment, apareixen altres grups d’artròpodes pels quals el cos està en perfecte estat. Són de 

l’ordre Coleòpters i les famílies més significatives són Dermestidae i Cleridae. 

• Dins dels Dermestidae, les espècies més comunes són Dermestidae frischii, 

Dermestidae maculatus i Dermestidae lardarius. Aquests 

coleòpters dipositen els ous en una esquerda del cos i les larves 

penetren en la carn de la qual s’alimenten. Aquestes larves 

passen per 5, 6 o 7 fases i les seves mudes queden en el cos. Les 

larves de l’última fase, normalment, busquen un lloc resguardat 

per passar a estat adult. El cicle complet pot durar entre 5 i 7 

setmanes segons la quantitat d’aliment i les condicions físiques 

dels individus. Les larves presenten un cos allargat i 

progressivament afilat per darrere, de color marró vermellós, 

amb pèls curts i llargs i sis potes mòbils. 
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Les seves espècies donen una sola generació anual o dues en condicions favorables 

(18ªC-20ºC i un 70% d’humitat). Són insectes que s’alimenten especialment dels 

greixos en descomposició i desfets de les esquadrilles anteriors.  

 
            Foto 9: Cicle vital d’un coleòpter 

• La Necrobia rufines i la N. violacea, són coleòpters de la família dels Cleridae que es 

troben en els cadàvers de més de 30 dies de desenvolupament. Les larves d’aquestes 

espècies penetren profundament en les esquerdes del cos per alimentar-se, encara que 

també s’alimenten de larves d’algunes mosques així com d’ous i larves de dermèstids. 

Les larves passen per 3 o 4 fases i en l’última produeixen un capoll, normalment a 

l’interior de les pupes buides que han deixat les primeres onades de dípters. En l‘interior 

de les pupes buides passen a estat adult i aquest cicle biològic dura unes sis setmanes 

aproximadament. 

 

Tercera onada 

Durant la fermentació caseïca, que es dòna després de la fermentació butírica que produeix la 

segona onada, són atretes les mateixes mosques que poden apropar-se quan es produeix la 

fermentació del formatge o el procés d’assecat del pernil salat. L’espècie més important és la 

Piophila casei, una mosca de dimensió petita, amb un cicle vital de 30 dies. També es poden 

trobar unes altres espècies de dípters com Fannia scalaris, F. Canicularis, F. Incisurata i altres 

de la família Phoridae, concretament la Megaselia scalaris, que és una mosca molt comuna 

també en els cadàvers enterrats. Això es dóna en cadàvers de més d’un mes i mig, la majoria de 

vegades molt momificats, on les parts toves que queden, normalment, es redueixen a petites 

masses que encara conserven humitat i on es poden acumular les larves dels colonitzadors 

Phiophílids. Aquestes larves es poden diferenciar de les altres perquè es 

desplacen saltant. 

 

Quarta onada 

      Pel que fa als àcars, aquests conviuen amb moltes espècies d’artròpodes que 

van arribant al cadàver i la seva aparició no té un temps determinat.           Foto 10: Fotografia d’un àcar. 

És cert que normalment es troben en cossos bastant secs amb un estat de descomposició avançat 

i amb poques parts toves.                
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Cinquena onada 

La majoria de vegades el cadàver es troba abans d’arribar a aquest estat de descomposició, en el 

qual l’única cosa que tenim són ossos i restes de diferents onades  d’artròpodes que han anat 

colonitzant el cos i alimentant-se’n. Però a vegades es troben cadàvers en gran estat de 

descomposició (normalment a la intempèrie), on apareixen coleòpters de la família Histeridae, 

Silphidae i Staphilinidae amb espècies com Nicrophorus sp, Necrodes sp i Creophilius 

maxillosus, que encara que no s’alimentin del cos, són molt útils per la desaparició de les restes 

de les altres espècies. 

Això és un fet positiu per a les persones interessades pel medi ambient, però no per als 

entomòlegs, ja que aquests els convé que no desaparequii res del cos perquè, fins i tot, el detall 

més petit pot ser útil per donar informació i ajudar al forense a interpretar la informació que 

proporciona tots els artròpodes que han passat pel cadàver i han deixat petjada del seu pas. 

 

   Família Histeridae             Família Silphidae         Família Staphilinidae 
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3. RECERCA EXPERIMENTAL 

 

3.1. INTRODUCCIÓ 

 

Per poder estudiar la fauna cadavèrica associada a un cadàver en diferents situacions es van 

utilitzar cadàvers de conill. El més habitual per portar a terme aquests tipus de  treballs és 

utilitzar porcs, com es pot observar a la bibliografia, però aquest animals no són econòmics i es 

va pensar de substituir-los per conills, que també són mamífers, fàcils de trobar i econòmics. 

 

3.1.1. Evolució del nostre plantejament del treball 

 

Inicialment s’havia pensat fer una taula com la següent: 

 

HIVERN  

Cap Tronc Extrem. 

Sec    
Humitat 

Humit    

IES Can Planes    
Tipus de sòl 

Vacarisses    

2cm    
Profunditat 

30cm    

 

Com es pot observar a la taula, inicialment es tenia pensat enterrar conills a trossos per a 

detectar diferències en la descomposició de les diferents parts del cos (cap, tronc i extremitats);  

en un lloc sec i en un altre d’humit; en diferents tipus de sòl com és l’IES Can Planas (terra 

normal) i Vacarisses (terra amb adob); i a diferents profunditats (2cm i 30 cm).  

Aquesta taula es reproduiria tres vegades més, per tal de representar la situació en cadascuna de 

les estacions de l’any: primavera, estiu, tardor i hivern. Així, en total, s’haurien de comprar 6 

conills per a cada estació (en total serien 24 conills). 

Els conills es volien comprar amb pell i tots el òrgans perquè el procés  fos més semblant al del 

cos d’un humà, però això va resultar impossible perquè és antisanitari. Així que es van enterrar 

conills sense pell i només amb ronyons, fetge i cor (tal com els venen a les botiges). 

Les variables inicials es van reduir a dues: conills enterrats en el sòl del pati de l’IES Can Planas 

i conills submergits en aigua en uns cubells, també al pati de l’institut. 
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Es va pensar que la variable segons la profunditat era molt difícil, ja que cada vegada que es 

treia un cadàver s’havia de tornar a posar a la mateixa profunditat que al principi. 

Pel que fa al tipus de sòl, es va intentar posar un cadàver de conill al terra amb adob a 

Vacarisses, però es va veure que no es podia fer una recerca experimental en aquella zona 

perquè era un camp obert i els animal carnívors s’emportaven la mostra. 

L’intèrval d’observació del cadàver, inicialment, era períodes de 15, dies però es van reduir a 

cada setmana perquè es va veure que el cadàver proporcionava diferent entomofauna i s’anava 

descomponent  progressivament. 

Per falta de temps, no es van poder fer la variable de les estacions de l’any, ja que l’animal 

trigava a descompondre’s totalment més temps del que es pensava inicialment. A més, durant 

l’any 2007 no hi ha hagut canvis de temperatura gaire grans en les diferents estacions de l’any. 
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3.2. MATERIAL I MÈTODES 
 

3.2.1. Material utilitzat per fer la pràctica: 

 

- 6 conills                                                    

- Pots de vidre amb tapa (“pots caramel”) 

- Alcohol de 70 º (alcohol 90º més aigua destil·lada) 

- Tisores 

- Paper vegetal  

- Llapis 

- Fil de llana 

- Pinces 

- Guants de làtex 

- Màscaril·la 

- 3 cubells de plàstic 

- 1 aixada 

- 1 pala 

- Regadora gran amb aigua 

- Atrapa papallones 

- Bossa de plàstic 

- Quadern de camp 

- Càmera de fotos 

 

3.2.2. Muntatge experimental  

En un treball de recerca experimental amb mostres grans, com són els conills, hi ha d’haver 

almenys 3 mostres per cada variable que es vol comparar, si es volen tenir resultats una mica 

fiables i amb els quals es pugui elaborar una estadística. 

Com s’ha explicat en la introducció (apartat 3.1.) després d’una sèrie de dificultats es va reduir 

el treball a comparar la successió de la fauna cadavèrica en cadàvers de conills enterrats al sòl i 

uns altres de submergits en aigua. Per tant, es va treballar amb 3 conills per a cada variable (en 

total 6 conills). El lloc escollit finalment va ser un racó del pati on se sap que no passa ningú i 

que en aquell moment estava ple de vegetació i podia passar desapercebut. 
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- Per identificar cada conill es va fer el següent: 

1. Es van fer unes etiquetes de paper vegetal. En 

aquestes etiquetes es va posar el número del conill 

corresponent i el dia del seu enterrament amb 

llapis. S’utilitza el llapis perquè no se’n vagin les 

dades ni amb aigua ni amb alcohol. 

           Es van etiquetar 6 conills: els nombres 1,2,3     

corresponien als 3 conills enterrats al sòl i 4,5,6  

corresponien als 3 conills submergits en aigua. 

 

2. Es va fer un forat en una cantonada de cada 

etiqueta per on es va passar un cordill de llana per 

poder lligar l’etiqueta a una pota de cada conill 

(pota davantera dreta). 

 

- Per enterrar els 3 conills en el sòl i els altres 3 submergir-los en l’aigua es va 

fer el següent: 

1. Amb una aixada i una pala es van fer 6 forats 

alineats al terra d’un lloc amagat del pati. Els tres 

primers forats per als  conills enterrats al terra i els 

3 següents per als conills submergits en aigua. 

 

 

2. En els 3 forats primers es van introduir els conills 

1, 2 i 3, a no gaire profunditat, i es van tapar bé 

amb l’ajut d’una pala. 

 

 

 

3. En els 3 forats següents es van posar 3 cubells de 

plàstic, que van quedar totalment dins dels forats 

fins a la vora dels cubells. Després es va posar 

dins de cadascun el conill corresponent (4, 5, i 6) i 

es van omplir d’aigua fins a dalt amb una 

regadora. 
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4.  Es van posar fulles i branques  sobre els cubells 

per oculatar-los. 

 

 

 

 

 

El resultat final del muntatge per a la recerca experimental es veu en aquestes fotografies:  

 

       Conills enterrats al terra                     Conills submergits en aigua 

                      

 

Cada setmana es va anar a veure quin grau de descomposició tenen cadascun dels cadàvers i 

quin tipus de fauna cadavèrica havia aparegut i es van recollir les mostres. 

