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El registro fósil muestra una presencia abundante de Ursus spelaeus en el PaleolItico medio de Europa, mientras
que durante el Pa/eolItico superior se detecta una pro gresiva disminuciOn hasta su extinciOn. Para explicar los
motivos de Ia extincidn del Ursus spelaeus, aportaremos datos en n/paso del Paleolitico medio al Paleolitico superior en base a dos yacimientos arqueológicos: Ia Cueva de Arbreda y Ia Cueva dels Ermitons (Cataluna) situados en el nordeste de Ia peninsula ibérica, una de las areas meridionales de distribuciOn de estos Ursidae.
Arbreda, Ermitons, oso de las cavernas, Paleolitico medio. Paleolitico superior.
The fossil register shows a plentiful presence of the Ursus spelaeus during the Middle Palaeolithic in Europe.
However, during the Upper Palaeolithic Period a progressive decline was registered, which inevitably brought
the Ursus spelaeus to its extinction. In order to explain the reasons for the extinction of the Ursus spelaeus
we will provide data concerning the transition between the Middle and Upper Pa/aeolithic based on two archaeological sites, the Arbreda Cave and the Ermitons Cave (Cata/onia), located in the northeastern Iberian
Peninsula, one of the southern areas of distribution of this Ursidae.
Arbreda, Ermitons, cavern bear, Middle Palaeolithic, Late Palaeolithic.
Le registre fossile montre une presence nombreuse d'Ursus speleaus au Paleo/ithique moyen en Europe,
mais un déclin pro gressif a Oté enregistré au Paleolithique supér/eur, ce qui pro voqua son extinction. Afin
d'expliquer /es ra/sons de /'extinction de /'Ursus speleaus, nous apporterons des renseignements sur Ia transition entre /e Paleolith/que moyen et le Paleo/ithique supér/eur bases sur deux sites archéo/ogiques - Ia grotte Arbreda et Ia grotte Ermitons (Catalogne)-, situées dans le nord-est de Ia Péninsule Iberique, l'une des zones de distribution de ces Ursidae.
Arbreda, Ermitons, ours des grottes, Paleolithique moyen, Paleolithique supérieur.

INTRODUCCIO

LA COVA DE L'ARBREDA

El registre fOssil ens mostra que l'Ursus spelaeus és ben
present en els nivells arqueologics del paleolItic mitjà
d'Europa, mentre que durant el paleolItic superior es va
registrant una progressiva davallada que condueix sense
remei a Ia seva extinciO (Altuna 1971; Prat 1976; Gamble 1986; Guérin/Patou-Mathis 1996, entre altres).
Nosaltres pretenem aportar dades a Ia problemàtica
sobre Ia causalitat d'aquesta extinciO contextualitzades
en el pas del paleolitic mitjà al paleolItic superior, en base
a dos jaciments arqueolOgics catalans, Ia cova de l'Arbreda i Ia dels Ermitons, situats al nord-est de Ia PenInsula lbOrica, una de les àrees meridionals de Ia repartició d'aquest Orsid (Fig. 1).

ENTORN NATURAL I EXCAVACIO DEL JACIMENT
La cova de l'Arbreda és una de Ins que formen part
de les coves del Reclau (Serinyà, Pla de I'Estany). Aquestes coves es troben entre 200 m i 210 m d'alçada. Estan
obertes en un travertI de cascada adossat al marge oest
d'una plana, el Pla d'Usall, formada per calcàries dorigen lacustre, i constituint un petit talOs relativament
abrupte.
El territori Os de fàcil accOs I oferia moltes possibilitats
en un radi de nomOs una hora: Ia gran planura del Pla
d'UsaII, l'estany de Banyoles i els aiguamolls que lenvoltaven, un ban tram del curs mitjà del riu Fluvià, Ia vaIl
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El paleolitic superior està representat per nivolls de l'aurinyacià arcaic, de I'aurinyacià evolucionat, del gravetià, del solutrià superior i del solutrià final. La indüstria
litica, de suport preferentment laminar, està tallada majoritàriament sabre silex allOcton, I l'utillatge Os el caracteristic de cadascun d'aquests moments culturals. La
fauna de grans rnamIfers està representada principalment pel cavall, el gran bôvid i ol cérvol (Solor/Maroto,
1987).
ELS NIVELLS DEL PALEOIJTIC MITJA
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Figura 1. Situació geografica de Ia cova dels Ermitons i de
a cova de I'Arbreda, al nordest de Catalunya.

