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RÉSUMÉ 	

On fait une interpretation paléoécologique et paléoclimatique des associations des rongeurs trouvées dans les
niveaux du Paléolithique Supérieur de la grotte de l'Arbreda, oü, toujours sous un climat bien plus froid que
l'actuel et un paysage ouvert, on peut y déceler quelques oscillations climatiques. Ii faut noter la presence des
rongeurs Microtus oeconomus et Citellus cf. superciliosus.

Durant l'excavació de la cova de l'Arbreda, diver-
sos quadres, de 1 m. de costat, excavats per talles
artificials de 5 cm. de potència, s'utilitzen per a la
recollida de rosegadors. En quatre d'aquests quadres
(14, ED, El i E2) hem estudiat els rosegadors de la
seqUència estratigrafica corresponent al PaleolItic Su-
perior de la cova. En aquest treball analitzarem la
seva significacio paleoecolôgica i paleoclimàtica.

L'excavació sistemàtica dels nivells del PaleolItic
Mitjà, no ha començat encara; de totes maneres, hem
pogut incloure l'anàlisi dels rosegadors provinents
d'un mostreig efectuat en el quadre AS, en un nivell
amb una inthistria utica atribuIda a aquest perIode.
En aquesta mostra, si be els rosegadors propis d'es-
pais descoberts hi son proporcionalment majoritaris,
les espècies de caràcter forestal (Eliomys quercinus,
Apodemus sylvaticus) assoleixen els percentatges
més alts de tots els nivells del jaciment (fig. 5).
Aquesta associació ens evoca un paisatge obert amb
la presència notable de zones boscoses.

A l'Arbreda, durant tota la seqUència corresponent
al PaleolItic Superior, dominen àmpliament les espè-
cies de rosegadors prèpies d'espais descoberts
(Microtus arvalis-agrestis, Pilymys sp.), mentre que
les espècies que tenen el seu biOtop preferit en les
zones de bosc (Apodemus sylvaticus, Eliomys querci-
nus), no son mai majoritàries ni prenen proporcions
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importants. A l'excepció dels nivells superiors de
l'estratigrafia, tota la seqüència es caracteritza per
les grans proporcions de Microtus arvalis-agrestis,
que pren valors sempre superiors al 60 % i que a
vegades assoleix el 90 % de l'associació de rosega-
dors. El Pilymys sp., que comenca a prendre impor-
tància en el nivell PaleolItic postsolutrià, esdevé l'es-
pècie més representada en el "terra rossa". Aquest
rosegador és rar en els nivells solutrians i gravetians,
i apareix, encara que en proporcions poc importants,
en els nivells aurinyacians i a la base del Gravetià.
Les altres espècies, quan son presents, mostren sem-
pre percentatges poc elevats (fig. 4).

En el reompliment de la cova hi trobem de manera
puntual dues espècies que actualment habiten zones
més septentrionals, el Microtus oeconomus, i conti-
nentals, el Citellus cf. superciliosus (figs. 2 i 3). Al
primer l'hem determinat en el nivell superior Solu-
trià, en el nivell superior Gravetià i en el passatge
Aurinyacià evolucionat-Gravetià. El Citellus és pre-
sent en el nivell PaleolItic postsolutrià, en el Solutrià
amb puntes d'escotadura i en el nivell superior Solu-
trià.

Molt rarament, les espècies de caràcter forestal asso-
leixen ci 20 % de l'associació de rosegadors. Els pe-
tits augments en les proporcions d'aquestes espècies
son massa poc importants per a ésser significatius.

Podem pensar que durant tota la sequència del
Würm recent representada a l'Arbreda, els espais
oberts dominaven sobre les zones de bosc, la qual
cosa ens indica que unes condicions climatiques més
rigoroses que les actuals varen ésser generals a Ia
zona durant tot aquest perlode.



Fig. 1. - Cova de 1 'Arbreda. 1-10: M 1 , de Pitymys sp.; 11-20: M1 de Microtus arvalis-agrestis.



Aquesta mateixa caracterIstica ha estat observada
en l'anàlisi pollInica que Burjachs (1986) ha realit-
zat de part del reompliment de la cova de l'Arbreda.
L'estudi de les diferents mostres preses en els nivells
gravetians i solutrians, ii fa concloure que el paisatge
durant aquestes èpoques seria el d'una estepa d'Aste-
raceae i Poaceae amb pi, i que apareixerien alguns
grups aIllats d'arbres de fulla caduca durant els mi-
lioraments climàtics.

Estévez (1979) remarca el net predornini a l'Arbre-
da de la cacera d'animals que habiten els espais
oberts (cavall) durant tota la seqüència del PaleolItic
Superior, i la menor importància de Ia cacera de for-
mes de bosc (cérvol). Entre la gran fauna, els ele-
ments freds hi son molt esporàdics: en el nivell Gra-
vetià aparegué un M 3 d'Ovibos moschatus, i en el
nivell solutrià s'hi trobà un percutor fet sobre banya
de muda de ren (Estévez, 1978, 1977-78).

