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INTRODUCCIÓ 
 

En aquest treball analitzaré l’ús dels recursos litorals per part dels neandertals a la 

península Ibèrica, estructurant l’estudi en 3 zones geogràfiques: la costa cantàbrica, la costa 

atlàntica i la costa mediterrània, tractant un per un els jaciments més importants de cada zona, 

i acabant amb una comparació global d’aquestes. 

L’objectiu del treball és conèixer l’adaptació dels neandertals al medi litoral i el seu 

comportament envers l’aprofitament dels recursos litorals, així com analitzar les diferències 

que puguin existir entre les diverses poblacions de les costes de les diferents aigües que 

envolten la península. 

Abans de començar amb el treball explicaré la metodologia emprada per a 

l’elaboració d’aquest. Seguidament faré una breu introducció per conèixer qui i com eren els 

neandertals, quins varen ser els seus orígens, el seu hàbitat i les hipòtesis en torn a la seva 

extinció. Seguidament, parlaré del consum i l’aprofitament dels recursos litorals en la 

prehistòria i com han avançat els estudis en referència a aquest àmbit poc estudiat. Abans de 

començar amb el tema principal del treball, explicaré la metodologia emprada per a 

l’elaboració d’aquest. Després d’aquesta introducció exposaré els jaciments més destacats 

amb restes de recursos marins en els seus nivells mosterians, estructurant-los segons si son de 

la costa del mar Cantàbric, de l’oceà Atlàntic o del mar Mediterrani. Abans d’acabar faré una 

discussió global on compararé els resultats obtinguts en els jaciments segons la costa en la 

que es trobaven, acabant amb una valoració final general dels resultats. Per últim, acabaré 

amb una conclusió on parlaré dels resultats obtinguts i la seva relació amb les veus que 

actualment defensen un pensament simbòlic i un ús acurat i sistemàtic dels recursos litorals 

per part dels neandertals, comparant aquest hipotètic simbolisme amb el dels humans 

moderns evidenciat en les petxines, i altres materials.  

Al final del treball, en els annexos, adjuntaré unes fotos de cada espècie citada de 

gasteròpode, equinoderm, au marina i mamífer marí, per tal de fer més entenedor el treball i 

ajudar al lector a tenir una millor idea de quins varen ser els recursos litorals consumits i 

utilitzats pels neandertals. 
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METODOLOGIA 
 

Per a l’elaboració del present treball he utilitzat tant articles i llibres en paper i digitals 

com pàgines d’internet. La major part de la bibliografia està formada per articles, més de la 

meitat en anglès, que he extret de revistes digitals a les quals es poden accedir des del web de 

la biblioteca de la UdG. La majoria són articles molt actuals, dels últims anys, donat que el 

tema del treball és poc estudiat i les investigacions i l’interès en aquest tema són molt recents. 

Les pàgines web que he utilitzat ho han sigut per descriure els neandertals, completar la 

informació geomorfològica d’algun jaciment i per descarregar les fotos que acompanyen el 

treball i els annexos. 

Gran part de la bibliografia ha estat facilitada pel meu tutor del treball, però la resta la 

he buscat a través de les referències bibliogràfiques d’altres articles i per internet, utilitzant el 

google acadèmic o la pàgina web de la biblioteca de la UdG. 
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Breu descripció de l’Homo neanderthalensis 

 
Els neandertals són un espècie humana extinta que va viure 

a l’extrem occidental del continent euroasiàtic entre fa uns 300.000 

i 28.000 anys BP, més o menys, associada, en major mesura, al 

paleolític mitjà i al tecnocomplex III, el mosterià, caracteritzat per 

la talla d’ascles levallois (Palanca, 2018). Es creu que 

evolucionaren a partir dels Homo heidelbergensis per les seves 

semblances amb aquest i per tenir el mateix rang d’expansió, inclús, alguns autors, com 

Rosas González, afirmen que els Homo heidelbergensis eren neandertals primitius, agrupant-

los als dos en la mateixa taxonomia. La hipòtesi més acceptada parla d’una especiació dels 

heidelbergensis durant la glaciació del Mindel, fa entre 400.000 i 350.000 anys, que els 

obligà a refugiar-se al sud d’Europa on van anar adquirint les característiques neandertals 

(Agustín et al. 2011). 

Eren humans de complexió molt forta, amb una elevada robustesa esquelètica i 

resistència física (Rosas González, 2019). Tenien les espatlles amples, una àmplia caixa 

toràcica, una pelvis molt ample i unes extremitats curtes, característiques pròpies de 

l’adaptació a climes freds. La seva altura mitjana era d’entre 1,64 cm i 1,68 cm pels homes i 

entre 1,52 cm i 1,56 cm per a les dones, arribant a pesar una 

mitjana d’uns 70 kg. El seu crani era força gran, amb una capacitat 

craniana d’uns 1.518 cm3 de mitjana, major que la nostra 

(Palanca, 2018). El seu crani destaca per ser allargat, amb un 

elevat prognatisme facial, pel que fa a la zona nasal i la 

mandíbula, i els pòmuls endarrerits donat, potser, per una 

adaptació al clima fred o a l’ús de les dents com una tercera mà 

(Rosas González, 2019). El seu nas era força gran i el seu olfacte 

hauria estat més desenvolupat que el nostre, presentava un arc supraciliar molt marcat, el 

front aplanat, la part occipital més allargada que els humans moderns, absència de mentó, una 

mandíbula més robusta i un espai retromolar (Agustín et al. 2011). 

Posseïen un alt grau d’altruisme i socialització, tal i com mostren les evidències de 

cura d’individus dèbils o malalts per part de la resta. També cuidaven dels seus fills i dels 

individus senils. Vivien en petits grups nòmades que en general haurien sigut semblants als 

actuals grups caçadors-recol·lectors moderns.  

1. Màxima expansió de l'Homo neanderthalensis (en verd) 
Imatge extreta de: https://eltamiz.com/2009/08/26/el-
homo-neanderthalensis/ 

2. Comparació entre un crani modern (esquerra) 
i un crani neandertal (dreta), extreta de:                                                              

https://www.20minutos.es/noticia/2872836/0/here
ncia-neandertal-homo-sapiens/ 
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Pel que fa a la seva dieta, tradicionalment s’ha pensat que la seva alimentació es 

basava en la carn, procedent de gran ungulats, com els cavalls, cèrvids, rinoceronts, elefants, 

etc., però investigacions i estudis recents han revelat que la seva dieta era molt més flexible i 

variada, adaptada al medi on vivien, com per exemple al mediterrani, on s’alimentaven de 

petits mamífers, com el conill, molt abundant allà (Agustín et al. 2011).També s’ha descobert 

que menjaven molta fruita i vegetal, arribant a representar el 80% de la seva dieta. A més, 

nous estudis han investigat l’aprofitament dels recursos marins per part dels neandertals i a 

partir de troballes a jaciments mosterians de mol·luscs i altres animals marins s’ha arribat a la 

conclusió, tot i que aquesta varia segons l’autor, de què els recursos litorals foren una 

aportació alimentaria important per a les poblacions costeres (Blasco et al. 2014). Alguns 

autors, per l’escassetat d’evidències, creuen, tot i això, que el consum d’animals marins fou 

molt escàs comparat amb la cacera d’animals terrestres, el principal aliment animal del 

paleolític, i han considerat que només eren consumits en moments de fam o d’escassetat 

d’altres recursos (Gutiérrez-Zugasti et al., 2016, pàg. 249). 