del riu Ser, elevacions suaus i tambO relleus semiabruptes i abruptes. El jaciment, a més, es troba a unes
tres hares de Ia important via nord-sud quo constitueixen es depressions prelitorals catalanes, perO també
a tocar el FIuvià, via a partir de Ia qual s'accedeix als
torritoris interiors, corn per exemple el massIs de l'Alta
Garrotxa, on està situada a cova dols Ermitons.
L'oxcavació del jacirnont es va iniciar ols anys 1972 I
1973 de Ia ma de Josep M. Corominas. Des de 1975
s'ha anat excavant sistomàticament, tot i que amb algunes interrupcions. Actualmont els treballs es realitzen
sota Ia direcció de Narcis Soler i Julia Maroto, de Ia Univorsitat de Girona.
La soqUència estratigràfica que presenta és molt cornpleta (des dols 100.000 anys fins als 16.000 anys aproximadarnent) i ens ha deixat testimoniat un ampli espectre cultural. La cultura mostoriana (100.000-40.000 anys)
es caracteritza per una indüstria tallada sobre matèries
prirneros locals, majoritàriament sobre quars i amb un
elevat percentatge de talla levallois. La fauna de grans
mamifors està representada per diverses espècies corn
los de los cavernes, el cérvol, el cavall i ol gran bôvid.

L'oxcavaciO actual no ha arribat als nivells inferiors de
Ia soqüència estratigràfica del jaciment, els quals només
coneixem pel sondatge de 'any 1972-73 (el sector Alfa).
Tot i aixô, Ia presència constant al llarg do tot el registre mosterià de 'Ursus spelaeus queda palosa en el treball d'EstOvez (1987) sabre els materials faunistics
corresponents a aquest sondatge.
El nivell I (mosterià recent quo coneixem a partir de
es naves excavacions) (Maroto et al/i 1996) ha estat
datat per 140 AMS en 39,9 ± 0,6 ka (mitjana resultant
do quatre datacions).
Entre els mamifers, dosprés del conill, quo Os molt abundant i names en part aportat pols humans, dominen els
carnivors (NMI=28), sobretot l'Ursus spe/aeus, més
nombrosos quo ols ungulats (NMI=14) (Fig.2).
L'ós do les cavernes està roprosentat per 21 individus:
16 fetals-neonats-infantils, 2 juvonils, 2 adults (masdo i fernolla) i 1 senil, per Ia qual cosa creiem quo Ia
cova era utilitzada per aquests corn a Iloc d'hivornadO I cria quan Ia cavitat no era ocupada pols neandortals. L'abundància d'Ursus spelaeus, acompanyat
d'altres carnivors corn el Ilop, Ia guilla, a hiena, Ia pantora, el mx I ol gat salvatgo, sornbla indicar una
baixa freqUència do Ia presOncia humana durant aquest
periodo.
Cap resta do carnivor no té sonyals d'activitat antrOpica. Per aixO pensern en un apart clararnent paleontolOgic. PorO en canvi algunes do los restos d'ungulats
(cérvol, cavall i gran bOvid) prosonton senyals clars d'haver ostat consurnides i/o digeridos per algun carnivor,
tot quo no sabem quin és el porcontatge quo va ser
aportat pels carnivors a Ia cavitat. Pol que fa a rostes
cremades, names n'hem constatat entre els ungulats,
on un 5 % del total (Maroto et al/i 1996).
ELS NIVELLS DEL PALEOLITIC SUPERIOR
El nivoll H, aurinyacià arcaic, quo coneixem a partir de
los naves oxcavacions, ha ostat datat per 140 AMS on
38,3 ± 0,5 ka (font Ia mitjana ontro cinc datacions)
(Maroto et al/i 1996).
De nou el conill és I'ospècie que dornina do molt on
el nivoll, per be quo aquosta vogada Ia so ya aportadO és clararnent rnés antrOpica. Deixant-lo do banda,
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ara predominen els ungulats; tot i que el seu nombre
d'individus (NMI=1 5) és quasi el mateix que en el nivell
anterior, en relació ais carnhvors (NMI=6) representa
més del doble.
LUrsus spe/aeus queda testimoniat per només cinc
dents de Ilet. L'acompanyen el lop, Ia guilla, a hiena i
el mx amb frequencies igualment molt baixes (Fig. 2).
Cal destacar que en el conjunt de Ia fauna s'ha documentat una major presència de senyais antrOpiques,
sobretot entre els ungulats (cavall, cabirol, cérvol i gran
bOvid), perO també entre els carnIvors (hop i Iinx). Per
contra, molt poques restes de cavall i de cérvol tenen
senyals d'haver estat digerides per carnIvors. Sembla
clar, doncs, que en aquest nivell Ia proporció de Ia fauna
no antrOpica, tot i ser existent, és poc significativa.
La cultura material d'aquest nivell representa un clara
ruptura respecte a I'anterior. Correspon a I'aurinyacià
arcaic, amb una indüstria utica feta amb sIlex dongen aIIOcton, amb indüstria Ossia i amb ornamentació. Es obra amb tota probabilitat dels primers humans
moderns arribats a Europa (Maroto eta/ill 996).
En Ia resta de nivells del paleolitic superior, hi ha una
inexistència de 'Os de les cavernes i una davallada
important de Ia resta de grans carnIvors (Estévez 1987;
Galobart eta/U 1996).