Les anàlisis antracolôgiques realitzades per Ros
(1987) en els nivells gravetians i aurinyacians, con-
firmen que el Würm III va ésser un perIode fred i
see, durant el qual existiria una vegetació oberta amb
Pinus sylvestris corn espècie arbôria dominant. L'au-
tora de l'anàlisi conclueix que durant l'Aurinyacià,
haurien existit indrets privilegiats propers a l'Arbreda
on, essent més atenuats els rigors generals del clima,
haurien pogut desenvolupar-se espècies supra-rnedi-

terrànies. Ella relaciona el nivell Gravetià amb el ma-
xim de fred observat a Europa entre 20.000 i 28.000
BP.

Seria més interessant que no pas aplicar directa-
ment a Catalunya les fases climatiques definides en
el nord-oest d'Europa i a Franca, establir primera-
ment, per mitjà de treballs pluridisciplinaris, una cr0-
noestratigrafia climàtica lOcal i després regional, i a
partir de la multiplicitat d'aquestes, interpretar l'evo-
lució del clirna a Catalunya i després contrastar els
resultats arnb els obtinguts al nord-oest d'Europa i a
Franca. Sembla logic pensar que les diferències cli-
màtiques observades en el nord-oest d'Europa no es
manifestaren de la mateixa manera ni amb la mateixa
intensitat en la nostra zona rnediterrània, tot i que
evidentment les oscillacions clirnatiques que podrem
observar a Catalunya s'inscriuen en una dinàmica ge-
neral del clima i es relacionen per tant amb els canvis
climàtics observats en el nord-oest d'Europa.

En el reornpliment de la cova de l'Arbreda podem
remarcar uns perIodes que poden diferenciar-se per
la presència a Serinyà de Microtus oeconomus o de
Citellus cf superciliosus. Aquests dos rosegadors
ens permeten suposar una disminució de la tempera-
tura i l'existència d'influències continentals en el ni-
yell PaleolItic postsolutrià, en el nivell Solutrià amb
puntes d'escotadura, en el nivell superior Solutrià
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Fig. 2. - Cova de I'Arbreda. 1-4: M 1 d'Arvicola sp.; 5: M1 de Microtus brecciensis; 6-7: M1 de Microtus oeconomus.



(17.320 ± 290 BP), en el nivell superior Gravetià
(20.130 ± 220 BP) i en Ia transició Aurinyacià evo-
lucionat - Gravetià (lleugerament posterior al 22.590
± BP). Les datacions absolutes son de Delibrias et
al. (1987).

En el nivell Aurinyacià evolucionat s'evidencia un
altre canvi en les proporcions dels rosegadors. Hi ha
una disminució de Microtus arva/is-agrestis i un fe-
ble augment de Pitymys sp. i dels rosegadors de Ca-
ràcter forestal (Eliomys quercinus, Gus gus, Apode-
mus sylvaticus), que pot fer-nos pensar en un lleuger
augment de Ia temperatura i de Ia humitat. Ros
(1987). en l'anàlisi dels carbons de fusta, planteja
corn a hipètesi que la vegetació de l'Aurinyacià hau-
na estat més rica en espècies, la qual cosa fa pensar
en un clima més temperat i humit (amb Ia presència
de Fagus i Quercus. En els diagrames pollInics de
Loublier (1978) s'hi observa també un feble canvi en
les proporcions dels diferents tipus d'herbàcies als
voltants dels 480 cm. de fondària. Entre la fauna
gran, es troba un augment de les proporcions de cér-
vol en el nivell Aurinyacià evolucionat (Soler i Ma-
roto, 1987).

El Cite//us habita actualment els rnedis estèpics
secs de l'Europa central i oriental i la seva area de
repartició baixa fins les costes del nord del mar
Egeu. L'espermôfila havia estat ja trobada a Catalun-

ya, encara que en èpoques més reculades. A Ia cova
B d'Olopte situada en el Pirineu gironI a una altitud
d'uns 1.300 m., Villalta (1974) hi trobà en la capa 7
Cite//us major i Marmota marmota; els excavadors
actuals del jaciment daten el nivell on es trobaren
aquests rosegadors en un moment de Ia transició
Mindel-Riss o en el Riss (Barns, 1985). Amb una
cronologia propera a Ia d'Olopte, Chaline (1981b)
ha identificat Cite//us cf. superciliosus en els nivells
E, F i G de la cova de l'Arago, que situa cronolôgi-
carnent en el complex Aldenià. El Cite//us cf. super-
ci/iosus del nivell PaleolItic postsolutrià de I'Arbre-
da, constitueix, en el moment actual, Ia troballa més
recent d'aquest animal a la Peninsula Ibèrica. Més al
nord, en el Llenguadoc oriental, s'ha trobat Cite//us
superci/iosus a la Salpêtriere en els nivells de l'Auri-
nyacià antic (28.180 ± 1.000 BP), del Solutrià antic
(18.700-20.630 BP) i del Salpetrià superior (12.500-
14.200 BP), i també entre la fauna magdaleniana de
Laroque II (Chaline, 1981a).

