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Tal i com estava previst l’estada ha tingut una duració de sis mesos (1 de novembre 

del 2005 a 30 d’abril de 2006) durant els quals s’ha realitzat el treball que estava 

programat ampliant-l’ho en alguns aspectes que com es detalla a continuació. El 

treball dut a terme es va dividir en dues fases: 

 

Primera fase 
 
En la primera fase s’ha treballat amb restes de lepòrids actuals, s’han desenvolupat els 

següents treballs: 

- S’han preparat els esquelets de 4 conills (Oryctolagus cuniculus) de diferents edats 

(recent nascut, juvenil, sub-adult i adult) que posteriorment han estat utilitzats com a 

referència per poder identificar de forma fidedigna les restes de lepòrids estudiades en 

aquest projecte. 

- S’ha posat a punt la tècnica per dur a terme l’anàlisi tafonòmica de les restes de 

lepòrids, revisant i ampliant la metodologia existent per a altres taxons i adequant-la a 

l’estudi de conills i llebres quan ha sigut necessari. 

- S’ha dut a terme l’estudi tafonòmic de les restes de lepòrids consumides per Duc 

(Bubo bubo),  per tal de caracteritzar les accions produïdes per aquest tipus de 

depredador que pertany al grup de les rapinyaires nocturnes i és un important 

consumidor de conills i llebres. Les restes estudiades provenen tant d’egagròpiles com 

del terra del niu i van ser recollides en dos nius de Duc situats a Serra de São i a Rio 



Ardila, a l’Alentejo portuguès. En total es van poder determinar a nivell anatòmic 645 

restes de lepòrids per el primer niu i 1242 per el segon. Per a totes les restes 

determinades s’ha valorat la fragmentació prenent la longitud màxima de totes elles i 

estudiant el tipus de fragment present en cada cas. També s’ha tingut en compte la 

lateralitat i l’edat de l’individu a partir de l’estat de fusió de les epífisis. Les traces 

causades per la digestió es van valorar atorgant diferents graus de destrucció a cada 

resta, a partir de la observació de la mateixa sota lupa binocular. Finalment es van 

enregistrar les traces causades pel depredador amb el bec i les urpes. També es van 

documentar fotogràficament els danys causats pel Duc en els diferents elements 

anatòmics dels lepòrids. 

- Els resultats obtinguts en  l’anàlisi tafonòmica van ser contrastats amb els d’altres 

estudis realitzats per altres autors per tal d’obtenir un model que permeti identificar la 

intervenció d’aquest depredador en les restes arqueològiques de lepòrids.  

- El model obtingut pel Duc es va contrastar amb els estudis realitzats amb altres tipus 

de depredadors (rapinyaires diürnes, mamífers terrestres) per tal de valorar la 

tendència vers un grup o l’altre davant un conjunt arqueològic de restes de lepòrids. 

- Els resultats obtinguts en aquesta fase del projecte, s’estan preparant per tal de ser 

presentats en un congrés així com per ser publicats en una revista científica d’àmbit 

internacional en un futur proper. 

 

Segona fase 
 
En la segona fase s’ha dut a terme l’anàlisi tafonòmica de les restes arqueològiques de 

lepòrids de la Gruta do Caldeirão (Portugal). En aquest estudi s’ha aplicat el model 

obtingut en la primera fase amb les restes consumides pel Duc, així com els resultats 

dels estudis realitzats amb altres depredadors. Igual que en l’estudi tafonòmic de les 

restes consumides pel Duc, es va procedir de la següent manera: 

- Es van determinar a nivell anatòmic 22056 restes de lepòrids pertanyents als 

diferents nivells d’ocupació de la cova: Mosterià (1317), Paleolític Superior Antic 

(1967), Solutrià (9615), Magdelanià (6714) i Neolític (2443). 

-  Per a totes les restes determinades es va valorar la fragmentació prenent la longitud 

màxima de totes elles i estudiant el tipus de fragment present en cada cas. També es 

va tenir en compte la lateralitat i l’edat de l’individu a partir de l’estat de fusió de les 

epífisis. Les traces causades per la digestió es van valorar atorgant diferents graus de 

destrucció a cada resta, a partir de la observació de la mateixa sota lupa binocular 

sempre que es va considerar necessari. Finalment es van enregistrar les traces 

causades pels possibles depredadors amb les dents, el bec, les urpes o altres. 



- A partir de les dades obtingudes s’està realitzant l’anàlisi de les mateixes per tal de 

poder detectar la presencia dels diferents tipus de depredadors que han intervingut en 

cada moment i per trobar l’agent o agents responsables de l’acumulació de lepòrids 

dels diferents nivells d’ocupació de la gruta. 

- Un cop aconseguits els resultats definitius que ens permetin interpretar el significat 

de la presència de lepòrids en els diferents moments d’ocupació de la cova, aquests 

seran publicats en una revista científica d’àmbit internacional. 

 

Creiem que amb el treball realitzat durant aquests sis mesos s’han acomplert els 

objectius que ens havíem proposat per aquesta estada per recerca. Els resultats aquí  

obtinguts formen part de la tesi de doctorat. Aquesta inclou també l’estudi de restes 

actuals de lepòrids consumides per depredadors d’altres grups com rapinyaires 

diürnes (Àguila Imperial Ibèrica) i mamífers terrestres (linx i guineu), així com de restes 

arqueològiques de lepòrids de jaciments de Catalunya (l’Arbreda). Esperem que els 

models creats ens permetran identificar i diferenciar la intervenció de carnívors 

terrestres, rapinyaires nocturnes, rapinyaires diürnes o humans en les restes de 

lepòrids dels jaciments prehistòrics de la Península Ibèrica i que a partir d’aquí podrem 

conèixer millor les estratègies d’aprofitament del medi i dels recursos per part de les 

poblacions prehistòriques. 

 
 
 