Els neandertals varen tenir una vida llarga, però començaren a extingir-se quasi de 

manera sobtada, i sense tenir una hipòtesi ferma del per què, fa 60.000 anys, de manera 

progressiva d’est a oest, essent la península Ibèrica i la Itàlica els últims reductes on van 

viure-hi. Las causes de l’extinció encara són un misteri, però hi ha diverses hipòtesis basades 

en causes fisiològiques o de competència amb els humans moderns. Alguns autors van 

teoritzar que una malaltia mortal es va estendre entre les poblacions de neandertals fent-les 

minvar poc a poc. Altres diuen que els humans moderns varen guanyar terrenys als 

neandertals, ocupant els seus hàbitats i reduint-los a petits nínxols ecològics on l’endogàmia 

acabà per fer-los extingir, essent la hipòtesi més acceptada perquè la seva desaparició 

coincideix amb l’arribada i l’avenç de l’Homo sapiens per Europa. Uns últims expliquen que 

s’extingiren per causes climàtiques, tot i que es difícil d’acceptar perquè tradicionalment s’ha 

considerat al neandertal com un humà adaptat al fred (Palanca, 2018). 
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INTRODUCCIÓ AL CONSUM I APROVISIONAMENT DELS RECURSOS 

MARINS EN LA PREHISTÒRIA 
 

És sabut que les regions costeres proporcionen grans quantitats de biomassa i 

ofereixen recursos alimentaris abundants i de fàcil accessibilitat, pel que les zones litorals 

deuen haver estat llocs molt atractius des de temps molt antics per als homínids a totes les 

parts del món. Tot i això, tradicionalment els investigadors subestimaven el paper 

desenvolupat per aquests tipus de recursos, tant a Europa com a la resta del món, i pensaven 

que la recol·lecció de recursos marins, la pesca i la caça de mamífers marins era una activitat 

exclusiva dels Homo sapiens i un símbol de modernitat, explicant, a través de la falta de 

troballes, que les zones costeres només començaren a ser atractives pels humans al final del 

paleolític superior, quan la dieta dels humans moderns era molt més diversificada. No 

obstant, estudis actuals estan trencant amb aquest pensament tradicional i moltes 

investigacions estan demostrant que els recursos marins eren un complement important de les 

dietes humanes, almenys a Europa, des de principis del paleolític superior (Álvarez-

Fernández, 2015). Les costes són llocs on convergeixen els ecosistemes marins, estuaris i 

terrestres, creant un dels nínxols ecològics més rics del planeta. A part de la gran biodiversitat 

d’aquests llocs, la influència del mar suavitzava les temperatures i es convertien en un bon 

refugi en moments climàtics durs (Haws et al., 2011, pàg. 203). I és que, com deien Bailey i 

Milner (2003), les costes han sigut un pol principal d’atracció pels assentaments humans, el 

creixement de la població i dispersió des dels primers períodes de la prehistòria, i zones 

dinàmiques d’interacció cultural i social que no deuen ser vistes com zones o barreres 

marginals, sinó com portes d’entrada al moviment humà, el contacte i la innovació cultural. 

Les evidencies més antigues de recol·lecció i pesca de recursos marins provenen dels 

jaciments de Vallonnet, Terra Amata i Lazaret, de la Costa Blava francesa, al Mediterrani, 

que presenten una gran quantitat de mol·luscs, i que daten d’abans del mosterià, arribant a 

dates tant antigues com fa 400.000 anys BP, al jaciment de Terra Amata (Niça). Tot i això 

s’ha posat en dubte la recol·lecció humana d’aquests, ja que sembla que arribaren de manera 

natural transportats pel mar, tal i com mostren els fragments erosionats per l’aigua. Alguns 

mol·luscs possiblement fossin transportats accidentalment pels propis humans quan agafaven 

algues que, presumiblement, utilitzaven com a llits o com a combustible, perquè s’han trobat 

fragments de mol·luscs carbonitzats que corresponen a espècies d’un molt baix valor nutritiu, 
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com la Bittium reticulatum, i que per tant no deurien haver sigut consumides (Álvarez-

Fernández, 2015). 

En jaciments mosterians sí que s’han trobat restes i fragments de peixos, mol·luscs i 

mamífers marins, i que molts investigadors creuen que varen se consumits pels neandertals, 

essent les evidencies més antigues majoritàriament acceptades de consum de recursos marins 

per part dels humans a Europa. A la península Ibèrica es troba un ric registre datat, amb 

algunes excepcions, de fa entre 50.000 i 30.000 anys BP. Poden arribar a dates tant recents 

com fa, més o menys, uns 25.000 anys, com és el cas dels jaciments de Gibraltar, dels més 

rics de la Península, degut a la seva situació geogràfica privilegiada, on, a més de trobar-se 

una gran quantitat de mol·luscs, també es varen trobar restes de mamífers marins –foques i 

dofins– i aus marines, com el Pinguinus impennis, que també varen se registrades a jaciments 

atlàntics. El registre més antic trobat del mosterià correspon a la Cueva del Bajondillo, amb 

restes datades fa uns 115.000 anys (Álvarez-Fernández, 2015).  

L’interès que pot tenir estudiar el registre malacològic d’un jaciment és doble. Per una 

part serveix per aprofundir en tota la gama d’aliments que podien consumir els nostres 

avantpassats i el seu ús simbòlic i/o instrumental, i per una altra ens serveix per aproximar-

nos a les condicions climàtiques del context en el que es troben, donat que l’abundància i 

l’escassetat d’unes o altres espècies de mol·luscs ens indicaria un clima temperat, càlid o fred 

(Montes Bernárdez, 1988, pàg. 28). 

Tot i la importància que està agafant el consum de gasteròpodes en els estudis 

mosterians, Montes Bernárdez ens recorda que aquests recursos deurien haver ocupat un 

segon o tercer pla en importància si es compara amb els recursos animals i vegetals, donat 

que la seva rendibilitat econòmica era menor i, des d’un punt de vista quantitatiu, 

representava poc aliment. No obstant, ell mateix accepta que no es pot negar el seu potencial 

com a complement alimentari, sobretot pel que fa a les proteïnes, els greixos insaturats i les 

vitamines. 
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COSTA CANTÀBRICA 
 

La regió Cantàbrica es caracteritza per ser una zona muntanyosa, degut a la serralada 

Cantàbrica, molt propera al mar, que evita el pas dels núvols, convertint la costa Cantàbrica 

en una regió de clima humit i temperat, amb una alta pluviositat. D’aquesta manera, la zona 

gaudeix d’una alta biodiversitat, tant vegetal como animal, dominada pels boscos oceànics 

planocaducifolis. L’apropament de la serralada al mar i l’alta pluviositat creen rius torrencials 

que, amb la lenta erosió de l’aigua, han creat valls i depressions molt amples que van de nord 

a sud i que serveixen de connexió entre la costa i la muntanya, amb l’afegit de la zona 

denominada “Umbral basc”, que connecta la costa amb la depressió de l’Ebre. A més, els 

corrents procedents del tròpic permeten que la seva temperatura sigui notablement superior a 

la que li pertoca per la seva latitud. Tots aquests factors orogràfics van fer de la regió 

Cantàbrica una zona altament explotada per les comunitats humanes des de fa mil·lennis 

(García Codron, 2004, pàg. 12). El sistema muntanyós es diferencia en dues regions segons el 

tipus de roca, sent de la meitat d’Astúries cap a occident de roca silícia i metamòrfica, de la 

meitat cap a orient de roca calcària, havent-hi una major concentració de jaciments a la costa 

oriental del Cantàbric (García Codron, 2004, pàg. 13-14). 