Microtus oeconomus és un rosegador que habita
principalment en zones pantanoses fredes; el limit in-
ferior de Ia seva area actual de repartició es troba en
el nord d'Holanda. Es una espècie frequent a Franca
durant el WUrm (Chaline, 1972) i ha aparegut també
en jaciments wurmians del nord de la Peninsula Ibè-
rica (Asturias, Santander, Euskadi), on Ia seva pre-



sència més recent ha estat documentada en els nivells
azilians d'Aizbitarte IV (Zabala, 1984).

Segons les datacions de C14, a 1'Arbreda Ia transi-
ció Aurinyacià evolucionat - Gravetià es situaria en-
tre els interestadis francesos de Lascaux i de Tursac,
i conseqUentment amb aixô seria propera a un maxim
de fred, la qual cosa justificaria la presència de
Microtus oeconomus en aquesta època a la zona de
Serinyà. Aquest moment podria correlacionar-se amb
la climatozona de Cottier establerta per Chaline
(1976), caracteritzada pel refredament del clima i per
i'extensió de Dicrostonyx i de Microtus oeconomus,
i situada cronolOgicament entre 20.400 ± 400 BP i
18.500 BP.

El nivell superior Solutrià, aixI corn també el ni-
veil Solutrià amb puntes d'escotadura, per les data-
cions de C14 I segons la seqOència climàtica d'Euro-
pa occidental, es situarien en l'anomenat interestadi
de Lascaux. Segons aquesta atribució, caidria espe-
rar-se una fauna més temperada i de caràcter més
forestal, i aixô no s'avé amb la població que hem

trobat en aquests nivells a la cova de l'Arbreda amb
Citellus i Microtus oeconomus. Aquest mateix pro-
blema ha estat observat per Chaline (1979) en I'estu-
di de la fauna de rosegadors de l'abric Fritsh (Indre),
jacirnent situat, de totes maneres, bastant més al
nord, i on les capes corresponents a l'oscillació de
Lascaux han Iliurat una associació de rosegadors
molt homogenia amb Dicrostonyx, Microtus oecono-
mus, Microtus gregalis i una gran proporció de
Microtus arvalis.

A la vista de la repartició de les espècies de rose-
gadors (fig. 4), sembla que l'estepa predominaria en
el paisatge de l'entorn de l'Arbreda des de l'Aurinya-
cia antic fins el darrer nivell paleolItic representat en
la sequència estratigrafica. Bona part d'aquest perfo-
de s'inscriuria en el maxim fred wurmià observat a
Europa per aquestes dates; s'hi observen diverses os-
cillacions, situant-se el moment més rigorOs pels
volts del 17.320 BP. A la part superior de l'estrati-
grafia, i'aparicid de Microtus brecciensis I la presèn-
cia/abundància de Pilymys, podrien indicar que el
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Fig. 4. - Diagrama de Ia repartició estratigràfica dels rose gadors en el reoinpliment de Ia cova de 1 'Arbreda.



clima comenca a esdevenir proper a l'actual. La pre-
sència de Citellus cf. superciliosus, en aquests perIo-
des a! sud dels Pirineus, podria ésser consequència
de l'existència d'un ambient fred/sec a la zona i
d'unes condicions extremadament fredes més al nord
d'Europa.

Amb l'estudi dels rosegadors podem aportar tambd
algunes dades que contribueixin a la solució del pro-
blema de !'atribució cronolôgica del nivell PaleolItic
postso!utrià.

En el nivell PaleolItic postsolutrià comença l'aug-
ment de les proporcions de Pitymys sp. i la disminu-
ció de Microtus arvalis-agrestis, les espècies de
caràcter forestal hi son poc abundants i s'hi troba
Citellus cf. superciliosus. Segons Chaline (1979) és
a l'Al!ërod quan té hoc a Franca'el gran canvi post-
glacial en les associacions-le rosegadors, amb la re-
ducció de les proporcions de les espècies d'estepa en
favor de les de caràcter forestal. Aquest mateix canvi
ha estat detectat també per Jalut (1977) en les anàlisis
pollIniques del sud-est de Franca. Al Cingle Ver-
mel!, datat pel C14 de 9.760 ± 160 BP, dominen
amplament les espècies de rosegadors ihigades a!
bosc, i els polens d'espècies arbôries hi son majori-
tans (Vila, 1985). Els homes que ocuparen la Bora
Gran (situada tambd a Serinyà, a uns 2 Km. de l'Ar-
breda) pels voltants del 11.470 BP, estaven especia-