LA COVA DELS ERMITONS
ENTORN NATURAL I EXCAVACIO DEL JACIMENT
La cova dels Ermitons (Sales de Llierca) es troba a I'mtenor del massIs calcari de I'AIta Garrotxa, que
forma part dels sectors més orientals del Prepirineu.
Es troba a 400 m d'altitud i a 95 m per sobre de Ia riera
de Sant Aniol. A diferència de les coves del Reclau, el
relleu circumdant és molt abrupte, ja que Ia litologia
(dorninada per calcàries homogenies) i I'estructura
tectOnica (generadora de muititud de plecs i fractures), condicionen forts pendents. Per tant els rius sOn
les Oniques vies naturals de penetraciO al massIs: a
partir de Ia vail del Fluvià, es pot entrar al massfs pei
riu Llierca per després seguir pujant per Ia riera de Sant
Aniol.
Per tot aixô, Ia presència humana a Ia cova deis Ermitons no devia ser gaire casual, sinO ben intencionada.
Tenint en compte que es necessita un radi do dues hores
des dei jaciment per sortir dei massIs i quo Ia majoria
d'animals Iocalitzats, aixI corn també a rnatèria primera
de Ia indOstria Iltica, provenen del voltant de Ia cova,
pensem que aquesta era utilitzada corn a refugi esporàdic per a ia cacera de cabres (Capra pyrenaica).

Figura 2. La cova de iArbreda, nivehls Ii H. Nombre de restes i Nombre Minim d'Individus dels grans i mitjans mamlfers,

excioent ei conihl.
COVA DE L'ARBREDA
NIVELL I
PALEOLITIC MITJA
(mostenià recent)
39,9 ± 0,6 ka
_______________________________________
NMI
NR
% NR
ESPECIES

Cervus e/aphus
Bos-Bison
Equus cabal/us
Equus hydruntinus
Equus cabal/us-h ydruntinus

Capreo/us capreo/us
Cervus-Capreo/us
Rupicapra rupicapra
Lepuseuropaeus
Erinaceuseuropaeus
Ursus spelaeus
Lynx Cf. spe/aea
Can/s /upus

Vu/pes vu/pes
Fe/is sy/vestris
Panthera pardus
Crocuta spe/aea
Mammuthus-E/ephas
TOTAL

127
68
57
10

17,4
9,3
7,8

_______________________
NIVELL H
PALEOLITIC SUPERIOR
(aurinyacià arcaic)
38,3 ± 0,5 ka
NMI
% NR
NR

5
3
4
1
-

60
18
34
3
12

33,1
9,9
18,8
1,7

4
4
4
1

10

1,4
1,4

4
4

0,5
0,5

1

1

0,6

1

-

-

-

-

4

39

6
6
5
2
1

5,3
1,1
51,6
1,0
0,8
0,8
0,7
0,3
0,1

1
1
2
1
1
1

3,9

2

731

-

7
1
21
1
1
1
2
1
1
-

2,2
4,4
6,6
2,8
3,9
1,1

100,0

50

0,6
3,9
100,0

1
1
25

8
377
7

]

8
12
5
7
2
7
1
7
181

6,6
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Els treballs al jaciment varen iniciar-se amb Ana M.
Muñoz i M. Llu'i'sa Pericot els anys 1970-71. Des de
'any 1996 s'han reprès les excavacions sota Ia
direcciO de Julia Maroto. La seqUència estratigràfica
conté materials del bronze final i neolItics en els estrats
superiors i del paleolItic mitjà en els inferiors (Maroto
1993 Maroto et a/li 1996).
ELS ESTRATS DEL PALEOLITIC MITJA

140

A l'estrat VI, del qual no tenim una datació absoluta,
perô que suposem de finals del paleolItic mitjà i en el
qual l'aportaciO antrôpica sembla majoritària, Ia Capra
pyrenaica es l'espècie més ben representada ( 85 %
NA), perô l'Os de es cavernes, d'aport natural, també
hi és present
8 % NA).
L'estrat IV està datat per 140 en 33.190 ± 660 BP i
conté també indCstria mosteriana. Ens testimoniaria
aixi Ia presència de Ia cultura dels neandertals a només
24 km al nord-oest de les coves del Reclau (a unes cinc
hores a peu), mil•lenis més tard que abandonessin Ia
cova de l'Arbreda. Les seves restes faunlstiques,
d'aportació majoritària no antrôpica, estan dominades
per Ia presència de l'Ursus spelaeus (= 57 % NA); Ia
resta de carnIvors (amb hiena i pantera, entre altres)
constitueixen el 4 %, i Ia cabra el 38 %. Los de las
cavernes hi té representades pràcticament totes les
parts esquelètiques, els ossos estan bastant sencers
i no presenten fractures o altres senyals antrOpics; a
més, hi ha representats individus infantils, juvenils i
senils. Aixi, hem de pensar que lOs hauria utilitzat Ia
cavitat corn a Iloc de cria i hivernaciO (Maroto at a/il
1996).