 

 

3.2.3. Procediment per a una correcta obtenció de les mostres de la 

fauna cadavèrica 

 

1. Cada dia que es va a buscar l’entomofauna corresponent a aquella setmana  es preparen 

6 pots caramel, un per a cada un dels conills a estudiar. 

 

2. Al laboratori s’omplen els pots de vidre amb alcohol de 70º (dissolució amb dues parts 

alcohol de 90º i una part d’aigua destil·lada), que és una graduació d’alcohol que 

conserva molt bé les mostres i no les deixa rígides. 

 

3. Es retallen 6 trossos de paper vegetal petits per apuntar en cada pot la data del dia de 

recollida de la fauna cadavèrica i el número del conill on s’ha trobat. Es fiquen les 

etiquetes dins de cada pot. 
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4. Un cop es tenen preparats els pots, amb uns guants de làtex i una màscara es va al lloc on 

estan enterrats els conills, els desterreu, s’agafen les mostres amb unes pinces i es fan 

fotografies. 

 

5. Amb l’ajut d’una pala petita, es desenterren 

els conills de terra.  De tots els artròpodes 

que es troben, se n’agafa una mostra (uns 

quants individus) i amb unes pinces 

s’introdueixen dins dels pots. En el quadern 

de camp s’anota si els diferents grups que es 

troben són poc abundants, abundants o molt 

abundants, ja que comptar-los amb precisió és gairebé impossible. Quan s’acaba 

d’agafar les mostres, es torna a enterrar el conill intentant que quedi en la mateixa 

posició. 

 

6. Per a poder obtenir les mostres de la fauna 

cadavèrica dels conills submergits en aigua, 

s’agafen els conills amb la mà i es posen 

damunt d’una bossa de plàstic. S’agafen les 

mostres de l’entomofauna associada als 

cadàvers i es tornen a deixar els conills dins 

dels cubells intentant que es situïn en la 

mateixa posició en la qual s’havien trobat. 

 

7. Tot el que es fa cada dia així com l’estat de 

descomposició dels cadàver, queda escrit en 

un quadern de camp. 

 

8. Els pots amb les mostres obtingudes, es 

deixen al laboratori d’una forma ordenada. 
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3.2.4. Material utilitzat per a l’obtenció de la classificació de la fauna 

cadavèrica 

 

     -    Lupa 

- Càpsules de Petri 

- Pinces 

- Pipeta 

- Aspirador de pipeta 

- Alcohol de 70 º 

- Aigua destil·lada 

- Cartolina 

- Mantell de paper de filtre 

- Bolígraf 

 

 

3.2.5. Procediment per a la identificació dels diferents tipus de fauna                   

cadavèrica 

 

 

 

1. Es prepara al laboratori tot el material abans 

esmentat. 

 

 

 

 

 

2. S’acaben d’ordenar tots els pots amb les mostres 

per mesos, setmanes i dies. De cada dia hi ha 6 

pots. Se sap que els pots de l’1 al 3 són 

l’entomofauna trobada en els conills enterrats al 

sòl i del 4 al 6 dels conills submergits en aigua. 
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3. Es netegen tots els pots, ja que contenen restes de 

carn, terra i aigua bruta: es posa tot el contingut 

d’un pot en una càpsula de Petri i amb l’ajut d’una 

lupa es separen tots el artròpodes. Es netegen els 

pots i s’hi torna a posar dins les mostres de fauna 

cadavèrica, amb l’ajut d’unes pinces i després 

s’omplen amb alcohol de 70º . Aquest procediment 

es fa amb tots els pots obtinguts. 

 

4. Quan ja es tenen tots els pots netejats, ja es pot 

començar a classificar la fauna cadavèrica trobada 

en els conills d’estudi. 

 

5. Mitjançant una lupa i unes guies d’identificació 

d’artròpodes, es va classificar tota la fauna 

cadavèrica trobada en els cadàvers dels conills. Finalment es van consultar els dubtes a 

un especialista en artròpodes, Eduardo Mateos, biòleg del departament de Biologia 

Animal de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona. 

 

En finalitzar el treball experimental, es van recollir tots els ossos obtinguts una vegada els 

conills enterrats estaven esqueletitzats. 

Es van rentar tots els ossos i es van portar al departament de la policia científica de Barcelona 

(C/ Bolivia nº3), on vam anar a fer una entrevista a la Cristina Fernández (mosso d’esquadra i 

veterinària) que treballa en la identificació de cadàvers. Ella ens va ajudar a muntar l’esquelet 

del conill amb els ossos que havíem recollit anteriorment3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Vegeu entrevista i muntatge de l’esquelet a l’annex. 
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3.3. RESULTATS I DISCUSSIÓ 

3.3.1. Taules i gràfiques per a l’estudi de les mostres obtingudes 

S’han fet unes taules que recullen els resultats que s’han obtingut de fauna cadavèrica els 

diferents dies de la recollida de mostres. Cada taula correspon a un dia de mostreig. 

 

Han sortit 10 taules en total. A cada taula hi ha representats els taxons (tipus, subtipus, ordre i 

família) de les espècies de fauna cadavèrica identificades. 

A més hi ha el grau d’abundància dels grups identificats, ja que és gairebé impossible comptar 

els individus amb precisió. Els graus d’abundància determinats són:  

- Absència d’individus ( )                   - A (abundant) 

- Poc Abundant (PA)                          - MA (molt abundant). 

 

En l’ordre dípter no s’ha pogut arribar a determinar la família, ja que són famílies molt similars 

i es necessari material específic per identificar-les o bé deixar que les mosques segueixin el seu 

cicle vital en el laboratori. Per això s’han classificat segons els colors significatius i la seva 

mida. En els casos que s’han recollit larves o pupes s’ha pogut identificar amb seguretat la 

família.  

En la classificació de l’ordre Hymenòpter es pot observar que hi ha una casella en blanc, ja que 

hi ha famílies d’aquest ordre que no s’han pogut identificar. Els Hymenòpters amb ales 

semblava que pertanyien a una espècie diferent de les formigues comunes, per això estan 

diferenciades. 

Ja que amb lletres no es pot fer estadística, els graus d’abundància s’han identificat amb uns 

números que ens han permès fer mitjanes: 

- Absència = 0                                      - Abundant = 2 

- Poc abundant = 1                               - Molt abundant = 3 

Per a cada taula s’han fet dues gràfiques en les quals queden representades les mitjanes dels 

ordres o famílies apareguts i s’ha diferenciat entre conills enterrats i conills submergits en aigua. 

 

Les dades que ens proporcionen aquestes taules ens permeten tenir els resultats ordenats, 

agrupar-los segons convingui i discutir els aspectes que ens interessin.  

A les gràfiques no apareix la classe gastròpode perquè es va considerar que era un grup 

accidental, ja que no forma part de la fauna cadavèrica pel fet de ser herbívors, i es va deixar de 

recollir-ne mostres. 
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DATA Tª. MÀXIMA Tª. MÍNIMA PRECIPITACIONS 

30 març 2007 18,8  ºC 5,6 ºC 0,2 mm 

 

 

  1 2 3 4 5 6 

Ordre Família       Enterrats Submergits 

Araneida  0 0 0 0 0 0 0 0
Geofilomorfa  0 0 0 0 0 0 0 0

Isopoda  0 1 0 0 0 0 0,33 0
Formicidae 0 0 0 0 0 0 0 0
(Amb ales) 0 0 0 0 0 0 0 0Hymenoptera 

 1 0 0 0 0 0 0,33 0
Staphilinidae 0 1 0 0 0 0 0 0
Dermestidae 0 0 0 0 0 0 0 0
Histeridae 0 0 0 0 0 0 0 0
Carabidae 0 0 0 0 0 0 0 0

Coleoptera 

Larves 0 0 0 0 0 0 0 0

Mosques verdes 0 0 0 2 0 2 0 1,33
Mosques blaves 0 0 0 2 0 2 0 1,33
Mosques negres 0 0 0 0 2 0 0 0,67

Mosques marrons 0 0 0 0 0 0 0 0

Mosques grises 0 0 0 0 0 0 0 0
Mosques petites 0 2 0 0 0 0 0,67 0

Mosques mitjanes 0 0 2 2 0 0 0,67 0,67
Mosques grans 0 0 0 0 0 0 0 0

Amb potes llargues 0 0 0 0 0 0 0 0
Mosques G.Fannia 0 0 0 0 0 0 0 0

Calliphoridae (larva) 0 0 2 0 0 0 0,67 0
Calliphoridae (pupa) 0 0 0 0 0 0 0 0

Díptera 

Muscidae 0 0 0 0 0 0 0 0
 

Taula 1: Correspon a la primera setmana de  descomposició dels cadàvers. O = absència d’individus, 1 = poc abundant, 
2= abundant, 3 = molt abundant. Les dues últimes columnes corresponen a les mitjanes. 
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    Gràfica 1: Correspon a la fauna cadavèrica associada als cadàvers enterrats, a la primera setmana (1) de recollida de  mostres. 
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   Gràfica 2: Correspon a la fauna cadavèrica associada als cadàvers submergits, a la primera setmana (1) de recollida de  mostres. 
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DATA Tª. MÀXIMA Tª. MÍNIMA PRECIPITACIONS 

13 abril 2007 16,7ºC 12,3ºC 7,4 mm 

 
 

  1 2 3 4 5 6 

Ordre Família       Enterrats Submergits 

Araneida  0 0 0 0 0 0 0 0 

Geofilomorfa  0 0 1 0 0 0 0,33 0 

Isopoda  0 0 0 0 0 0 0 0 

Formicidae 1 0 1 0 0 0 0,67 0 

(Amb ales) 0 0 0 0 0 0 0 0 Hymenoptera 

 0 0 0 0 0 0 0 0 

Staphilinidae 0 1 0 0 0 0 0,33 0 

Dermestidae 0 0 1 0 0 0 0,33 0 

Histeridae 0 0 1 0 0 0 0,33 0 

Carabidae 0 0 0 0 0 0 0 0 

Coleoptera 

Larves 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mosques verdes 0 0 0 0 0 3 0 1 
Mosques blaves 0 0 0 0 0 3 0 1 
Mosques negres 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mosques marrons 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mosques grises 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mosques petites 0 3 0 3 0 0 1 1 

Mosques mitjanes 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mosques grans 0 0 0 0 0 0 0 0 

Amb potes llargues 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mosques G.Fannia 0 0 0 0 0 0 0 0 

Calliphoridae (larva) 3 3 3 2 2 0 3 1,33 
Calliphoridae (pupa) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Díptera 