Pel període que nosaltres estudiem, el plistocè superior, la regió era força diferent a 

com és actualment. La línia de costa es trobava més retirada que l’actual, amb una mitjana 

d’entre 5 i 12 km, cosa que permetia una major habitabilitat i facilitava el pas d’est a oest. És 

molt possible que en les èpoques fredes el clima fos molt més continental, degut a la 

influencia dels inlandsis que ocupaven el nord de l’Atlàntic i d’Europa, havent-hi continues 

onades de fred. A més, és molt possible que el corrent del Golf es debilités i fos substituït per 

un corrent fred procedent del nord (García Codron, 2004, pàg. 13-15). Tots aquests factors 

podien fer de la regió Cantàbrica una zona menys atractiva a les èpoques més fredes. No 

obstant, durant els períodes interglacials, deuria haver sigut un lloc altament explotat pels 

neandertals. Les valls interiors, en les zones properes a la costa, haurien sigut llocs molt 

favorables tant per a la vegetació com per a l’activitat humana, donada que les serres litorals 

feien de barrera als vents i asseguraven un clima més temperat. Però s’ha de tenir en compte 

que l’orografia és molt més suau a la part oriental de la serralada Cantàbrica, oferint un major 

panorama per a l’activitat humana (García Codron, 2004, pàg. 15-16) 

Quant a les vies de poblament, es creu que arribaren poblacions acheulianes, 

segurament Homo heidelbergensis, tant per orient com per occident, que aprofitaren la 
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bonança climàtica de l’interglacial Eemià, ocupant ràpidament tota la costa Cantàbrica i 

formant una cultura amb característiques pròpies que tindrà un contínuum cultural amb el 

mosterià i que es trencarà amb l’arribada de les poblacions d’humans moderns (García 

Codron, 2004, pàg. 59). 

Segons el registre excavat fins ara, la presència de malacofauna és molt escassa a tot 

el Cantàbric i les poques evidències que tenim provenen de l’abric d’El Cuco, de la Cueva de 

El Pendo, Morín, Amalda i El Castillo, essent l’espècie principal la Patella vulgata. Els 

indicis de pesca també són molt limitats i provenen de El Otero i Amalda. Per tant, sembla 

que la recol·lecció de mol·luscs i la pesca no responen a un model d’aprofitament generalitzat 

(García Codron, 2004, pàg. 104-105). 

 

Abric del Cuco 
L’abric es troba a la localitat de Castro Urdiales 

(Cantàbria), situada entre les ciutats de Santander i 

Bilbao. Es situa a un faralló de calcàries i calcarenites 

del cretaci inferior, a l’extrem meridional de la 

muntanya Alta de Sant Andrés, a 35 m d’altitud i a 350 

m de la línia de costa actual (Rasines del Río et al., en 

premsa). Té diferents estrats, entre els qual, destaquem 

els que van del VII al XIV datats del mosterià, moment 

en el que es trobava habitada per neandertals, però 

estudiarem les restes trobades al nivell XIII, que 

presenta una datació del 46.400 ± 800 BP, que una 

vegada calibrada dona al voltant de 52.000 cal BP (Gutiérrez-Zugasti et al., 2018; Rasines del 

Río et al., en premsa). Aquest nivell s’ubica en un període fred, situat entre els Dansgaard i 

Oeschger 6 i 7 (Rasines del Río et al., en premsa). 

Les espècies animals que més trobem són el cérvol i els grans bovins, essent escassa 

la presència de malacofauna. Tot i així s’ha analitzat les restes trobades i s’ha conclòs que 

l’espècie marina més representada és la Patella vulgata, seguida d’altres espècies del mateix 

gènere, la Patella intermedia i la Patella ulyssiponensis. Altres espècies trobades són la 

Ocenebra erinaceus, la Acanthocardia sp., la Gibbula sp., la Murex muricatus, la 

Paracentrotus lividus (la garota) i el Pollicipes pollicipes (un crustaci: el percerbe) (Rasines 

del Río et al., en premsa). També trobem Littorina littorea, Littorina obtusata, Osilinus 

3 L'Abric del Cuco, Castro Urdiales, Cantabria. Extret de: 
https://arqueologiaenred.paleorama.es/2017/07/los-neandertales-
consumian-moluscos-en.html 
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lineatus, Nucella lapillus, Helicella itala, Oestophorella buvinieri i Patella elegans 

(Gutiérrez-Zugasti et al., 2013, pàg. 247). Les restes són tan escasses que no permeten 

conèixer on van ser recol·lectades, però sí per saber que eren utilitzades únicament per al 

consum (Rasines del Río et al., 2011, pàg. 37), tot i que altres autors creuen que els 

exemplars de P. vulgata de l’estrat X van ser recol·lectats a zones intermareals, encara que 

els exemplars P. ulyssiponensis deurien ser recol·lectats a zones inferiors, mentre que els 

Paracentrotus lividus podien haver sigut capturats a zones més altes. La troballa de Patella 

vulgata ha sigut una sorpresa, doncs es la primera vegada que es troba a un jaciment de la 

costa Cantàbrica, donat que es una espècie típica de climes freds, encara que sembla que pot 

sobreviure en climes una mica més temperats (Rasines del Río et al., 2011, pàg. 37). 

Normalment a la costa Cantàbrica, en nivells de l’aurinyacià, es trobava espècies de caràcter 

ornamental, com la Littorina obstusa, tot i que l’opinió majoritària segueix defensant que els 

neandertals no utilitzaven els mol·luscs com a ornamentació. Gutiérrez-Zugasti defensa que 

potser la Ocenebra erinaceus, la Acanthocardia sp. i la Gibbula sp. sí que foren utilitzades 

per a l’ornamentació (Gutiérrez-Zugasti et al., 2013, pàg. 245). En altres nivells, com el X, 

també s’han trobat forces restes de mol·luscs, no tant als nivells de l’aurinyacià, sent la 

majoria espècies del gènere Patella, i la vulgata la més comuna (Gutiérrez Zugasti et al., 