Pensem que el registre documentat als dos jacirnents
arqueolOgics analitzats —les coves de l'Arbreda i dels
Ermitons— ens indiquen que l'arribada dels primers
humans moderns, ja des del bon inici del paleolItic superior, va incidir molt sobre a frequència i distribució territorial de lOs de les cavernes a Catalunya, i segurament
també a àrees properes. Els humans moderns tindrien un model d'ocupació del territori diferent al dels
neandertals, que consistiria en una ocupaciO més continuada de les coves i que implicaria una pressió per als
grans carnIvors qua les habitaven.
D'aquesta manera, a Ia cova de l'Arbreda veiem
corn en poc temps (de l'ordre indicatiu de 1 .500 anys
segons les datacions de 140) l'ós de les cavernes
passa de ser el gran mamifer més ben representat a
desaparèixer pràcticament del seu registre. D'altra
banda, el canvi paleolItic mitjà / paleolitic superior en
aquest jaciment no coincideix amb cap canvi climOtic,
segons semblen indicar els resultats dels estudis pali-

nolOgics (Burjachs/Renault-Miskovsky 1992; Burjachs
1993), antracolOgics (fats per M. Aos), ictiolôgics
(Muñoz/Casadevall 1997), dels amfibis i rèptils (fets
per J. Felix), dels ocells (Garcia 1995), daIs quirôpters
i insectivors (fets per A. Galobart) i dels rosegadors
(Alcalde 1987).
En canvi, a 'estrat IV de Ia cova dels Ermitons, cr0nolôgicament posterior a Ia desapariciO documentada
de I'Ursus spe/aeus a Ia vena cova de l'Arbreda, perô
encara de cultura neandertaliana, los de es cavernes
hi és ben present.
PodrIern aventurar Ia hipôtesi que Ossos de es cavernes i neandertals van unir els seus destins a inicis del
paleolitic superior: Ia pressió territorial dels humans
moderns els hauria arraconat cap a zones més marginals, corn per exemple l'Alta Garrotxa.
A les regions properes de 'Auda i del Cantàbric trobem
paraIlels al let que hem exposat i que ens reforcen Ia
hipôtesi que havIem intuit per a Catalunya.
A l'Auda, Ia cova Tournal (Bize-Minervois) presenta nivells
del paleolItic mitjà recent (33.650 ± 1 .250 BR), amb
indUstria mosteriana (Tavoso 1987). De l'estudi de PatouMathis (1994) sabem que en aquests nivells mosterians
I'Ursus spe/aeus domina sobre Ia resta de carnivors
(representa el 70 % d'aquests en el nivell més nc, el IIB)
i que és el segon en el cômput de tota Ia fauna, després del cavall. Per sobre trobem nivells aurinyacians,
amb una clara ruptura cultural. En aquests nivells lOs
de les cavernes és del tot absent o corn a molt present
amb un nombre de restes anecdotiques (dos com a
maxim); Ia fauna antrOpica es reparteix principalrnent
entre cavall, gran bOvid i ren.
Al Cantabric, Strauss (1982) va fer un estudi sobre Ia
intensitat d'utilitzaciO de las coves, a partir de Ia presència relativa de carnIvors recuperats en els dipôsits arqueologics. Quan els carnivors estan ben representats,
es pren corn a indici d'un Us menys intens d'aquests
Ilocs per part dels grups humans. L'autor dedueix una
tendència amb el pas del temps, que va des del qua
anomena abrics de "temps compartit", tant per carnivors corn per I'home, durant el paleolitic mitja, fins I'ocupaciO "a temps complet" per part dels grups humans,
entrat el paleolitic superior.
A Ia mateixa area cantabrica disposem de l'exern pIe
concret de Ia cova d'Ekain (AltunalMerino 1984). Mentre que en el nivell X (paleolitic mitja recent) s'han registrat 1.109 restes d'Ursus spe/aeus i en el IX (final del
paleolItic mitja / inici del paleolitic superior), un total
de 248, als nivells posteniors del paleolItic superior el
registre és molt pobre o inexistent (al VIII, 0; al VII, 3;
aIVI, 7; delVal 111,1, ial II, 0).
Finalment, pensem que aquest fet de a pressiO territorial dels humans moderns envers lOs de es cavernes
s'ha de tenir en compte, perO sense excloure altres factors, en l'explicaciO de l'extinciO del gran Ursid cavernan.
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