Muscidae 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Taula 2: Correspon a la segona setmana de descomposició dels cadàvers  O = absència d’individus, 1 = poc abundant, 
2= abundant, 3 = molt abundant. Les dues últimes columnes corresponen a les mitjanes. 
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               G ràfica 3: Correspon a la fauna cadavèrica associada als cadàvers enterrats, a la segona setmana (2) de recollida de  
mostres. 
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 Gràfica 4: Correspon a la fauna cadavèrica associada als cadàvers submergits, ala segona  setmana (2) de recollida de  mostres. 
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DATA Tª. MÀXIMA Tª. MÍNIMA PRECIPITACIONS 

19 abril 2007 23,1ºC 10,1ºC 0,0 mm 

 
 
 

  1 2 3 4 5 6 

Ordre Família       Enterrats Submergits 

Araneida  0 0 0 0 0 0 0 0 

Geofilomorfa  0 0 0 0 0 0 0 0 

Isopoda  0 0 1 0 0 0 0,33 0 

Formicidae 0 1 1 0 0 0 0,67 0 

(Amb ales) 0 0 0 0 0 1 0 0,33 Hymenoptera 

 0 0 0 0 0 0 0 0 

Staphilinidae 2 0 2 0 0 2 1,33 0,67 

Dermestidae 0 0 0 0 0 0 0,67 0 

Histeridae 2 0 0 2 0 0 0,67 0,67 

Carabidae 0 0 0 0 0 0 0 0 

Coleoptera 

Larves 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mosques verdes 0 0 0 0 2 0 0 0,67 
Mosques blaves 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mosques negres 0 0 0 0 2 2 0 1,33 

Mosques marrons 1 0 0 0 0 0 0,33 0 
Mosques grises 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mosques petites 2 0 2 0 0 0 1,33 0 

Mosques mitjanes 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mosques grans 0 0 0 0 0 0 0 0 

Amb potes llargues 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mosques G.Fannia 0 0 0 0 0 0 0 0 

Calliphoridae (larva) 2 2 2 2 2 2 2 2 
Calliphoridae (pupa) 3 3 0 0 0 0 2 0 

Díptera 

Muscidae 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Taula 3: Correspon a la tercera setmana de descomposició dels cadàvers. O = absència d’individus, 1 = poc abundant, 
2= abundant, 3 = molt abundant. Les dues últimes columnes corresponen a les mitjanes. 
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    Gràfica 5: Correspon a la fauna cadavèrica associada als cadàvers enterrats,a la tercera setmana (3) de recollida de  mostres. 
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    Gràfica 6: Correspon a la fauna cadavèrica associada als cadàvers submergits, a la tercera setmana (3) de recollida de  mostres. 
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DATA Tª. MÀXIMA Tª. MÍNIMA PRECIPITACIONS 

26 abril 2007 21,5ºC 10,2ºC 0,0 mm 

 
 

  1 2 3 4 5 6 

Orden Família       Enterrats Submergits

Araneida  0 0 0 0 0 0 0 0 

Geofilomorfa  0 0 0 0 0 0 0 0 

Isopoda  0 0 0 0 0 0 0 0 

Formicidae 1 1 1 0 0 0 1 0 

(Amb ales) 0 0 0 0 0 0 0 0 Hymenoptera 

 0 0 0 0 0 0 0 0 

Staphilinidae 0 2 0 0 0 0 0,67 0 

Dermestidae 0 0 0 0 0 0 0 0 

Histeridae 2 0 0 0 0 0 0,67 0 

Carabidae 0 0 0 0 0 0 0 0 

Coleoptera 

Larves 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mosques verdes 0 0 0 2 2 2 0 2 
Mosques blaves 0 0 0 2 2 2 0 2 
Mosques negres 0 0 0 2 2 2 0 2 

Mosques marrons 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mosques grises 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mosques petites 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mosques mitjanes 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mosques grans 0 0 0 0 0 0 0 0 
Amb potes llargues 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mosques G.Fannia 0 0 0 0 0 0 0 0 

Calliphoridae (larva) 1 1 1 2 2 2 1 2 
Calliphoridae (pupa) 3 3 3 0 0 0 3 0 

Díptera 

Muscidae 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Taula 4: Correspon a la quarta setmana de descomposició dels cadàvers. O = absència d’individus, 1 = poc abundant, 
2= abundant, 3 = molt abundant. Les dues últimes columnes corresponen a les mitjanes. 
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    Gràfica 7: Correspon a la fauna cadavèrica associada als cadàvers enterrats, a la quarta setmana (4) de recollida de  mostres. 
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  Gràfica 8: Correspon a la fauna cadavèrica associada als cadàvers submergits, a la quarta setmana (4) de recollida de  mostres. 
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DATA Tª. MÀXIMA Tª. MÍNIMA PRECIPITACIONS 

4 maig 2007 18,3ºC 7,6ºC 0,2 mm 

 
 
 

  1 2 3 4 5 6 
Ordre Família       Enterrats Submergits

Araneida  0 0 0 0 0 0 0 0 
Geofilomorfa  0 0 0 0 0 0 0 0 

Isopoda  0 0 0 0 0 0 0 0 
Formicidae 0 1 0 0 0 0 0,33 0 
(Amb ales) 0 0 0 0 0 0 0 0 Hymenoptera 

 0 0 0 0 0 0 0 0 
Staphilinidae 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dermestidae 0 0 0 0 0 0 0 0 

Histeridae 0 0 0 0 2 0 0 0,67 

Carabidae 0 0 0 0 0 0 0 0 

Coleoptera 

Larves 1 0 0 0 0 0 0,33 0 
Mosques verdes 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mosques blaves 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mosques negres 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mosques marrons 0 0 2 0 2 0 0,67 0,67 

Mosques grises 1 0 0 0 0 0 0,33 0 

Mosques petites 0 0 0 2 0 0 0 0,67 

Mosques mitjanes 0 0 0 2 0 0 0 0,67 

Mosques grans 0 0 0 2 0 0 0 0,67 

Amb potes llargues 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mosques G.Fannia 0 0 0 0 0 0 0 0 

Calliphoridae (larva) 1 1 1 2 2 2 1 2 

Calliphoridae (pupa) 2 2 2 0 0 0 2 0 

Díptera 

Muscidae 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Taula 5: Correspon a la cinquena setmana de descomposició dels cadàvers. O = absència d’individus, 1 = poc abundant, 
2= abundant, 3 = molt abundant. Les dues últimes columnes corresponen a les mitjanes. 
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    Gràfica 9: Correspon a la fauna cadavèrica associada als cadàvers enterrats, a la cinquena setmana (5) de recollida de  mostres. 
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    Gràfica 10: Correspon a la fauna cadavèrica associada als cadàvers submergits, a la cinquena setmana (5) de recollida de  
mostres. 
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DATA Tª. MÀXIMA Tª. MÍNIMA PRECIPITACIONS 

10 maig 2007 28,6ºC  11,1ºC 0,0 mm 

 
 

  1 2 3 4 5 6 
Ordre Família       Enterrats Submergits 

Araneida  0 0 0 0 0 0 0 0 
Geofilomorfa  0 0 0 0 0 0 0 0 

Isopoda  0 0 0 0 0 0 0 0 
Formicidae 0 0 0 0 0 0 0 0 
(Amb ales) 0 0 0 0 0 0 0 0 Hymenoptera 

 2 0 2 0 0 0 1,33 0 
Staphilinidae 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dermestidae 0 0 0 0 0 0 0 0 
Histeridae 0 0 0 0 0 0 0 0 
Carabidae 0 0 0 0 0 0 0 0 

Coleoptera 

Larves 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mosques verdes 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mosques blaves 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mosques negres 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mosques marrons 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mosques grises 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mosques petites 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mosques mitjanes 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mosques grans 0 0 0 0 0 0 0 0 

Amb potes llargues 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mosques G.Fannia 0 0 0 0 0 0 0 0 

Calliphoridae (larva) 1 1 0 2 2 2 0,67 2 

Calliphoridae (pupa) 2 2 0 0 0 0 1,33 0 

Díptera 

Muscidae 1 0 0 0 0 0 0,33 0 
 
Taula 6: Correspon a la sisena setmana de descomposició dels cadàvers. O = absència d’individus, 1 = poc abundant, 
2= abundant, 3 = molt abundant. Les dues últimes columnes corresponen a les mitjanes. 
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    Gràfica 11: Correspon a la fauna cadavèrica associada als cadàvers enterrats, a la sisena setmana (6) de recollida de  mostres. 
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 Gràfica 12: Correspon a la fauna cadavèrica associada als cadàvers submergits, a la sisena setmana (6) de recollida de  mostres. 
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DATA Tª. MÀXIMA Tª. MÍNIMA PRECIPITACIONS 

21 maig 2007 25,4ºC  15,8ºC 5,2 mm 

 
 
 

  1 2 3 4 5 6 
Ordre Familia       Enterrats Submergits 

Araneida  0 0 0 0 0 0 0 0 
Geofilomorfa  0 0 0 0 0 0 0 0 

Isopoda  0 1 1 0 0 0 0,67 0 
Formicidae 0 1 1 0 0 1 0,67 0,33 
(Amb ales) 0 0 0 0 0 0 0 0 Hymenoptera 

 0 1 0 0 0 0 0,33 0 
Staphilinidae 0 0 0 0 0 2 0 0,67 
Dermestidae 0 0 0 2 0 0 0 0,67 
Histeridae 0 0 0 0 0 0 0 0 
Carabidae 0 0 0 0 2 0 0 0,67 

Coleoptera 

Larves 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mosques verdes 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mosques blaves 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mosques negres 0 0 0 0 1 0 0 0,33 

Mosques marrons 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mosques grises 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mosques petites 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mosques mitjanes 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mosques grans 0 0 0 0 0 0 0 0 

Amb potes llargues 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mosques G.Fannia 0 0 0 0 0 0 0 0 

Calliphoridae (larva) 1 0 0 0 0 1 0,33 0,33 

Calliphoridae (pupa) 0 1 0 0 0 0 0,33 0 

Díptera 

Muscidae 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Taula 7: Correspon a la setena setmana de descomposició dels cadàvers. O = absència d’individus, 1 = poc abundant, 
2= abundant, 3 = molt abundant. Les dues últimes columnes corresponen a les mitjanes. 
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Gràfica 13: Correspon a la fauna cadavèrica associada als cadàvers enterrats, a la setena setmana (7) de recollida de  mostres. 
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Gràfica 14: Correspon a la fauna cadavèrica associada als cadàvers submergits, a la setena setmana (7) de recollida de  mostres. 
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DATA Tª. MÀXIMA Tª. MÍNIMA PRECIPITACIONS 

