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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
Aquest estudi experimental s’emmarca en el projecte predoctoral que porta per títol Intervenció de Carnívors en les 
Interpretacions de les Ocupacions Humanes Prehistòriques i té com a objectius principals caracteritzar les modifica-
cions produïdes per carnívors en conjunts ossis actuals, establir una metodologia que permeti identificar el predador o 
predadors que han intervingut i aplicar aquesta metodologia al registre arqueològic. Hem analitzat les modificacions 
produïdes per llops (Canis lupus) en conjunts ossis actuals procedents del Parc Nacional de Bialowieza y Biezcady a 
Polonia. Aquesta mostra forma part de la neotafoteca amb dipòsit a la Universitat de Toulouse, sota la responsabilitat 
de l’investigador francès P. Fosse. L'anàlisi de les fractures i les mossegades als ossos fetes pels llops (Canis lupus) 
durant el consum, ens han revelat la important capacitat destructiva i modificadora d'aquests agents tafonòmics.  Amb 
totes les dades obtingudes, d'aquest i altres estudis, podrem confeccionar una metodologia vàlida per a l’estudi de la 
intervenció de llops en conjunts arqueològics. També serà possible crear un model del tipus de modificació que 
produeixen els llops. Aquest model estarà reforçat per experiments realitzats per altres investigadors i es podran aplicar 
als estudis tafonòmics de jaciments arqueo-paleontològics. L'acció ha tingut una durada de sis setmanes compreses 
entre l'1 d'octubre i el 15 de novembre de 2006. 



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
This experimental study is framed in the project of a predoctoral investigation entitled Intervention of Carnivores in the 
Interpretations of the Prehistoric Human Occupations, which main objectives are: to characterize the modifications 
produced by carnivores in present day bone assemblage; to establish a methodology that allows us to identify the 
predator or predators that have taken part; and to apply this methodology to the archaeological record. We have 
analyzed the modifications produced by wolves (Canis lupus) in present bone assemblages coming from the national 
parks of Bialowieza and Biezcady in Poland. This sample comprises the neotaphoteque from the University of Toulouse, 
under the responsibility of a french investigator, P. Fosse. The analysis of the breakage and the bites on the bones done 
by wolves during the consumption, have revealed us the important destructive capacity and modifier of these 
taphonomic agents. With all the data collected from this one and other studies, we will be able to make a valid 
methodology for the study of the intervention of wolves on archaeological assemblages. Also it will be possible to create 
a model of the type of modification that produce wolves. This model will be reinforced by experiments made by other 
investigators and they will be appled to the taphonomic studies of archaeological and palentological sites. The action 
took place during  six weeks from October the 1st to November the 15th 2006. 
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1. RESUM CATALÀ 
Aquest estudi experimental s’emmarca en el projecte predoctoral que porta per 

títol Intervenció de Carnívors en les Interpretacions de les Ocupacions Humanes 

Prehistòriques i té com a objectius principals caracteritzar les modificacions produïdes 

per carnívors en conjunts ossis actuals, establir una metodologia que permeti identificar 

el predador o predadors que han intervingut i aplicar aquesta metodologia al registre 

arqueològic. Hem analitzat les modificacions produïdes per llops (Canis lupus) en 

conjunts ossis actuals procedents del Parc Nacional de Bialowieza a Polonia. Aquesta 

mostra forma part de la neotafoteca amb dipòsit a la Universitat de Toulouse, sota la 

responsabilitat de l’investigador francès P. Fosse. L'anàlisi de les fractures i les 

mossegades als ossos fetes pels llops (Canis lupus) durant el consum, ens han revelat la 

important capacitat destructiva i modificadora d'aquests agents tafonòmics.  Amb totes 

les dades obtingudes, d'aquest i altres estudis, podrem confeccionar una metodologia 

vàlida per a l’estudi de la intervenció de llops en conjunts arqueològics. També serà 

possible crear un model del tipus de modificació que produeixen els llops. Aquest 

model estarà reforçat per experiments realitzats per altres investigadors i es podran 

aplicar als estudis tafonòmics de jaciments arqueopaleontològics. L'acció ha tingut una 

durada de sis setmanes compreses entre l'1 d'octubre i el 15 de novembre de 2006 

 
2. RESUM ANGLÈS 

 
This experimental study is framed in the project of a predoctoral investigation 

entitled Intervention of Carnivores in the Interpretations of the Prehistoric Human 