2013, tabla 1). A més, les restes de mol·luscs trobades al nivell XIII de l’abric constitueixen 

la evidencia clara més antiga de recol·lecció i consum de mol·luscs al nord de la Península i 

la façana atlàntica d’Europa (Gutiérrez-Zugasti et al., 2013, pàg. 248), i una de les poques 

evidències de marisqueig dels neandertals. Tot i que les mostres són escasses, es pot pensar 

en un model d’explotació no intensiu. Però en el mosterià la línia de costa es podria trobar 

entre 2,5 km i 12 km de distància de l’abric, segons l'època, cosa que fa pensar que els 

neandertals es desplaçaven varis quilòmetres per recol·lectar el marisc que després 

consumien en grup a l’abric. Però segurament, les mostres més importants d’explotació 

marina es deuen trobar sota el mar i l’abric del Cuco deu ser només un reflex d’un 

aprofitament del recursos litorals molt més intensiu i extensiu (Rasines del Río et al., en 

premsa). 
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Cova de El Pendo 
La cova de El Pendo es troba en el terme municipal 

de Escobedo, a 12 km de Santander i 8 km de la costa en 

línia recta. Es tracta d’una caverna situada sobre el precipici 

nord d’una gran vall tancada a la qual es filtra un torrent al 

nivell inferior de la entrada de la cova, el mateix que durant 

el final del paleolític travessava la cova i la que, 

anteriorment, la va formar amb la seva acció erosionant els 

estrats calcaris. La caverna és d’unes dimensions 

espectacular i té un recorregut de 182 m amb un desnivell d’uns 40m i una amplada i una 

altura màxima de 42 m i 30 m respectivament. L’entrada de la cova es trobava en el seu 

mment quasi totalment tapada per uns despreniments (González Echegaray, 1980, pàg. 17).  

Entre el registre faunístic del jaciment s’han trobat algunes restes escasses de 

mol·luscs en els nivells mosterians XI, XII i XIII, uns fragments del gènere Patella i un 

exemplar de Patella vulgata. Es creu que la caça seria estacional i es donaria en els mesos 

més càlids, i que utilitzarien eines lítiques o òssies a mode de palanca per extreure-les 

(Madariaga de la Campa, 1980, pàg. 241-244). 

 

Cova d’Amalda 
És un jaciment situat al municipi de Cestona 

(Guipúzcoa). És tracta d’una galeria d’uns 50 m de 

profunditat, i 32 més d’exteriors, que es troba a la vessant 

occidental de la Vall d’Alzolaras, en la conca del riu Urola, 

a 8 km de l’actual línia de costa i a 205 m sobre el nivell 

del mar (Roselló Izquierdo et al. 2005, pàg. 185).  

De tota la seva estratigrafia ens interessa el nivell 

VII, amb alta presència de restes mosterianes, entre les que 

destaquen fragments de malacofauna, de les que podem 

destacar restes de Patella vulgata, Littorina obtusata, Littorina rudis i Littorina saxatilis. Es 

creu que potser només la Patella vulgata era destinada al consum, mentre que les altres eren 

per ornamentar, però degut a les escasses restes trobades no es pot concloure (Imáz, 1990, 

pàg. 270). A part dels mol·luscs, també es varen trobar tres vèrtebres caudals pertanyents al 

gènere Salmo, però de les quals no varen saber identificar l’espècie. Tot i així sí que es pot 

4. Cova de El Pendo, Escobedo, Asturies. Extret de: 
https://www.eldiariomontanes.es/region/camargo/pendo-biblioteca-
historia-20180613220620-nt.html 

5. Cova d'Amalda, Cestona, Guipúzcoa. Extreta de: 
https://redhistoria.com/neandertales-y-homo-sapiens-convivieron-
menos-de-mil-anos-en-cantabria/cueva-de-amalda/ 
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saber que pertanyia a dos individus de 60 cm i 5-8kg, i 80cm i 10 kg respectivament, cosa 

que ens indica que es tractaria més aviat d’espècies marines que fluvials. (Roselló Izquierdo 

et al. 2005, pàg. 186). 
 

Cueva Morín 
És un jaciment que es troba al municipi de Villaescusa, 

Cantabria. Es tracta d’una cova situada uns 6 km de la línia actual 

de costa, amb uns nivells mosterians molt rics, on han aparegut 

una valva de Ostraea edulis, restes de Patella vulgata i de 

Patella depressa (Imáz, 1990, pàg. 270). 

 

  
6. Cova Morín, Villaescusa, Cantàbria. Extreta de: 
http://www.regiocantabrorum.es/publicaciones/cueva_de_m
orin 



 
13 

COSTA ATLÀNTICA 
La costa atlàntica de la Península es llarga, amb grans planícies, com la de Cadis, en 

la desembocadura del Guadiana, o la de Aveiro, en Portugal. la costa gallega destaca per ser 

molt accidentada i per l’existència de ries a les desembocadures dels principals rius, sempre 

ben irrigats. Pel que fa al clima, es temperat i humit, amb estius no molt calorosos i hiverns 

suaus, menys al sud on presenta un clima més mediterrani i sec. (AEMET. 2019) 

Durant el mosterià la costa atlàntica de la península Ibèrica hauria sigut una zona 

temperada i humida, molt boscosa i productiva, sobretot a les desembocadures dels rius, en 

especial a l’estuari del Tajo, una zona que hauria pogut donar suficients recursos com per a 

que es formessin poblats estacionals a l’aire lliure (Cardoso, 2006, pàg. 25). Pel que fa la 

costa, durant el MIS 3 el corrent del Golf la feia molt productiva i en els períodes glacials les 

circulacions oceàniques milloraven, pel que, més o menys, la costa oest de la Península 

sempre va mantenir uns alts nivells de productivitat (Haws et al. 2011, pàg. 207). El nivell del 

mar es va arribar situar, durant el plistocè, a uns 130-140 m per sota de l’actual, deixant una 

gran plataforma continental, que podia variar entre uns 10 km i 20 km de llarg, que avui en 

dia es troba submergida (Haws et al., 2011, pàg. 213).  

Pel que fa a la recol·lecció de recursos marins, s’han descobert varis jaciments amb 

registres importants de recol·lecció de mol·luscs i, fins i tot, restes de mamífers i aus marines. 

La gran majoria es concentren en la sona sud, al Estuari del Tajo i al Estuari del Sado, 

destacant la Gruta da Figueira  Brava com la que te el registre més ric.  

 

Gruta da Figueira Brava  
Es tracta d’una cova situada al 

sud de la Serra d’Arrábida, un massís de 

calcarenita del miocè, a Portinho da 

Arrábida, prop de la desembocadura del 

riu Sado, amb vistes al mar (Pais i 

Legoinha, 2000, pàg. 70) i que, segons 

el registre, podria haver sigut ocupada 

per llargs períodes continus de temps 

(Cardoso, 2006, pàg. 45). Actualment es 

troba a línia de mar, però per les restes 

animals trobades, de rinoceronts, elefants i altres grans mamífers, juntament amb les 

7- Gruta da Figueira Brava, Portinho da Arrábida, Portugal. Extreta 
de: https://www.uniarq.net/projecto-gruta-da-figueira-brava.html 
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datacions que s’han fet possibles, indiquen que la cova estava molt més allunyada del mar i 

que possiblement aquest es trobava 60 m per sota del nivell actual. Quant a la malacofauna, 

trobem un registre molt important de gastròpodes amb una presència important de la Patella 

safiana i, aquesta, juntament amb la presència de Pectunculus bimaculatus, ens indiquen 

aigües càlides, entrant en contradicció amb la hipòtesi climàtica anterior i les datacions 

obtingudes a partir d’altres petxines de Patella sp. (Cardoso, 2006, pàg. 42). Tot i això, per 