29 maig 2007 21,4ºC  10,5ºC 0,0 mm 

 
 
 

  1 2 3 4 5 6 
Ordre Família       Enterrats Submergits

Araneida  0 1 0 0 0 0 0,33 0 
Geofilomorfa  0 0 0 0 0 0 0 0 

Isopoda  1 0 1 0 1 0 0,67 0,33 
Formicidae 0 0 0 0 0 0 0 0 
(Amb ales)* 0 0 0 0 0 0 0 0 Hymenoptera 

 0 0 0 0 0 0 0 0 
Staphilinidae 0 0 0 0 2 2 0 1,33 
Dermestidae 0 0 0 0 0 0 0 0 
Histeridae 0 0 0 2 2 0 0 1,33 
Carabidae 0 0 0 0 0 0 0 0 

Coleoptera 

Larves 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mosques verdes 0 0 0 0 2 2 0 1,33 

Mosques blaves 0 0 0 0 0 2 0 0,67 

Mosques negres 0 0 0 0 2 0 0 0,67 

Mosques marrons 0 0 0 0 0 2 0 0,67 

Mosques grises 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mosques petites 0 0 0 0 2 2 0 1,33 

Mosques mitjanes 0 0 0 0 2 0 0 0,67 

Mosques grans 0 0 0 0 0 0 0 0 

Amb potes llargues 0 0 0 1 1 0 0 0,67 

Mosques G.Fannia 0 0 0 0 0 0 0 0 

Calliphoridae (larva) 1 0 1 0 0 1 0,67 0,33 

Calliphoridae (pupa) 1 0 0 0 0 0 0,33 0 

Díptera 

Muscidae 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Taula 8: Correspon a la vuitena setmana de descomposició dels cadàvers. O = absència d’individus, 1 = poc abundant, 
2= abundant, 3 = molt abundant. Les dues últimes columnes corresponen a les mitjanes. 
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    Gràfica 15: Correspon a la fauna cadavèrica associada als cadàvers enterrats, a la vuitena setmana (8) de recollida de  mostres. 
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   Gràfica 16: Correspon a la fauna cadavèrica associada als cadàvers submergits, a la vuitena setmana (8) de recollida de  mostres. 
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DATA Tª. MÀXIMA Tª. MÍNIMA PRECIPITACIONS 

5 juny 2007 25,8ºC  16,6ºC 0,0 mm 

 
 
 

  1 2 3 4 5 6 
Ordre Família       Enterrats Submergits 

Araneida  0 0 1 0 1 0 0,33 0,33 
Geofilomorfa  0 0 0 0 0 0 0 0 

Isopoda  0 1 0 0 0 0 0,33 0 
Formicidae 1 0 0 0 0 0 0,33 0 
(Amb ales)* 0 0 0 0 0 0 0 0 Hymenoptera 

 0 1 0 0 0 0 0,33 0 
Staphilinidae 1 2 0 0 0 2 1 0,67 
Dermestidae 0 0 0 0 0 0 0 0 
Histeridae 0 2 0 0 0 0 0,67 0 
Carabidae 0 0 0 0 0 0 0 0 

Coleoptera 

Larves 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mosques verdes 0 1 0 0 0 0 0,33 0 

Mosques blaves 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mosques negres 0 1 0 0 0 0 0,33 0 

Mosques marrons 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mosques grises 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mosques petites 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mosques mitjanes 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mosques grans 0 0 0 0 0 0 0 0 

Amb potes llargues 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mosques G.Fannia 0 0 0 0 0 0 0 0 

Calliphoridae (larva) 1 0 0 1 1 1 0,33 1 

Calliphoridae (pupa) 1 1 0 0 0 0 0,67 0 

Díptera 

Muscidae 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Taula 9: Correspon a la novena setmana de descomposició dels cadàvers. O = absència d’individus, 1 = poc abundant, 
2= abundant, 3 = molt abundant. Les dues últimes columnes corresponen a les mitjanes. 
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Gràfica 17: Correspon a la fauna cadavèrica associada als cadàvers enterrats, a la novena setmana (9) de recollida de  mostres. 
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Gràfica 18: Correspon a la fauna cadavèrica associada als cadàvers submergits, a la novena setmana (9)de recollida de  mostres. 
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DATA Tª. MÀXIMA Tª. MÍNIMA PRECIPITACIONS 

25 juny 2007 33,9ºC  16,3ºC 0,0 mm 

 
 
 
 

  1 2 3 4 5 6 
Ordre Família       Enterrats Submergits

Araneida  0 0 0 0 0 0 0 0 
Geofilomorfa  0 0 0 0 0 0 0 0 

Isopoda  0 0 0 0 0 0 0 0 
Formicidae 0 1 0 0 0 1 0,33 0,33 
(Amb ales)* 0 0 0 0 0 0 0 0 Hymenoptera 

 0 0 0 0 0 0 0 0 
Staphilinidae 0 0 0 3 3 3 0 3 
Dermestidae 0 0 0 0 0 0 0 0 
Histeridae 0 0 0 0 0 2 0 0,67 
Carabidae 0 0 0 0 0 0 0 0 

Coleoptera 

Larves 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mosques verdes 0 0 0 2 0 0 0 0,67 

Mosques blaves 0 0 0 2 0 0 0 0,67 

Mosques negres 0 0 0 2 0 0 0 0,67 

Mosques marrons 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mosques grises 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mosques petites 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mosques mitjanes 0 0 0 0 0 2 0 0,67 

Mosques grans 0 0 0 0 0 0 0 0 

Amb potes llargues 0 0 0 0 2 0 0 0,67 

Mosques G.Fannia 0 0 0 0 0 0 0 0 

Calliphoridae (larva) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Calliphoridae (pupa) 0 1 0 0 0 0 0,33 0 

Díptera 

Muscidae 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Taula 10: Correspon a la desena setmana de descomposició dels cadàvers.  O = absència d’individus, 1 = poc abundant, 
2= abundant, 3 = molt abundant. Les dues últimes columnes corresponen a les mitjanes. 
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Gràfica 19: Correspon a la fauna cadavèrica associada als cadàvers enterrats, a la desena setmana (10) de recollida de  mostres. 
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Gràfica 20: Correspon a la fauna cadavèrica associada als cadàvers submergits, a la desena setmana (10) de recollida de  mostres. 

 

 

 

 



   53

3.3.2. Evolució del nombre d’individus al llarg del temps 

A les taules de l’apartat anterior apareixen totes les mostres trobades en els cadàvers de conills. 

Es pot observar com uns ordres són més abundants que uns altres segons el temps de 

descomposició que presenten els cadàvers. 

A més, si es comparen les taules anteriors amb la bibliografia, s’observa que hi ha mostres 

d’artròpodes, que no són d’interès forense. Aquests artròpodes són de l’ordre Araneida, 

Geofilomorfa i Isòpoda. 

 

A les següents gràfiques es mostra al llarg del temps de descomposició del cadàvers, l’evolució 

dels ordres i famílies d’interès forense trobats en el mostreig: O. Hymenòpters,O. Dípters i      

O. Coleòpters.  
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Ordre Hymenòptera als conills submergits
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                          Gràfiques 1 i 2:  Evolució  de l’ordre Hymenòpters  al llarg de la descomposició dels cadàvers. 
 
 

A la gràfica de l’esquerra es pot observar que l’ordre Hymenòptera és present gairabé durant 

tota la descomposició dels cadàvers enterrats, encara que el període més actiu es troba a la 

sisena setmana. A la gràfica de la dreta s’observa que l’ordre Hymenòpter als cadàvers 

submergits és molt menys abundant, i a més, els individus es van trobar sempre ofegats. 
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                           Gràfiques 3 i 4:  Evolució de l’ordre Dipters al llarg de la descomposició dels cadàvers. 
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L’ordre Dípters, segons la gràfica 3, és constant durant tota la descomposició dels cadàvers 

enterrats, encara que la seva presencia és més abundant a les primeres setmanes, ja que després 

experimenta una decadència. A la gràfica dels conills submergits l’ordre també és constant 

durant tota la descomposició, encara que l’augment es troba a la 4a setmana. Així s’observa que 

l’ordre dípters és el primer que apareix durant la descomposició. 
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                         Gràfiques  5 i 6: Evolució  de l’ordre Coleòpter al llarg de la descomposició dels cadàvers. 

 

A la gràfica 5, corresponent als conills enterrats, es pot veure que augmenta l’ordre Coleòptera 

de la setmana 1 a la 3, encara que la seva presència és constant durant tota la descomposició 

dels cadàvers excepte entre les setmanes 6 i 8. En canvi, en els conills submergits l’ordre 

Coleòpters apareix més tard però la quantitat d’individus d’aquest ordre és més abundant.  

 

En totes les taules i gràfiques dels  apartats 3.3.1 i 3.3.2 es pot observar que l’ordre dípter és el 

predominant i el que primerament apareix en la descomposició del cadàver. Per tant, els dípters 

són els necròfags del cadàver i la fauna característica de la descomposició.  

 

Si s’observen les gràfiques 5 i 6 corresponents als Coleòpters, s’observa que apareixen una mica 

després que els Dípters (gràfiques 3 i 4). S’arriba a la conclusió que els Coleòpters són els 

necròfils que s’alimenten dels Dípters, ja que quan els Dípters experimenten una decadència els 

Coleòpters augmenten i així successivament. 

 

En la gràfica 4 (conills submergits) apareix un augment de l’ordre Dípters, entre les setmanes 7 i 

9, i també aquest augment és visible en  l’ordre Coleòpters. Durant la recollida de mostres, 

individus de l’ordre Dípters (especialment mosques adultes), es trobaven ofegats dins dels 

cubells. Aquest augment durant aquestes setmanes de l’ordre Dípters pot ser degut al fet que es 

recollissin mostres de Dípters que durant aquest període participessin en la descomposició dels 

cadàvers i accidentalment, podríen haver caigut dins dels cubells durant aquetes setmanes i per 

això augmenta notablement. 
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Cal que destacar que tots elsexemplars de l’ordre Coleòpter s’han trobat en forma adulta i, en 

canvi, l’ordre Dípter s’han recollit mostres que comprenen tot el seu cicle vital: estat adult, larva 

i pupa. 