Occupations, which main objectives are: to characterize the modifications produced by 

carnivores in present day bone assemblage; to establish a methodology that allows us to 

identify the predator or predators that have taken part; and to apply this methodology to 

the archaeological record. We have analyzed the modifications produced by wolves 

(Canis lupus) in present bone assemblages coming from the national parks of 

Bialowieza and Biezcady in Poland. This sample comprises the neotaphoteque from the 

University of Toulouse, under the responsibility of a french investigator, P. Fosse. The 

analysis of the breakage and the bites on the bones done by wolves during the 

consumption, have revealed us the important destructive capacity and modifier of these 

taphonomic agents. With all the data collected from this one and other studies, we will 

be able to make a valid methodology for the study of the intervention of wolves on 

archaeological assemblages. Also it will be possible to create a model of the type of 

 2



 
 

modification that produce wolves. This model will be reinforced by experiments made 

by other investigators and they will be appled to the taphonomic studies of 

archaeological and palentological sites. The action took place during  six weeks from 

October the 1st to November the 15th 2006. 

 

3. INTRODUCCIÓ 
L’estudi dels mamífers carnívors com agents acumuladors d’ossos va ser iniciat 

per intentar determinar si les acumulacions òssies en jaciments van ser degudes a l’acció 

humana, a la de carnívors o a la d’ambdós agents. Des de fa alguns anys els treballs 

sobre mamífers depredadors s’han centrat en qüestions etològiques, ja que l’estudi dels 

aspectes relacionats amb el comportament s’ha revelat com una de las claus per 

identificar l’actuació de carnívors en conjunts fòssils. Les diferents espècies de 

carnívors, siguen aquests caçadors o carronyaires, poden actuar sobre els animals de 

forma molt diversa (Haynes 1983), de la mateixa manera, tenen hàbits diferents y 

tampoc es comporten igual depenent de les condicions ambientals i de les 

característiques de les preses. Són aquestes les qüestions que han motivat i motiven, 

l’estudi etològic de les diferents espècies de carnívors per poder comprendre el tipus 

d’aprofitament i explotació dels herbívors (Binford 1981; Blumenschine 1986a, 1986b; 

Marean &  Spencer 1991; Stiner 1993...etc.). 

La recerca en la caracterització de conjunts ossis modificats per agents biològics 

moderns ha estat desenvolupada majoritariament a Àfrica entre els anys 70 i 90, amb la 

finalitat d'estudiar els jaciments plio-plistocens d'Europa. En concret, pel que fa a les 

investigacions sobre comportament de cànids, s’han desenvolupat especialment a Nord 

Amèrica on alguns investigadors han treballat amb llops, guineus, coiots i gossos 

domèstics (Kent, 1981; Haynes, 1983; Klippel et al. 1987 i Burgett, 1990). 

Amb la finalitat d'estudiar models més propers i per tant més facilment 

aplicables al registre fòssil d'Europa, al nostre país es va iniciar un treball experimental 

en aquesta mateixa direcció (Nadal, 1996). També en aquesta línia de treball, 

investigadors de la Universitat de Toulouse han posat en marxa alguns estudis sobre 

neotafonomia en parcs nacionals de Polonia com Bialowieza i Biezcady (Fosse et al. 

2004). A la vegada, altres investigadors francesos son els responsables de la recerca 

experimental amb col.leccions actuals d’ossos modificats per cànids tant en espais 

tancats com en medi natural (Castel, 2004).  
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 A l'actualitat, i des de 2004 amb els ajuts concedits per l’AGAUR (expedients: 

2004BE 00303, 2005BE 00508 i 2006BE 00657), el nostre equip està desenvolupant 

estudis amb la finalitat de caracteritzar els patrons de consum de llops, guineus i linxs a 

partir de l’anàlisi dels ossos procedents de mostres actuals, així com d’altres 

modificacions tafonòmiques observables als ossos (Cáceres et al., 2006; Esteban, M. et 

al., 2006). Les col•leccions que estem conformant procedeixen de parcs i espais naturals 

molts diferents i distants entre sí com són el Bosque y Dehesa de Riofrío (Segovia), el 

Parque Faunístico de los Pirineos Lacuniacha (Huesca), la Sierra de la Culebra 

(Zamora), i la Sierra de Tineo (Asturias).  