Cardoso es tractava d’un període climàtic més fred que l’actual però el suficientment càlid 

com per permetre la presència d’espècies mediterrànies i del nord d’Àfrica (Cardoso, 2006, 

pàg. 42). A part de les espècies anteriors descrites, destaca la presència de Patella vulgata, la 

més nombrosa, però també es van trobar restes d’altres Patella com la P. intermèdia 

(Cardoso, 2006, pàg. 42) o la P. coerula subplana, a part d’altres espècies com la Spisula 

salida, la Venerupis pullastra, la Chamelea gallina striatula, la Acanthocardia echinata, la 

Cerastoderma glaucum umbonatum, la Laevicardium crassum, la Mytilus edulis, la 

Glycymeris bimaculata, el Pecten maximus, la Ocenebra erinacea, i la Thais haemastoma 

(Pais i Legoinha, 2000, pàg. 77). També es van trobar equinoderms com el Echinus miliaris o 

el Paracentrotus lividus (Pais i Legoinha, 2000, pàg. 77) i crustacis com el Pollicipies 

cornucopiae (Pais i Legoinha, 2000, pàg. 77), la Maja squinado i el Cancer pagurus 

(Cardoso, 2006, pàg. 42). És important tenir en compte que els mol·luscs representen el 42% 

de les restes animals trobades al jaciment, en front de les restes d’animals terrestres que 

representen el 48%, cosa que indicaria una recol·lecció sistemàtica i una aportació a la dieta 

dels neandertals d’una quantitat molt significativa de recursos marins, sense ser un 

complement marginal com es pensava tradicionalment (Nabais, 2018, pàg. 97). 

A part dels recursos marins abans anomenats, també s’hi varen trobar restes de 

mamífers marins, de la foca Pusa híspida i del dofí Delphinus delphis (Haws et al., 2011, 

pàg. 233), i d’aus marines, d’unes 13 espècies diferents, la Gavia stellata, el Podiceps 

nigricollis, el Puffinus holae, el Anas platyrynchos, la Melanitta nigra i la Melanitta fusca, la 

Clangula hyemalis, la Milvus migrans, el Larus fuscus, el Pinguinus impennis, el Grus 

primigenia, la Numenius phaeopus i la Calidris canutus (Haws et al., 2011, pàg. 235). 
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Forte da Baralha 
Es tracta d’un jaciment poc estrudiat, proper a 

Figueira Brava, situat al costat de la fortalesa homònima 

(en el Cap Espichel, Sesimbra, Portugal), a uns 5-8 m de 

la línia de costa. 

En el nivell 3 d’aquest jaciment es varen trobar 

restes de Mytilus edulis, Cardium echinatum, Pecten 

maximus, Mactra solida, Mactra subtruncata i Donax 

vittatus (Haws et al., 2011, pàg. 236). A partir de les Mytilus es va datar el nivell i va donar 

una edat de fa uns 36.869 anys cal BP, i per tant es tracta d’un nivell mosterià, tot i la falta 

d’eines i restes humanes que ho confirmin (Haws et al., 2011, pàg. 232). 

 

Gruta de Ibn Ammar 
Es tracta d’una cova calcaria del juràssic, amb 

uns llargs conductes càrstics i diverses entrades, alguna 

inundada temporalment per les marees, que es troba a 

la vora esquerra de l’estuari del riu Arade, a 4 km de 

Portimão, al sud de Portugal (Soares, 2013). Es van 

trobar restes de mol·luscs del gènere Patella i altres i 

crustacis, com la Maja squinado i el Cancer pagurus, 

presentant un registre molt semblant al de la Gruta da 

Figueira Brava. Però allò que més destaca són les restes animals marines que ens indiquen 

que existia una pesca i una caça de mamífers marins, tals com la Pusa híspida i el Delphinus 

delphis, ambdues representades per un individu (Cardoso, 2006, pàg. 45).  

  

9. Gruta de Ibn Ammar, Portimao, Portugal. Extreta de: 
http://oldgarve.blogspot.com/2013/12/gruta-de-
ibnammar-lagoa.html. 

8. Forte da Baralha, Sesimbra, Portugal. Extret de: 
http://www.naturedive.pt/forte-da-baralha/ 
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COSTA MEDITERRÀNIA 
 

La costa mediterrània es caracteritza per tenir grans extensions de platja de sorra 

sense gaires accidents geogràfics, depenent de la zona. El fet d’estar tocant al mar 

Mediterrani fa que les marees siguin molt baixes o quasi ni existeixin, però també la seva 

baixa latitud en moltes zones fa que s’hagi perdut gran part de la plataforma continental, tal 

com va passar a la costa Atlàntica, la qual deuria haver arribat en alguns llocs als 20 km 

d’amplada. 

L’estudi de l’explotació dels recursos marins, especialment dels gastròpodes, al mar 

Mediterrani ha sigut molt marginal i simplista. Degut a què en el Mediterrani les 

concentracions de mol·luscs són molt menys nombroses s’ha pensat que l’aportació d’aquests 

a la dieta de les poblacions prehistòriques fou molt escassa. La realitat és una altra, doncs se 

sap que els recursos marins han sigut una aportació dieta molt important des de temps molt 

antics, en especial les espècies d’ambients rocosos. De tota la costa Mediterrània de la 

península Ibèrica, la zona de l’Estret destaca com la més productiva, donat que és una àrea de 

connexió entre l’oceà Atlàntic i el mar Mediterrani, on els neandertals practicaren una 

explotació dels recursos marins, que segons alguns autors els hauria ajudat a mantenir-se fins 

dates tan recents com fa 28.000 – 24.000 anys cal BP (Colonese et al., 2011). A la resta de la 

costa Mediterrània de la península, segurament, els recursos marins foren un complement 

dietètic, sense molta presència, per suplir les necessitats que els aliments terrestres no podien 

(Colonese et al., 2011), amb l’excepció de la costa andalusa, propera a l’Estret, com la zona 

de Màlaga, molt rica en jaciments arqueològics, donat que fou una zona força temperada tant 

en períodes glacials com interglacials, i amb una gran productivitat de recursos marins per la 

seva proximitat a l’estret de Gibraltar (Cortés-Sánchez et al., 2008, pàg. 2177). 