En la gràfica 3 i en la gràfica 4, les setmanes en que el nombre d’exemplars de dípters 

augmenten considerablement( segona setmana en la gràfica 3 i tercera en la gràfica 4) 

corresponen a les setmanes en què es va trobar larves de la família Calliphoridae. Si es compara 

amb els estats de descomposició de l’apartat 3.3.5. que es troben a continuació, es pot arribar a 

la conclusió que les larves són les que s’alimenten principalment del cadàver. Cal remarcar que 

aquestes larves també prenen part en la descomposició dels cadàvers submergits, però es detecta 

la seva presencia una setmana després.  

 

Es pot observar a les gràfiques i taules anteriors que l’ordre Hymenòpters apareix gairebé en 

tota la descomposició del cadàver, encara que en els conills submergits es trobaven ofegats . Per 

tant, la presència constant en els cadàvers enterrats pot ser deguda al fet que el lloc escollit per a 

la pràctica pogués ser el seu habitat natural o bé que algunes espècies d’aquest ordre fossin 

omnívores i a la vegada actuessin també en la descomposició del cadàver. 

 

Observant les taules de l’apartat 3.3.1. i la successió de la diferent fauna cadavèrica en els 

conills enterrats i els submergits, s’arriba a la conclusió que tant en unes condicions com en 

unes altres apareix gairebé la mateixa fauna cadavèrica, però en els conills submergits la fauna 

característica de la descomposició actua endarrerida respecte de la dels enterrats, això implica, 

com s’ha vist,  que els cadàvers submergits es descomponen més lentament que els enterrats.  

 

 

3.3.3. Evolució de la fauna cadavèrica segons el temps de 

descomposició del cadàver. 

 

La següent taula mostra les diferents onades d’artròpodes, que són d’interès forense, que arriben 

al cadàver segons el temps de descomposició.      
    Cadàvers enterrats al sòl            Cadàvers submergits en aigua 

Primera setmana: Hymenòpters; mosques 

i Larves Calliphoridae (Dípters). 

Primera setmana: Dípters. 

Segona setmana: Hymenòpters; 

Staphilinidae, Dermestidae i Histeridae 

(Coleòpters) 

Segona setmana: mosques i larves 

Calliphoridae (Dípters). 
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Tercera setmana: Hymenòpters; 

Staphinilidae, Dermestidae, Histeridae 

(Coleòpters); mosques, larves Calliphoridae 

i pupes Calliphoridae (Dípters) 

Tercera setmana: Hymenòpters; 

Staphilinidae i Histeridae (Coleòpters); 

mosques i larves Calliphoridae 

(Dípters) 

Quarta setmana: Hymenòpters; 

Staphilinidae, Histeridae (Coleopters);  

larves Calliphoridae i pupes Calliphoridae 

(Dípters) 

Quarta setmana: mosques i larves 

Calliphoridae (Dípters) 

Cinquena setmana: Hymenòpters; larves 

de Coleòpter; mosques, larves Calliphoridae 

i pupes Calliphoridae (Dípters) 

Cinquena setmana: Histeridae 

(Coleòpters);  mosques i larves 

Calliphoridae  (Dípters) 

 

Sisena setmana: Hymenòpters; larves 

Calliphoridae i pupes Calliphoridae 

(Dípters) 

Sisena setmana: larves Calliphoridae 

(Dípters) 

 

Setena setmana: Hymenòpters; larves 

Calliphoridae i pupes Calliphoridae 

(Dípters) 

Setena setmana: Hymenòpters; 

Staphilinidae, Dermestidae, Carabidae 

(Coleopters); mosques i larves 

Calliphoridae (Dípters) 

Vuitena setmana: larves Calliphoridae i 

pupa Calliphoridae (Dípters) 

Vuitena setmana: Staphilinidae, 

Histeridae (Coleòpters); moques i 

larves Calliphoridae (Dípters) 

Novena setmana: Staphilinidae, Histeridae 

(Coleòpters); mosques, larves Calliphoridae 

i pupes Calliphoridae (Dípters) 

Novena setmana: Staphilinidae 

(Coleopters);  i larves Calliphoridae 

(Dípters) 

Desena setmana: Hymenopters i  pupes 

Calliphoridae (Dípters) 

Desena setmana: Hymenopters ;  

Histeridae (Coleòpters);  i moques 

(Dípters) 
Taula 11: La taula mostra la diferent fauna cadavèrica, d’interès forense, que apareix durant el temps de descomposició dels 

cadàvers enterrats i submergits. 

 

Com es pot observar a la taula, els primers artròpodes que arriben als cadàvers són de l’ordre 

dípter (larves calliphoridae i mosques).  

Els hymenòpters són artròpodes que apareixen gairebé en tota la descomposició del cadàver 

enterrat, ja que són espècies omnívores i s’alimenten tant del cos com dels artròpodes que s’hi 

associen. Al cadàver submergit l’ordre hymenòpter es trobava ofegat. 
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Els següent ordre d’artròpodes que arriba al cadàver és el dels coleòpters. A més se segueix 

trobant l’ordre dípter en forma de larves o, en estats de descomposició més avançats, en forma 

de pupa. 

Tots els resultats de les gràfiques i taules interiors es poden classificar en les onades següents: 

Primera onada: Dípters (sobretot en estat adults) 

Segona onada: Coleòpters de la família Dermestidae, Cleridae 

Tercera onada: Dípters (en estat larva i pupa) i Coleòpters (estat adult) 

Quarta onada: No s’ha pogut observar presència d’àcars, ja que és difícil agafar-ne mostres. 

Cinquena onada: Dípters (sobretot en estat pupal) i Coleòpters (estat larval i adult) 

 

Durant tota la descomposició es van succeint aquestes onades i s’observa el cicle vital dels 

individus que prenent part en la descomposició (sobretot dels Dípters) 

 

3.3.4. Comparació dels resultats globals de la fauna cadavèrica 

A continuació es mostra una gràfica d’abundància, amb els tres ordres d’interès forense, sense 

diferenciar entre els cadàvers enterrats i els submergits. 
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Gràfica 7 i 8:  Mitjana global d’individus dels tres ordres de fauna cadavèrica durant la descomposició dels cadàvers enterrats i 

submergits. 

 

S’observa a la gràfica que l’ordre amb més abundància d’individus que participen en la 

descomposició del cadàver és l’ordre dípter. És lògic que els dípters siguin els mes abundants 

perquè són els que s’encarreguen de descompondre veritablement el cadàver (necròfags), en 

canvi, els coleòpters i hymenopters són els seus depredadors. La seva abundància es correspon 

al que és una cadena tròfica. Es pot observar en els conills enterrats que l’ordre Hymenòpter 

està per sobre a l’ordre Dípter, però això pot ser degut al fet que els Hymenòpters no només són 

depredadors dels Dípters sinó que són terrestres, i el lloc de la descomposició probablement era 

el seu hàbitat natural. 
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3.3.5. Etapes de descomposició dels cadàvers de conill 

A continuació hi ha una taula que representa l’estat en què es trobava el cadàver els diferents 

dies de recollida de mostres. S’han separat els cadàvers segons si es trobaven enterrats o 

submergits, ja que no es trobaven gairebé mai en la mateixa fase de descomposició. 

 

       Cadàvers enterrats al sòl                Cadàvers submergits en aigua 

Primera setmana: Aspecte del cos normal. 

 

Primera setmana: Aspecte del cos 

inflamat. Aigua de color vermell fosc. 

Segona setmana: Taca verda envoltant tot el cos 

del conill. Gran activitat de larves. Olor forta i  

desagradable. 

Segona setmana: Aspecte del cos molt 

inflamat. Aigua de color vermell vital. 

Tercera setmana: Cos desinflat i cap en estat 

d’esqueletització. La taca és de color gris-negre. 

Larves abundants. Olor forta desagradable. 

Tercera setmana: Cos desinflat i amb una 

taca verda clara a la part abdominal. Olor 

desagradable si es remou l’aigua. Larves 

abundants a la part abdominal. 

Quarta setmana: Menys quantitat de larves. 

Olor menys intensa. 

 

Quarta setmana: La quantitat d’aigua 

disminueix i segueix l’olor desagradable. 

Activitat de larves abundant a la zona 

abdominal. 

Cinquena setmana: Poca quantitat de carn en 

descomposició.  S’observa una massa negra. 

Altres parts del cos es troben en forma 

esquelètica. 

Cinquena setmana:  Presència de larves i 

zona ventral esqueletitzada. Aigua de color 

més marronós. 

 

Sisena setmana: S’observa que hi ha més parts 

esqueletitzades que no pas massa de color negre. 

Sisena setmana: Gran quantitat de larves i 

part abdominal encara més esqueletitzada. 

Setena setmana: Esqueletització del cos. Setena setmana: Esqueletització de moltes 

parts del cos. Trossos de carn en l’aigua que 

és de color marró més clar. 

Vuitena setmana: Esqueletització del cos. 

 

 

Vuitena setmana: Esqueletització de 

moltes parts del cos i carn molt 

descomposta. Poca quantitat de larves. 

Novena setmana: Esqueletització del cadàver. Novena setmana: Aigua de color marró 

molt clar i moltes part del cos 

esqueletitzades. 

Desena setmana: Esqueletització del cadàver. Desena setmana: Esqueletització del 

cadàver. Aigua de color negre. 
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Amb els resultats obtinguts sobre les diferents etapes de descomposició d’un cadàver es pot fer 

una comparació, molt clara, amb aspectes de la fase de descomposició establerts per Payne per 

primera vegada, i refinada posteriorment per altres autors. A més, es poden comparar amb els 

diferents períodes establerts per altres entomòlegs4 :  

 

La primera setmana, en la qual el cossos dels conills enterrats en el sòl presenten un aspecte 

normal, es pot situar en l’estat de descomposició fresc en la classificació feta per Payne igual 

que els conills submergits en aigua, encara que aquests presenten un aspecte inflamat (també 

característic de l’estat fresc). 

 

A la segona setmana, els conills  enterrats estaven envoltats d’un taca verda, s’observava una 

gran quantitat d’activitat larval i els cadàvers desprenien una forta olor. Aquesta setmana 

correspondria a l’estat inflamat o de “taca verda” (per la característica taca verda en la posició 

ventral) de la classificació de Payne, en la qual els cadàvers desprenen una forta olor a causa del 

desprendiment de gasos com l’amoníac i el sulfur d’hidrogen. A més, aquesta etapa correspon al 

període cromàtic on també es característica aquesta taca verda. En canvi, els conills submergits 

en aigua encara presenten un aspecte del cos inflamat i se situarien en l’estat fresc com en la 

primera setmana. 