litzats en la cacera del cérvol, el que porta a pensar
que e! bosc era abundant en aquesta època pels vol-
tants de Serinyà (Estévez, 1979). Es per aixô, que
proposem la hipOtesi que e! nivel! PaleolItic postsolu-
trià de !'Arbreda es situaria en un moment fred (pre-
sència de Citellus cf. superciliosus) entre el nive!l
So!utrià amb puntes d'escotadura (nivel! subjacent al
nivel! Pa!eo!Itic postso!utrià) i el 12.000 BP (inici de
l'A!lërod amb el desenvo!upament de les zones de
bosc).

Per sobre e! nive!l PaleolItic postso!utrià, es troba
una capa de "terra rossa" que e!s excavadors del jaci-
ment situen en el postglacial. Nosa!tres hem ana!itzat
la part inferior d'aquest paquet de sediment, on es
dóna un canvi en les associacions de rosegadors, tot
i que no s'observa una ruptura important en re!ació
amb e! darrer nive!l Pa!eolItic i que e!s rosegadors
de caràcter forestal no hi son més abundants.

Podem comparar !es observacions pa!eoecolôgi-
ques i paleoclimatiques que hem realitzat amb e!s
resu!tats obtinguts de !'ap!icació de !'anà!isi factorial
de correspondències a !es associacions de rosegadors
procedents de set jaciments arqueolôgics cata!ans
(A!calde, 1986; Alca!de i Brunet-Lecomte, 1986),
concretament amb !es dades obtingudes de !es asso-
ciacions d'aquests nive!!s de Ia cova de !'Arbreda.
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Fig. 5. - Diagrama de la repartició (%) per nivells arqueolôgics dels rose gadors de la cova de 1 'Arbreda. 1: Citellus

cf. superciliosus, 2: Gus gus, 3: Eliomys quercinus, 4: Microtus arvauis-agrestis, 5: Pitymys sp., 6: Microtus oecono-
mus, 7: Microtus brecciensis, 8: Arvicola sp., 9. Apodemus sylvaticus. A: "terra rossa", B. Paleol (tic postsolutrià, C:
Solutrià amb puntes d'escotadura, D: nivell superior Solutrià, E: nivell inferior Solutrià, F: nivell superior Gravetià,
G: nivell inferior Gravetià, H: Aurinyacià evolucionat, I: Aurinyacià antic, J: Mosterià.
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En aquesta anàlisi factorial de correspondències,
el factor 1 pot interpretar-se corn un gradient de tern-
peratura (presència o abundància de Microtus brec-
ciensis i de Pilymys sp. oposada a presència o abun-
dància d'Arvicola cf. terrestris i de Microtus arvalis-
agrestis amb aparició de Citellus cf. superciliosus i
de Microtus oeconomus) oscillant d'un clima medi-
terrani a un clima temperat-fred (Alcalde, 1986; Al-
calde i Brunet-Lecornte, 1986). La part de les dades
del factor 1 referents a la cova de l'Arbreda es repre-
senten en la figura 6 i mostren una estirnació de les
variacions climàtiques.. Les oscillacions d'aquesta
corba s'adiuen amb les observacions anteriorment
realitzades i, en certa rnesura, les quantifiquen.

Corn a conclusió podem dir que entre el 26.000 i
el 17.000 BP., l'entorn de la cova de l'Arbreda va
ésser principalment un medi obert i les condicions
que hi regnaven eren en general fredes, si be podem
discernir les seguents tendencies clirnàtiques:

I. - rnoment relativarnent fred pels voltants del
25.830 BP.

II. - considerable escalfament relatiu vers el 22.590
BP.

III. - refredarnent relatiu pels voltants del 20.130
BP.

IV. - ileuger escalfament relatiu vers el 17.720 BP.
V. - refredament relatiu pels volts de 17.320 BP.
VI. - després del 17.320 s'inicia una tendència vers

un escalfament.

Fig. 6. - Posició de les associacions de rose gadors dels
nivells arqueolàgics de la cova de l'Arbreda, sobre el pri-
mer eix factorial, urilitzat com estimaciO relativa del clima.
A: "terra rossa", B: PaleolIric postsolutrià, C: Solutrià
amb puntes d'escotadura, D: nivell superior Solutrià, E:
nivell inferior Solutrià, F: nivell superior Gravetià, G: ni-
yell inferior Gravetià, H: Aurinyacià evolucionat, I: Auri-
nyacià antic.
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