Les dates més antigues de la recol·lecció de mol·luscs provenen de Terra Amata 

(França), associades a indústries acheulianes i datades de fa 300.000 anys, i per tant, 

recol·lectades per preneandertals. Però la falta d’informació complementaria i d’altres 

troballes no permet una conclusió ferma sobre si era una pràctica generalitzada des d’èpoques 

tan antigues (Colonese et al., 2011, pàg. 89). Pel que fa a la península Ibèrica, els registres 

més antics daten del mosterià i provenen de Gibraltar, concretament de Devil’s Tower, de 

Vanguard Cave i de Gorham’s Cave, i podrien arribar a fa 110.000 anys cal BP. Les restes 

trobades foren recol·lectades pels habitants neandertals de les coves i, és interessant, que no 

només es troben mol·luscs, sinó també restes de mamífers i peixos (Colonese et al., 2011). 
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Devil’s Tower 

En les capes mosterianes, es van trobar principalment la Mytus galloprovincialis i diferents 

espècies del gènere Patella, tant de les atlàntiques, com la Patella vulgata, com de les 

mediterrànies, com la Patella ferruginea. Aquestes foren recol·lectades segurament pel 

autoconsum, sense indicis de pràctiques culturals d’ornamentació. Altres espècies trobades, 

però molt menys presents, foren la Acanthocardia spp., la Callista chione, la Lucinoma 

borealis, la Pecten maximus, la Pecten jacobeus i la Spondylus gaederopus. Aquestes 

espècies foren trobades als diferents jaciments, però en quantitats tant baixes que fan pensar 

que la recol·lecció era una pràctica escassa (Colonese et al., 2011, pàg. 89).  

 

Gorham’s Cave 
A la Gorham’s Cave s’hi van trobar 1.423 fragments 

de mol·luscs, pertanyents a 14 espècies diferents, 

entre les que destaquen diferents espècies de Patella 

(la P. vulgata, la P. caerulea, la P. depressa, la P. 

ferruginea i la P. ulissiponensis), seguida de la 

Mytilus (tant la M. galloprovincialis com la M. 

edulis) i l’Osilinus turbinatus, a part de la Modiolus 

modiolus i altres menys abundants. Els dipòsits també 

contenien fragments de mamífers marins, com Halichoerus grypus i Monachus monachus 

(Colonese et al., 2011, pàg. 89), en el nivell IV, datat de fa uns 30.000 – 32.000 anys, una 

troballa molt important i determinant per conèixer la dieta dels neandertals i la seva adaptació 

i relació amb el medi on viuen. A part, es van trobar moltes restes òssies d’aus marines, com 

ànecs o la Sulidae i la Phalacrocoracidae, i restes de carronyers, com la Hyaenidae o 

l’Ursidae, donant a interpretar que es podria tractar d’un jaciment amb una alta activitat tant 

antròpica com animal (Colonese et al., 2011, pàg. 89-90). També es poden destacar les restes 

de peixos trobades, que pertanyen a 6 espècies, com per exemple el Diplodus 

sargusovulgarises (Stringer et al., 2008).  

Si ens fixem en les datacions dels nivells mosterians de la cova, trobem que el més 

recent és de fa 28.000 anys cal BP, amb possibilitat d’arribar fins als 24.000 cal BP. A més, 

el registre faunístic de la cova dels nivells mosterians, comparat amb els dels nivells 

solutrians, és força semblant, cosa que ens indica que existia una explotació sistemàtica i 

abundant de recursos marins portada a terme pels neandertals, tal i com indiquen estudis fets, 

10. Gorham's Cave, Gibraltar. Extreta de: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Cueva_de_Gorham 
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per exemple per Brown et al. A més, si es tenen en compte que totes les restes trobades del 

gènere Pecten, com P. maximus, eren corbades i semblaven tenir les mateixes formes, es 

podria arribar a pensar que hi havia un procés de selecció, que tant podria ser antròpic com 

natural, o potser una combinació dels dos, però sense arribar a tenir suficients indicis d’un ús 

cultural ornamental d’aquestes petxines. (Colonese et al., 2011, pàg. 89-90). 

 

Vanguard Cave 
Les restes de mol·luscs trobades a la 

Vanguard Cave estan dominades per Mytilus 

galloprovincialis, seguida de diferents espècies 

del gènere Patella. Cal destacar que les restes de 

M. galloprovincialis es troben socarrimades, el 

que indica que els neandertals les cremaven per 

obrir-les i posteriorment poder-les consumir 

(Stringer et al., 2008). A més, el registre ens 

mostra que els neandertals també caçaven crustacis, com Eriphia verrucosa, equinoderms, 

com Paracentrotus lividus, i peixos, com el gènere Diplodus o el Thunnus thynnus, la 

tonyina. A part, és clar, dels mamífers marins trobats també a la Gorham’s Cave, quatre 

individus de Monachus monachus, dos de Dephinus delphis, i un individu del gènere 

Delphinus sense identificar, així com un Tursiops truncatus, i aus marines, com la Alca 

impennis, una espècie extinta de pingüí (Colonese et al., 2011, pàg. 89-90). S’ha de tenir en 

compte que les restes de mamífers marins trobades no presenten evidències de manipulació 

humana, a excepció de dos individus de M. monachus, que presenten marques de tall en 

diferents ossos, però estan barrejades amb altres restes d’animals terrestres que sí presenten 

marques antròpiques, pel que es pot suposar que tots els individus marins del jaciment foren 

caçats pels neandertals (Stringer et al., 2008). Tot i la relativa escassa quantitat de mamífers 

marins trobats, si atenem a l’evidència que la majoria eren individus joves, fa pensar en una 

caça estacional i oportunista, en la que els neandertals aprofitaven per caçar especies varades, 

com els dofins, o vulnerables, com les foques en l’època d’aparellament, que es reprodueixen 

en terra ferma, cosa que indicaria un gran coneixement del medi litoral i del comportament 

dels mamífers marins per part dels neandertals. (Stringer et al., 2008). La pesca de la tonyina 

vermella reforçaria aquesta idea, doncs és una espècie atlàntica que cada any entra per l’estret 

de Gibraltar al mar Mediterrani al maig, per reproduir-se, rodeja tota la costa Mediterrània i 

11. Vanguard Cave, Gibraltar. Extreta de: 
https://www.flickr.com/photos/johnhawks/15237570280 
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torna a sortir per l’estret al setembre. Els neandertals de Gibraltar deurien de conèixer aquest 

comportament de la tonyina i van aprofitar les migracions per pescar-la.  

 

Cova del Bajondillo 
Es tracta d’un jaciment arqueològic en un abric de travertí, que es troba a la localitat 

de Torremolinos (Màlaga), actualment a 250 

m de la línia de costa. Aquesta cova 

presenta una de les cronologies més antigues 

de la península amb presència de recursos 

marins (MIS 6), tals com el Balanus 

trigonus, una espècie de percebe, el 

Stramonita haemastoma, un cargol marí, i 

els bivalves Mytilus galloprovincialis, 

Donacilla cornea i Panopea glycimeris, a 

part d’altres gèneres de bivalves com 

Glycimeris i Thracia. Es van trobar més restes de cargols marins, però no han pogut ser 

identificats ni l’espècie ni el gènere. També van aparèixer el M. galloprovincialis, una de les 

més abundants i la que domina en el nivell Bj19, tot i que algunes restes s’han classificat 

només com a Mytilidae (Cortés-Sánchez et al., 2011). Trobem restes d’altres espècies, 

algunes importants com la Melanopsis laevigata, la Rumina decollata, la Bytania tentaculata, 

la Theba pisana, i altres més marginals, com la Iberus marmoratus o la Succinea putris, entre 

d’altres. La gran majoria d’aquests gastròpodes segurament foren recol·lectats tant en platges 

rocoses com en platges de sorra, en els moments de marea baixa. La majoria de Mytilidae no 

mostren evidències de cops i trencadures, sinó de cremades, indicant que els neandertals 

cremaven els mol·luscs per obrir-los i consumir-los (Cortés-Sánchez et al., 2011).  