 

A la tercera setmana, el conills enterrats presenten un cos desinflat, el cap esqueletitzat i 

desprenen una forta olor. A més s’observa una gran quantitat de larves. Això també succeeix en 

els cossos submergits i correspondria a l’estat de descomposició actiu o de “putrefacció negra”, 

ja que a més els cossos enterrats al sòl contenen una taca de color negrenc. En canvi, en els 

cossos enterrats al sòl, s’observa una petita taca de color verd a la part abdominal. Aquest estat 

de descomposició activa correspon al període col·liquatiu, en el qual els teixits també es 

redueixen a una massa pútrida negrenca. 

 

Pel que fa a la quarta setmana, els cossos enterrats presenten un estat de descomposició 

avançada on l’olor és menys intensa i disminueix la quantitat de larves. Els cadàvers submergits 

continuen presentant un estat de descomposició activa, en què la activitat de larves és elevada i 

l’olor intensa. 

 

A la cinquena setmana el cossos enterrats continuen presentant un estat de descomposició 

avançat en què la quantitat de carn és mínima i el cos està gairebé esqueletitzat. El cossos 

submergits presentarien el mateix estat, però presentarien només la part ventral esqueletitzada. 

                                                           
4  Vegeu apartat  2.4.  
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Aquest estat de descomposició avançada correspondria al període de reducció esquelètica en 

què gairebé desapareixen les parts toves i el cadàver es redueix a l’esquelet. 

 

A la sisena setmana s’observa el mateix estat de descomposició i el període de reducció 

esquelètica, tant en els cossos enterrats com en els submergits en aigua. 

 

Des de la setena setmana fins a la desena, els conills enterrats es troben en forma d’esquelet 

(estat d’esqueletització i període de reducció esquelètica). En canvi, en els conills submergits, 

s’observa que l’estat de descomposició avançada dura fins a la desena setmana en què s’observa 

en un període de reducció esquelètica que passa a un estat d’esqueletització. 

 

Finalment, es pot arribar a la conclusió que els conills enterrats es descomponen molt més 

ràpidament que els submergits en aigua. 
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CONCLUSIONS 

Aquest treball és el resultat d’una sèrie d’estudis i investigacions que hem dut a terme durant 

l’últim any. A les conclusions intentarem respondre als objectius plantejats inicialment. 

 

- Saber que és l’entomologia forense.  

Amb tota la informació que s’ha cercat, es pot dir que l’entomologia forense és una ciència que 

estudia els artròpodes per ajudar a determinar l’intèrval postmortem dels cadàvers, si hi ha hagut 

un trasllat del cadàver o, fins i tot, si hi ha hagut agressions anteriorment a la mort. Encara que 

aquesta ciència sembla moderna per la seva implicació en els mitjans de comunicació, no ho és, 

ja que té més d’un segle d’antiguitat.  

 

-  Conèixer el procés de descomposició d’un mamífer, ja que és el grup d’animals al qual 

pertanyen els éssers humans. 

El procés de descomposició d’un ésser viu es pot classificar en diverses etapes segons l’autor. 

Nosaltres hem utilitzat els cadàvers de 6 conills per tal d’observar aquestes etapes, ja que el 

conill és un mamífer igual que els éssers humans. Hi ha diverses classificacions sobre aquest 

tema. La classificació que hem pogut observar amb més claredat, tant en els cadàvers enterrats 

com submergits en la nostra pràctica, és l’establerta per Payne al 1965: 

Estat fresc: Els conills presenten un aspecte fresc, però una mica inflamat, a causa de la rigidesa 

cadavèrica i no desprenen olors desagradables. 

Estat inflamat: Comprèn el període des que el cos està inflamat fins que es desinfla i s’observa 

una taca de color verd a la regió ventral. Els cadàvers presenten una forta olor desagradable. 

Estat de descomposició avançada (o de putrefacció negra): Els cadàvers dels conills continuen 

presentant una olor desagradable, però els cossos presenten algunes parts, especialment el cap, 

de forma esqueletitzada. La resta del cos presenta petits teixits tous de color negrenc. 

Estat de descomposició avançada: L’olor no és tan intensa. El cap es presenta esqueletitzat, 

igual que algunes parts del cos i la resta del cos es presenta en una fase de descomposició molt 

avançada. Les larves disminueixen. 

Momificació i Estat Sec: Aquestes etapes no s’han pogut observar en la nostra pràctica, ja que 

els conills es van enterrar sense pell ni pèls. 

Esqueletització: Els conills queden reduïts a l’esquelet i no es percep cap olor. 
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- Observar la successió de la fauna cadavèrica que es pot trobar al llarg de la 

descomposició d’un cadàver. 

La fauna cadavèrica durant la descomposició d’un cadàver és molt diversa i és característica de 

cada etapa. Els resultats de la nostra pràctica són molt similars a les onades d’artròpodes que 

s’han establert en altres treballs científics. 

A les primeres setmanes apareix un augment notable de l’ordre Dípters, ja que aquest són els 

veritables descomponedors dels cadàvers. Els Dípters adults que arriben primer fan les postes en 

els cadàvers i segueixen així el seu cicle vital, per això després en els cadàvers es comença a 

observar larves d’aquest ordre i posteriorment, en estats de descomposició més avançats , en 

forma de pupa.  

Alhora van arribant exemplars de l’ordre Coleòpters, que es caracteritzen per ser depredadors 

dels Dípters i per això la seva abundància va  relacionada amb una disminució de l’ordre 

Dípters. El cicle vital dels Coleòpters no s’ha pogut observar tan bé com els Dípters, ja que 

només s’han pogut identificar individus en estat adult i molt pocs en estat de larva. 

 

- Comparar la descomposició de cadàvers en diferents situacions. 

A la part experimental, hem pogut estudiar com la descomposició dels cadàvers en diferents 

situacions varia. En els conills utilitzats a la pràctica, es pot observar clarament com els 

submergits en aigua presenten un procés de descomposició més lent que no pas els enterrats. Per 

tant, la fauna característica de la descomposició es va succeint de forma endarrerida si es 

compara amb la que pren part en la descomposició dels conills enterrats. Creiem que el desfase 

en la descomposició entre el cadàvers de conill enterrats al terra o els submergits en aigua, és 

degut a que les mosques poden fer les seves postes quan els cadàvers en aigua suren i això 

succeix a partir de l’estat inflamat.  

 

 

- Comparar els resultats del treball experimental fet amb la informació trobada a la 

recerca bibliogràfica. 

Els nostres resultats obtinguts en el treball experimental coincideixen en molts aspectes amb 

altres d’obtinguts en treballs científics d’entomologia forense:  

La fauna cadavèrica que pren part en la descomposició d’un cadàver es redueix als següents 

ordres: Dípters i Coleòpters.  

Dins d’aquests ordres es poden trobar diferents espècies, unes més habituals que unes altres, 

però poden variar segons moltes variables com són la temperatura, la humitat, la zona 

geogràfica, etc.  

Pot ser que això sigui la resposta al fet que a nosaltres ens han sortit unes famílies que no es 

troben en altres treballs, ja que són d’altres països i potser no tenen la mateixa entomofauna que 
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la que ens envolta a nosaltres. Tot i així, sempre es segueix una successió de Dípters i 

posteriorment Coleòpters, ja que com s’ha explicat durant el treball, els Dípters són els 

necròfags i són els principals causants de la descomposició  i els Coleòpters són les espècies 

depredadores dels Dípters (necròfils). 

No s’ha d’oblidar que als cadàvers sempre apareixen espècies que no són d’interès forense i, per 

tant, no aporten res als entomòlegs, com són els cargols submergits en els cubells, els isòpodes i 

les aranyes. L’ordre Hymenòpters (formigues) recollit en les mostres, pot ser que sigui un grup 

accidental com el classifiquen alguns autors, o que prenguin part en la descomposició ja que són 

omnívores.  

Com ja s’ha comentat en una altra conclusió, les fases de descomposició d’un cadàver de 

mamífer trobades a la bibliografia, s’han pogut observar perfectament en els cadàvers dels 

conills. 

 

 

VALORACIÓ PERSONAL 

- Alumne 1: Aquest treball m’ha ajudat a aprendre i conèixer com es fa una petita recerca. La 

part del treball que més m’ha agradat és la recollida de mostres de la fauna cadavèrica, ja que ha 

estat una nova experiència que mai oblidaré.  

L’estudi dels animals ha fet que conegués un món del qual només coneixia una petita part que 

havia estudiat durant l’escolarització i he vist que la varietat d’animals és molt gran i, 

concretament, la que actua sobre els cadàvers també ho és. A més, he pogut veure que la 

diferent fauna que hem trobat sobre els cadàvers té múltiples funcions i no totes elles 

s’encarreguen de la descomposició del cos. 

 

 

- Alumne 2: Aquest treball ha estat una experiència nova per a mi. Com ha dit la meva 

companya, aquest treball m’ha permès conèixer com es fa un petit treball científic. La part que 

m’ha impressionat més és la descomposició dels cadàvers. No oblidaré mai la recollida de 

mostres de la fauna, ja que va ser molt espectacular. També hem va agradar molt l’entrevista 

que vam fer a Cristina Fernández, de la Policia Científica de Barcelona,  ja que em va cridar 

l’atenció tota la feina que porten a terme. Tot el treball m’ha aportat coneixements nous sobre la 

descomposició d’un cadàver i tots els artròpodes que s’encarreguen de fer aquesta feina, a més 

de conèixer que la tasca que fa aquesta fauna pot ser molt important per tal de solucionar molts 

casos d’assassinats, i també per ajudar a la tasca del forense per datar l’hora de la mort. 
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GLOSSARI 

- Abdomen: Part posterior del cos en els artròpodes. 

- Àcar: Grup d’artròpodes que formen part de la classe aràcnida.  

- Àcid gras: Esta format per un grup carboxil final i una cadena hidrocarbonada de 

nombre parell de carbonis. 

- Aminoàcid: Substància orgànica que té almenys una funció àcid carboxílic i una funció 

amina. 

- Àpode: Mancat de peus o d'extremitats. 

- Aràcnid: Classe d’artròpodes amb vuit potes i sense antenes. Comprenen els escorpins, 

aranyes, àcars... 

- Artròpode: Tipus d’animal invertebrat segmentat per metàmers, amb potes articulades 

i una cutícula de quitina. 