   

4. METODOLOGIA EMPRADA. 
 

L’anàlisi dels materials recuperats consta de diferents fases. A la primera fase, 

els materials s’han classificat i siglat. La sigla consisteix en donar un nom i un número a 

cada una de les restes òssies i dentals per tal d’individualitzar-les.  

Posteriorment, s’han analitzat anatòmica i taxonòmicament. En aquesta anàlisi 

s’indica la categoria (húmer, fèmur, mandíbula, etc), el costat (dret/esquerre), la zona 

(diàfisi, epífisis, etc), la porció (proximal, medial, distal) i la cara (anterior, posterior, 

lateral). S’indica la talla (talla mitjana, talla petita), el gènere, l’espècie, l’edat (adult, 

infantil, juvenil) i el sexe si la part esquelètica ho permet. Finalment, les restes són 

mesurades, prenent el llarg, ample i gruix màxims. En aquesta fase s’inclou una cel·la 

d’observacions que pugui contemplar qualsevol informació que pugui ésser d’interès. 

A la segona fase, s’analitzen les modificacions produïdes pels llops, identificant 

el tipus d’alteració observada (mossegades, fractures i disgestió). Pel que respecta a les 

mossegades s’han distingit 8 tipus diferents (Dent-A a Dent-H) seguint la metodologia 

d’Andrews i Fernández Jalvo (1997) que relacionen tipus d’empremta i localització.  

També s’especifica la relació existent entre les diferents mossegades identificades. 

(Taula 1). 
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Tipus de  
Mossegada 

Característiques  

TIPUS A Depressions en diàfisi però no en extrems articulars o trencats  
TIPUS B Solcs en diàfisi, però no en extrems articulars o trencats 
TIPUS C Mossegades en epífisi i  articulació 
TIPUS D Mossegades en fractura espiral 
TIPUS E Mossegades en fractura transversal 
TIPUS F Mossegades en fractura longitudinal 
TIPUS G Impremtes  
TIPUS H Mossegades en extrems intactes 

Taula 1.  Classificació  de les mossegades en base al tipus i les característiques. Segons la 
metodologia d’Andrews i Fernández Jalvo (1997). 

 
Pel que fa a les fractures, s’assenyala el número de panys de fractures i 

s’individualitzen (F1, F2, F3, etc). S’indica on es localitza la fractura (Zona) i quina 
cara del fragment apareix. També es descriu la fracturació en conjunt i s’afegeix 
qualsevol observació que es cregui d’interès. 

La fitxa d’anàlisi inclou la descripció d’altres modificacions superficials que 

s’observin en les restes òssies i dentals. Les possibles modificacions poden produir-se 

per l’exposició subaèria, la colonització de la vegetació o l’acció d’altres animals. 

 
5. CONCLUSIONS. 
Podem resumir les observacions realitzades sobre el consum de preses de talla mitja 

i gran per llops de la següent manera: 
 

1. Els llops produeixen abundants danys als ossos dels animals que consumeixen. 
Aquest danys són: fractures i mossegades.  

 
2. És freqüent que ingereixin completament les epífisis dels ossos llargs, així com 

les articulacions de costelles i vèrtebres. Aquestes zones òssies són molt 
esponjoses i amb una densitat menor que les diàfisis. És per aquesta raó que són 
consumides completament. A més a més, el consum d’aquestes parts permet una 
millor facilitat per fracturar el ossos i accedir al moll de l’os. 

 
3. Les marques de dents deixades als ossos són visibles macroscòpicament. 

Aquestes marques són, bàsicament, depressions i solcs, encara que també s’han 
observat empremtes de dents senceres o de series dentals.  
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4. Totes les dades obtingudes permetran confeccionar una metodologia vàlida per a 
l’estudi de la intervenció de llops en conjunts arqueològics. També es podrà 
crear un model del tipus de modificació que produeixen els llops. Aquest model 
estarà reforçat per experiments realitzats per altres investigadors i es podran 
aplicar als estudis tafonòmics de jaciments arqueo-paleontològics. 

 
5.  Aquest tipus de treball ha posat de manifest la importància que tenen 

l’experimentació i l’actualisme per a poder entendre processos pretèrits. Per això 
es considera transcendental continuar amb aquesta línia d’investigació. Així es 
pretén completar amb futures experimentacions realitzades en ambients diferents 
i amb carnívors diferents. 
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