Tot i la presència des de dates tan antigues de restes de gastròpodes, els diferents 

estrats del paleolític mitjà mostren una tendència a la baixa en la recol·lecció de mol·luscs, 

segurament donada per una progressiva baixada del nivell del mar que allunyava el jaciment 

de la línia de costa, que va arribar a estar a uns 8 km de distancia en el MIS 4. Això, no 

obstant, no vol dir que la recol·lecció de recursos marins fos una activitat més marginal que 

en moments anteriors, sinó que es més factible que els mol·luscs fossin consumits i 

abandonats a la línia de costa, sense ser transportats cap al jaciment. A més, aquest jaciment 

és un clar exemple de què la recol·lecció de mol·luscs i el consum en general de recursos 

12. Cova del Bajondillo, Torremolinos, Màlaga. Extreta de: 
https://andaluciainformacion.es/torremolinos/587339/finaliza-la-
primera-fase-en-las-obras-del-yacimiento-arqueologico-cueva-
bajondillo/ 
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marins no és una activitat moderna i pròpia dels Homo sapiens, com s’ha cregut durant molt 

de temps, sinó, segurament, una activitat típica des de temps antics resultat de l’adaptació de 

les poblacions humanes als ecosistemes litorals, hipòtesi que és reforçada per la carència 

d’evidències d’un ús simbòlic de les petxines per part dels neandertals (Cortés-Sánchez et al., 

2011). 

 

Cova Perneras 
Es tracta d’un abric rocós situat al municipi de Lorca (Múrcia), força lluny de la línia de costa 

actual. És un jaciment amb una llarga estratigrafia que comprèn des del paleolític mitjà fins a 

l’holocè, però ens centrarem en els nivells mosterians (VI, VII, VIII i IX), on es varen trobar 

una bona quantitat de fragments de mol·luscs marins pertanyents a diferents espècies, entre 

les quals destaquen, amb la mateixa proporció més o menys als quatre nivells, però de 

manera escassa, la Monodonta turbinata, la Charonia tritonis variegata i la Mytilus edulis, 

amb aparicions esporàdiques de Otala iberus alonensis, totes espècies d’ambients rocosos, 

alguna de les quals viu, inclús, com la Charonia tritonis variegat, a 20 m de profunditat. A 

part d’aquestes, es varen trobar en menor quantitat, però no menys importants, espècies 

atlàntiques com la Pecten maximus i la Chlamys maria (Montes Bernárdez, 1998). 

 

Hoyo de los Pescadores 
Es tracta d’un jaciment murcià on s’hi varen trobar diferents restes de malacofauna 

procedents de nivells mosterians, de les quals destaquen set individus de Monodonta 

turbinata i sis de Patella ferruginosa. També es van trobar restes de Patella vulgata, Mytilus 

edulis i Pecten maximus, que corresponien a 1 individu cada una de les espècies. A part, hi 

havia altres fragments que no s’han pogut adjudicar a cap espècie o gènere concrets (Montes 

Bernárdez, 1998). 
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Cueva de los Aviones 
Es tracta d’un jaciment 

arqueològic situat en el terme 

municipal de Cartagena (Murcia), 

que es troba al nivell del mar, als 

peus del promontori que tanca la 

badia de Cartagena per l'oest 

(Wikipedia). 

La importància d’aquesta 

cova rau en les espècies de 

mol·luscs que s’han trobat, les restes de les quals pertanyen casi a 800 individus diferents, les 

marques que presenten i la seva edat, que arriba a uns 115.000 anys BP i que, per tant, foren 

recol·lectades per neandertals. La major part del registre correspon a espècies típiques de 

zones rocoses, principalment del gènere Patella, però també espècies com Osilinus turbinatus 

i Mytilus galloprovincialis, amb una petita presència de Cerastoderma glaucum, una espècie 

de llacunes costeres. A part, es van trobar també, recol·lectades de les platges, Aconthocardia 

tuberculata, Glycymeris insubrica i Spondylus gaederopus. És possible que algunes 

d’aquestes petxines fossin utilitzada amb motius ornamentals, mentre que d’altres com a 

recipients pels pigments i pintures, com G. insubrica i S. gaderopus, algunes de les quals 

s’han trobar senceres i amb perforacions fetes, les quals encara s’han d’investigar la seva 

funció, que podria haver sigut ornamental, i més si tenim en compte que S. gaderopus fou 

utilitzada en rituals holocens pel seu color vermell brillant (Zilhão et al., 2008, pàg. 239). 

També s’han trobat fragments de closques marines perforats intencionadament a partir de 

restes de Nassarius gibbosulus i, probablement, de Columbella rustica, unes espècies que 

podrien haver sigut introduïdes de manera accidental a la cova, i que sembla que podrien 

haver-se utilitzat com a elements decoratius personals (Colonese et al., 2011, pàg. 90). 

Com veiem, es tracta d’espècies que deurien ser recol·lectades a zones rocoses, cosa 

que indicaria que, tot i que el nivell del mar era força més baix, el medi litoral proper a la 

cova era rocós com l’actual (Zilhão et al., 2008, pàg. 238-239). 

 

 

 

 

13. Cova de los Aviones, Cartagena, Murcia. Extreta de: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Cueva_de_los_Aviones 
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Cueva Antón 
Cueva Antón és un abric rocós obert a 

un massís calcari, a la vora dreta del riu 

Mula, en la localitat murciana de Mula 

(Martínez Sánchez, 1995, pàg. 20).  

En aquest jaciment s’hi varen trobar 

fragments de forces espècies de gastròpodes, 

tant terrestres con aquàtics, pertanyent a 31 espècies diferents, de les quals, 13 corresponen a 

mol·luscs aquàtics. D’aquests destaquen la Galba truncalata, el gènere Pisidium, del que es 

van trobar diferents espècies, com per exemple Pisidium nitidum, i altres gèneres com la 

Pseudamnicola o Mercuria. Altres tàxons trobats, però menys abundants, són Theodoxus, 

Melanopsis, Bithynia, Radix, Stagnicola, Planorbids i Acroloxus (Zilhão et al., 2016, pàg. 

262). La poca quantitat de fragments de mol·luscs aquàtics i la seva escassa proporció en 

comparació amb els terrestres, fa pensar que els mol·luscs, com a recurs fluvial, era 

complementari, al que acudien en moments puntuals.  

 

14. Cova Antón, Mula, Murcia. Extreta de: 
http://www.cronistasoficiales.com/?p=87545 
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DISCUSSIÓ 
 

Com hem vist, cada un dels litorals ibèrics té les seves peculiaritats i característiques 

donades les seves diferències geogràfiques, climàtiques i de temperatura i salinitat de les 

seves aigües. 