- Autòpsia: Estudi de les diferents parts d'un cadàver per diagnosticar les causes de la 

mort. 

- Cicle biològic: Seqüència de processos que permeten que el nombre de cromosomes 

romangui constant en els éssers vius amb reproducció sexual.  

- Coagulació: Separació de la sang en una fase líquida (sèrum) i en una fase sòlida 

(coàgul: fibrina més cèl·lules sanguínies). 

- Declivi: Zones enfonsades del cos. 

- Dermèstids: Família d'insectes de l'ordre dels coleòpters, petits, amb el cos cobert de 

petites escates o de quetes i amb antenes en forma de maça. 

- Descomposició: En biologia, el terme, es refereix a la reducció del cos d’un organisme 

viu a formes més simples de matèria. En química es refereix a la ruptura de molècules 

grans formant així molècules més petites o àtoms i s’anomena descomposició química. 

- Deshidratació: Disminució de la quantitat d'aigua de l'organisme com a resultat d'un 

desequilibri entre l'aportació i les pèrdues d'aigua o d'aigua i de sals conjuntament.  

- Epidermis: Capa exterior de la pell (sobre la dermis) que cobreix tota la superfície de 

l'organisme. 

- Escrot: Bossa de pell rugosa i prima que serveix d'embolcall extern als testicles. 

- Fauna: Conjunt d’animals d’un país, era o període. 

- Fermentació amoniacal: Producció d’amoníac i diòxid de carboni a partir de la urea 

per l’acció dels enzims ureases.  

- Fermentació butírica: Conversió dels glúcids en àcid butíric per acció de bacteris de 

l’espècie  Clostridium butyricum amb absència d’oxigen. Desprèn olors desagradables. 

- Fermentació caseïca: Liqüefacció de proteïnes amb absència d’oxigen. 

- Fossa ilíaca dreta: Zona del cos humà a l’altura de l’apèndix. 
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- Hemoglobina: Cadascuna de les ferroproteïnes, trobades en els eritròcits madurs de la 

sang dels vertebrats, que contenen el grup hemo i actuen com a transportadores d'oxigen 

molecular. 

- Hexàpodes: Subtipus d’artròpodes que inclou els insectes. Tenen sis potes. 

- Insecte: Animal que pertany a la classe insecte, dins del tipus artròpode. Són animals 

invertebrats molts dels quals han desenvolupat el poder de volar. 

- Insectes hemimetàbols: Insectes que fan la metamorfosi incompleta. 

- Insectes holometàbols: Que presenten una metamorfosi completa amb tres estadis de 

desenvolupament: larva, pupa i adult. 

- Larva: Estadi de desenvolupament embrionari d'un insecte dins de la metamorfosi. 

- Lipoproteïnes: Complex constituït per l'associació de lípids amb certes proteïnes 

específiques. 

- Livideses cadavèriques: Taques de color violat de la pell, producte de la vasodilatació 

en el punt més decliu per emmagatzemament de la sang, ja que no hi ha coagulació en 

la mort. 

- Metàmer: Segment corporal de certs tipus d’animals. 

- Metamorfosi: És el procés mitjançant el qual alguns animals (per ex. un insecte) passa 

per estadis de desenvolupament molt diferent. 

- Metazous: Ésser viu que pertany al regne dels metazous inclouen animals i es 

diferencia perquè està dotat de sensibilitat i moviment voluntari. 

- Necròfag: Ésser viu que s’alimenta de cadàvers. 

- Necròfil: Animal depredador o paràsits de necròfags. 

- Necròtic: Relatiu o pertanyent a la necrosi. 

- Necrosi: Terme genèric amb el qual hom designa totes les varietats de mort dels teixits. 

- Nimfa: Forma que es presenta en la metamorfosi dels insectes holometàbols entre 

l'última muda larval i l'estat adult. 

- Omnívor: Que s’alimenta tant de plantes com d’animals 

- Ovoposició: Fet de fer la posta d’ous. 

- Proteïnes: Nom genèric de diferents polímers naturals formats per la unió d'aminoàcids 

mitjançant un enllaç peptídic. 

- Pupa: Nom que certs autors donen a la nimfa dels insectes holometàbols per 

diferenciar-la de la dels insectes hemimetàbols. 

- Queta: Cadascun dels apèndixs fins i rígids que contenen alguns segments corporals.  

- Quitina: Polisacàrid format per unitats de N-acetil-glucosamina, que constitueix una 

sèrie lineal, que es localitza a la cutícula dels anèl.lids, en l’exoesquelet dels artròpodes 

i en algunes plantes. 
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- Rigidesa cadavèrica: Refredament de la massa muscular que comença pel cap i acaba 

en els peus. 

- Triblàstic: Grup d'animals caracteritzat per tenir tres teixits embrionaris (ectoderma, 

mesoderma i endoderma) .  
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ANNEX 1 
 

Ficha de campo de evidencia entomológica (tret d’una pàgina web) 
 
Fecha (encontrado): ............................... Hora (encontrado):................ 

Localidad: ............................................. Provincia: ............................ 

Especie (N.vulgar y/o N. científico): ...................................................  Sexo. ........... 

Descripción del lugar : .............................................................................................. 

 Descripción de la escena de muerte: (marcar con X) 

Ambiente Rural: 

Bosque  O   Campo O   Pastura O  Pantano O 

Costado de caminos O Tipo de camino: asfalto O   tierra O    ripio O    huella O      

Habitación O   Cueva O 

Otros (especificar): .................................................................................... 

Ambiente Acuático: 

Río O   lento O  corriente O      Arroyo O   lento O corriente O 

Laguna O    Lago O   Pantano O Bañado O  Canal de riego O 

Agua salada O    Agua dulce O Otro (especificar):..................................... 

 

Estado de descomposición: 

Fresco O    Hinchado O   Descomp. Activa O  Descomp. avanzada O 

Esqueletización O    Momificación O    Seco O Desmembrado O 

Otros (describir apreciaciones, olores percibidos, etc.): ................................... 

Evidencia de Carroñeros (describir apreciación): ................................................. 

Evidencia de Heridas O Traumas (describir O dibujar tipo y lugar): 

Temperaturas: 

Ambiental.............   Superficie del cuerpo ............... Masa de larvas ......... 

Cuerpo esta:  a la sombra O        al sol O  

Temp. del agua (si estaba en agua): ............. 

Cantidad (frascos) de muestras conservadas: .......    Cant. de muestras vivas: ..... 

Colector (nombre):.................................................................................................. 

Contacto (dirección y/o Tel.) ....................................................................... 
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ANNEX 2 

 
CASOS RESOLTS GRÀCIES A L’ENTOMOLOGIA FORENSE 

 
Un cas morbós de sexe, religió i mort. (M.Coperías, Enrique junio 2004) 
 
El 28 de juliol de 1997 va aparèixer el cos mort d’uns dona en un bosc pròxim a la ciutat de Branschweig, 

al nord d’Alemanya. El cadàver estava parcialment descompost i el seu rostre havia estat desfigurat a 

causa d’un cop violent. La mateixa tarda de la seva desaparició, que va ser denunciada tres dies abans, el 

seu marit Klaus Gery, un sacerdot luterà conegut pel seu comportament infidel, havia col·locat uns 

cartells pel seu barri demanant la col·laboració ciutadana. Aquest comportament el va convertir en el 

principal sospitós. 

Durant l’interrogatori, Gery va insistir en la seva innocència, però la policia sabia que no deia la veritat. 

La investigació va revelar que el sospitós havia telefonat a casa seva des d’una cabina telefònica pròxima 

al lloc on va aparèixer el cadàver de la seva muller, per tal de parlar amb els seus fills. Gery va negar que 

havia assassinat la seva dona. La combinació de sexe, religió i mort van fer que el cas transcendís a 

l’opinió pública. Amb les proves trobades no podien fer culpable el predicador i ara l’única esperança per 

atrapar-lo estava en una nova ciència contra el crim: l’entomologia forense 

El departament d’homicidis de Colonia no havia passat per damunt la presencia d’unes larves en el rostre 

de la dona ni unes formigues trobades en unes botes que Gery guardava en el seu domicili. Podrien 

aquests insectes resoldre l’assassinat? 

Per sortir de dubtes, les autoritats alemanyes van enviar un avió militar a Nova York. A bord viatjaven 

quatre passatgers: un oficial de policia i tres larves de mosques carronyaires, Calliphora vicina. A 

Manhattan els esperaven el seu compatriota Mark Benecke, un entomòleg forense que treballa ja a la 

Chief Medical Examiner’s Office de Nova York. “A partir de la mida de les larves vaig poder calcular el 

temps que va estar a la intempèrie el cadàver”, recorda l’especialista. 

El desenvolupament larval indicava que la dona havia estat abandonada all bosc a la mateixa hora que es 

va efectuar la trucada. 

La segona evidència entomològica que inculpava  Gery era la formiga trobada a les seves botes. El 

sacerdot va confessar que mai no s’havia posat aquelles sabates.  Però la formiga pertanyia a una rara 

espècie estranya anomenada Lasius fuliginosus, que únicament s’alimentava d’arbres podrits i que mai 

s’allunyaven del seu niu més de 2 metres. L’home va ser condemnat a 8 anys de presó, encara que mai va 

reconèixer haver assassinat a la seva muller 

“Les mosques van establir l’evidència temporal; i les formigues, la geogràfica”, diu el doctor Benecke. 

 
Les proves entomològiques serveixen per tancar casos de maltractaments. 

Pel juliol de 2000, durant una diligència de desnonament per no pagar, la policia va descobrir en un 

apartament, a Alemanya, el cadàver d’un nadó de 2 anys semimomificat. Tant la mare, una prostituta 

heroïnòmana de 20 anys, com l’assistent social van quedar sota sospita. El doctor Benecke va determinar 

que el nen no havia mort feia unes hores, com al principi es va pensar, sinó després de romandre 

abandonat 7 i 14 dies. Això es va poder aclarir gràcies als insectes. En processar el cos del nen, 
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els entomòlegs forenses trobaren al bolquer – i a la zona urogenital – larves en estat molt avançat de la 

mosca falsa d’estable, Muscina stabulans, i exemplars de la mosca domèstica petita Fannia cumicularis.  

Els adults d’aquesta espècie són atrets per l’olor de l’orina i pels detrits. El rostre del nen estava envaït 

per mosques blaves de Calliphora vomitiva, uns dípters que normalment apareixen a l’inici de la 

descomposició del cadàver. L’estudi minuciós de les larves i dels adults, junt amb registre de la 

temperatura ambiental de les setmanes anteriors, entre altres factors analitzats, buidaven qualsevol dubte: 

el nadó va portar els mateixos bolquers durant aproximadament 14 dies i va morir entre 6 i 8 dies abans 

de ser descobert. Per primera vegada, la fauna cadavèrica va permetre demostrar un cas de negligència 

anterior a la mort de la víctima. 

 

L’àvia amb un peu ficat en una bossa 
La dona va morir a casa seva, en una zona residencial a l’oest d’Alemanya, pel setembre de 2002. Els 

forenses van trobar dins de la bossa nombroses larves de mosca verda, Lucilia sericata. Davant d’això, 

l’assistent social va dir públicament que “era molt possible que el peu de la persona hagués estat 

embolicat en una bossa de plàstic, i que les larves poguessin haver estat presents en el seu interior quan la 

dona encara era viva”.  

El doctor Benecke, entomòleg forense de Colonia (Alemanya), 

examina el cadàver de l’anciana trobada morta en el seu 

apartament. Està buscant larves i pupes de mosca que el 

permetran constatar si la dona ha estat víctima d’una 

negligència per part de l’assistent social. 

 

El forense va estimar un interval post mortem d’aproximadament dos dies i els entomòlegs van 

determinar que l’edat de les larves, que tenien un mida d’11 cm, era aproximadament de 4 dies. Ara bé, al 

veure la profunda pèrdua del teixit del peu, els experts en insectes van pensar que potser  

les larves s’havien alimentat de l’extremitat de l’anciana durant una setmana abans de la seva mort i que 

després aquestes larves s’havien allunyat de la bossa per transformar-se en pupa en un altre lloc. 

 

Casos reals espanyols: El cas de “el Malaguita” 

Alma Gutiérrez 5, entomòloga de la secció d’Antropologia i Entomologia Forense de la Comissaria 

General de la Policia científica de Madrid, va rebre una capsa de cartró de dimensions semblants a una 

urna de votar. El paquet provenia de Tenerife. Dins hi havia un home en avançat estat de descomposició. 

Havia estat trobat uns dies abans, el 25 de gener de 1999, al centre comercial Aguamarina, situat a Playa 

de las Américas, al sud-oest de l’illa.  
Tres obrers que estaven reformant un local comercial el van trobar, ja que el cadàver desprenia molt mala 

olor. Es trobava en un racó, darrere d’uns taulers. Hi havia restes òssies, que primerament van identificar 

com si pertanyes a un animal, però a l’hora de ficar-les en una bossa amb el propòsit de llançar-les a les 

escombraries, es van adonar que hi havia un maxil·lar inferior i un omòplat. Per això van trucar 

ràpidament a la Policia. La Policia Científica, amb dos agents del Grup d’Homicidis de la Brigada 
                                                           
5 Nom figurat a petició pròpia per raons personals. 
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Provincial de Policia Judicial i un forense, van començar a analitzar les restes en el mateix local on es va 

trobar el cadàver.  No van trobar cap document d’identitat i a causa del seu avançat estat de 

descomposició no li van poder practicar l’autòpsia. Només van arribar a comprovar que l’esquelet estava 

complet, encara que no portava dentadura pròpia ni dentadura postissa. Així que tampoc es va poder 

identificar la seva identitat per la seva fitxa dental.  

El cadàver tenia el cap fet a trossos i així es va poder arribar a la conclusió que havia estat assassinat. 

Aquestes van ser les raons per les quals el cos va arribar a Madrid. Amb l’entomòloga forense, 

treballaven una metgessa, Juana  Linares6, i una antropòloga, Rosa Valcarce7. 

L’entomòloga forense havia de determinar la data de la mort, i l’antropòloga havia de descobrir la 

identitat de la víctima i estudiar les lesions que havien produït la mort. Coneixent qui era i quan havia 

mort es podia reconstruir els seus últims moments i arribar a detenir l’assassí.  

L’entomòloga, amb l’ajut d’un forense, va determinar un interval postmortem d’entre cinc mesos i mig i 

sis. Aquest va ser el resultat després d’haver estudiat totes les successions d’insectes recollits a l’urna 

funerària durant cinquanta dies. 

Gràcies a la informació proporcionada pels antropòlegs es va arribar a la conclusió que era un home d’uns 

60 anys i coix de la cama esquerra. 

Poc temps després es va descobrir que el cadàver pertanyia a un vagabund, Romero Pérez, conegut 

popularment com “ el Malaguita”, per ser Màlaga la seva ciutat natal. 

 

Una dona assassinada i embolicada en una manta  

Els entomòlegs forenses també tenen en compte factors no naturals, com per exemple una manta o un 

llençol al voltant del cos d’una víctima,  perquè pot retardar la presència dels insectes. Madison Lee Goff, 

entomòleg d’Estats Units, catedràtic del departament de Ciències Forenses de la Universitat Chaminade 

de Honolulú, va treballar en una cas d’una dona que feia tretze dies que havia desaparegut. La dona havia 

estat assassinada i embolicada en mantes. El PMI indicava que els insectes havien aparegut deu dies i mig 

abans. 

Per saber si era un càlcul correcte, Goff va sacrificar un porc i el va embolicar en mantes, d’una forma 

similar a la dona, i el va deixar en el pati de casa seva. Va descobrir que les mosques havien trigat dos 

dies i mig a ficar-se entre el teixit, El PMI era de tretze dies. Així la policia va poder saber que l’havien 

assassinat el mateix dia que va desaparèixer.  

 

 

 

 

 

                                                           
6 Nom figurat a petició pròpia per raons personals. 
7 Nom figurat a petició pròpia per raons personals. 
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ANNEX 3 

 
ENTREVISTES 
 
Aquesta entrevista s’ha fet a Cristina Fernández, mossa d’esquadra i veterinària. Forma part 

de la secció d’antropologia de la policia científica dels mossos d’esquadra de Barcelona.  

- En què es basa la teva feina? 

La meva feina consisteix en identificar cadàvers en condicions extremes i ajudar al treball del forense. 

-Com  s’identifica el cadàver normalment? 

Sempre s’intenta identificar el cadàver per les seves emprentes dactilars; però si aquestes estan en unes 

condicions molt extremes es pot identificar mitjançant la seva dentadura i buscant la seva fitxa dental; 

identificant els objectes personals com poden ser les joies o la seva roba; o extraient l’ADN  de la seva 

musculatura més profunda, de la sang o dels ossos.  

- Quin percentatge de possibilitats hi ha per identificar correctament un cadàver? 

 No et sabria dir numèricament el percentatge de possibilitats d’identificació, però sí sé que és molt alt. 

- Quin protocol se segueix quan sou avisats que s’ha trobat un cadàver? 

No es segueix cap protocol, però sempre els primers d’arribar a una escena del crim són la patrulla que 

s’encarrega d’acordonar la zona i instal·lar un únic lloc de pas per als vianants. Després arriba la policia  

científica que s’encarrega de fer fotos, vídeos, agafar mostres del voltant, però sempre sense tocar el 

cadàver fins que arribi el forense. La tasca del forense és mirar el cadàver per veure si té documentació i 

observar les ferides o traumatismes que presenta. El forense data, normalment, l’hora de la mort amb les 

livideses i la rigidesa cadavèrica o bé amb la temperatura que presenta el cos. 

- Com es guarden les mostres recollides? 

Bé, nosaltres tenim dos tipus de bosses per tal de guardar les diferents mostres. Les mostres corresponents 

als indicis, com per exemple una pistola, es guarda en bosses de plàstic i el semen o la sang primer es 

deixa eixugar i després es posen en bosses de paper per portar-les al laboratori. 

Totes les bosses porten el número d’indici, l’acta i el model. 

- Quan s’acaba la tasca d’identificació del cadàver, què es fa amb el mort? 

Si la persona morta està identificada es pot incinerar o enterrar i si no està identificada es posa en fosses 

comunes o es congela. 

- Com s’intenta trobar a una persona desapareguda? 

El primer pas és contactar amb la família i concertar una entrevista.  Es fan una sèrie de preguntes i 

s’intenta trobar dades identificatives de la persona desapareguda com poden ser: radiografies, historial 

mèdic, fitxa dental, objectes personals, etc. 

Finalment s’intenten encreuar totes les dades i arribar a la persona. 

- Quina indumentària utilitzeu? 

Bé, nosaltres no utilitzem cap tipus d’indumentària. Sí que tenim una mica de material que ens dóna 

l’Institut de Medicina Legal de Catalunya, entre el qual es troba una bata blanca. 

- És molt freqüent trobar cadàvers en fase d’esqueletització? 

Sí, es dóna molt sovint, encara que sembli estrany. 
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- Amb els ossos i les seves característiques es pot datar l’hora de la mort? 

No. Només  es pot saber si es tracta d’un ós recent o d’un ós de fa molt de temps. 

- I el sexe del cadàver? 

Sí. Això si que es pot diferenciar fàcilment, sobretot per la zona de la pelvis. 

- Hi ha alguns animals que sigui difícil d’identificar perquè el seu esquelet sigui molt similar? 

No, perquè entre tots els animals hi ha moltes diferencies segons el seu esquelet. Sempre se sap si 

l’esquelet és d’un humà o d’un animal, ja que és fàcilment identificable.  

 

 

A més de respondre el nostre qüestionari, Cristina Fernández ens va facilitar document d’informació per 

ampliar el nostre treball de recerca. I per finalitzar la visita, Cristina ens va ajudar a muntar l’esquelet 

d’un conill, amb els ossos obtinguts de la descomposició dels cadàvers de conills enterrats pel nostre 

treball de reserca. Des d’aquí volem agrair la seva ajuda i també agrair-la de  Victor Cullians, veterinari i 

membre de la policia científica, que ens va posar en contacte amb ella. 

 
FOTOGRAFIES DEL MUNTATGE DE L’ESQUELET DEL CONILL 
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ANNEX 7 
 

Muntatge 
Primera setmana (30/03/07) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Segona setmana (13/04/07) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tercera setmana (19/04/07) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quarta setmana (26/04/07) 
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Cinquena setmana (4/05/07) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sisena setmana (10/05/07) 
 
 
 
 
 
 
Setena setmana (21/05/07) 
 
 
 
 
 
 
 
Vuitena setmana (29/05/07) 
 
 
 
 
 
 
Novena setmana (5/06/07) 
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Desena setmana (5/6/07) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