La costa Cantàbrica, ja sigui per la falta de jaciments o d’aprofundiment en els estudis 

malacològics del mosterià, ha sigut la que presenta un registre menys ric de les tres, basat 

quasi exclusivament en restes de gastròpodes. A la costa Atlàntica i a la Mediterrània, en 

canvi, s’han trobat restes de mamífers marins i aus marines, com a Figueira Brava (Portugal) 

(Haws, 2011) o en el conjunt arqueològic de Gibraltar (Colonese et al., 2011). A més, el 

registre de malacofauna és més ric al mar Mediterrani i a l’oceà Atlàntic que al mar 

Cantàbric, amb jaciments amb molta diversitat en espècies, sobretot pel que fa a l’estret de 

Gibraltar, en el Mediterrani, i a l’estuari del Tajo, en l’Atlàntic. Això ha fet pensar als autors 

que estudiaven el litoral Cantàbric que el consum de recursos litorals per part dels neandertals 

era força marginal i no sistemàtic, tot i que atenent al context, els jaciments estudiats es 

trobaven a gran distància del mar, com hem vist, diversos kilòmetres, i per tant podria tractar-

se només d’un reflex d’un aprofitament del recursos litorals molt més intensiu i extensiu 

(Rasines del Río et al., en premsa). En canvi, a la costa Atlàntica i, sobretot, a la costa 

Mediterrània, molts autors, a partir de les troballes fetes a l’estuari del Tajo i el Sado, i a 

Gibraltar, i el mar d’Alboran en general, han arribat a la conclusió que els recursos marins 

varen representar, en ocasions, un bon gruix de les aportacions dietètiques de les poblacions 

neandertals costeres (Stringer, 2008).  

Quant a les espècies de gastròpodes trobades, a la majoria de jaciments de totes les 

costes destaca el gènere Patella, sobretot l’espècie Patella vulgata, una espècie atlàntica de 

clima fred, però que també aguanta temperatures temperades (Rasines del Río et al., 2011). 

L’hem trobat també al Mediterrani, indicant que era més fred que l’actual, tot i que també 

hem de tenir en compte que els jaciments que hem estudiat es troben molt a prop de l’estret 

de Gibraltar i la influència de l’oceà Atlàntic és molt important. El gènere Littorina es troba 

molt present als jaciments cantàbrics (Gutiérrez-Zugasti, 2013), per sota de la Patella, però és 

exclusiu d’aquests, mentre que a l’Atlàntic i, sobretot, al Mediterrani destaca el gènere 

Mytilus (Colonese et al., 2011). En general, els jaciments més rics en varietat i quantitat de 

mol·luscs són de l’Atlàntic i el Mediterrani. A part dels gastròpodes, també s’han trobat 

restes d’equinoderms, com la garota, i de crustacis, com el Pollicipes, força escasses i 

puntuals, però presents a totes les costes. Hem vist evidències de pesca practicada pels 



 
24 

neandertals, com per exemple al Cantàbric, on a la cova d’Amalda es van trobar vèrtebres 

que pertanyien a dues espècies de salmó sense identificar, però que per les seves mides 

haurien d’haver sigut d’espècies marines (Roselló Izquierdo et al., 2005, pàg. 186), o a 

Gibraltar, on a la Gorham’s Cave es varen trobar restes de diferents espècies de peixos, com 

el Diplodus, i a la Vanguard Cave, restes d’altres, entre les quals podem destacar la tonyina 

(Colonese et al., 2011). Però tot i així, són restes puntuals i molt marginals que no són 

suficients com per demostrar que els neandertals pescaven, menys a Gibraltar, on sembla que 

coneixen bé el comportament de les tonyines (Colonese et al., 2011).  

Allò més interessant, potser, han sigut les restes de mamífers marins trobades a la 

costa Atlàntica i a la Mediterrània, representades per dofins i foques, la majoria individus 

juvenils, cosa que indicaria que els neandertals coneixen el comportament d’aquests 

mamífers, almenys de les foques, doncs les podien caçar quan aquestes estaven en terra 

ferma, on van per reproduir-se, tot i que també podien ser captures puntuals d’animals varats 

a les platges (Stringer et al., 2008). El registre més important prové de Gibraltar, on a la 

Vanguard Cave es varen trobar restes de Monachus monachus, Dephinus delphis i Tursiops 

truncatus, i a la Gorham’s Cave restes de Halichoerus grypus i Monachus monachus. A 

l’Atlàntic es varen trobar diverses restes de Pusa hispida i de Delphinus delphis a la Gruta da 

Figueira Brava i a la cova de Ibn Ammar (Haws et al., 2011). Però també són destacables la 

gran quantitat d’aus marines trobades als jaciments de Figueira Brava, on havien restes de 13 

espècies diferents, i a Vanguard Cave i a Gorham Cave, on destaca la Alca impennis, un 

espècie extinta de pingüí, els ànecs i les gavines, i que denotaria un coneixement important de 

les aus i uns bons mètodes i eines de caça per part dels neandertals (Haws et al., 2011).  

Ens hem trobat casos de restes de malacofauna que semblaven tenir evidencies d’un 

ús ornamental, com és el cas de l’abric del Cuco (Cantàbria), on Gutiérrez-Zugasti (2013) 

defensa que les restes de Ocenebra erinaceus, de Acanthocardia sp. i de Gibbula sp. del 

jaciment foren utilitzades amb motius ornamentals, per ser espècies que també foren 

utilitzades pels humans moderns amb motius simbòlics. Aquest no és un cas aïllat, doncs al 

Mediterrani també s’han trobat restes de gastròpodes amb hipotètiques evidències d’un ús 

ornamental, a la Cueva de los Aviones (Múrcia), on també es varen trobar perforacions en els 

espècimens de Acanthocardia, però també de Glycymeris insubrica. Però les restes trobades a 

la Cueva de los Aviones tenen un afegit, i són els fragments de Spondylus gaederopus, que 

tenien residus d'un massa pigmentada composta per diferents minerals que formen un tint, 

suggerint un ús com a recipient on preparaven i guardaven els pigments (Zilhão et al., 2010). 

A part, de la Cueva de los Aviones, la Cueva Antón (Múrcia) també hem vist com presenta 
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espècimens de Pecten maximus perforats, una espècie que era molt utilitzada en rituals pels 

humans moderns pel seu color i forma, i amb restes d’un pigment ataronjat format a base de 

minerals en pols (Zilhão et al., 2010). Aquests jaciments han obert un nou paradigma entorn a 

la capacitat simbòlica dels neandertals, molt relacionat amb els debats actuals sobre 

l’aprofitament dels recursos marins per part d’aquests, un debat que encara no té un fort 

consens i varien molt les opinions. A més, les petxines perforades i utilitzades com a 

recipients pels pigments són les mateixes que utilitzaven els humans moderns, cosa que porta 

a pensar que els neandertals van arribar a la mateixa conclusió que els humans moderns, van 

adoptar aquest comportament per imitació o que es tracta d’una pràctica heretada dels 

ancestres anteriors a la separació del llinatge dels neandertals i dels humans moderns 

(Hoffmann, Dirk et al., 2018). Tot i això, Zilhão (2010) diu que hi ha espècies que presenten 

una perforació de manera natural i, per tant, no podem, en cap moment, assegurar, com en el 

cas dels humans moderns, que els neandertals utilitzessin les petxines amb una funció 

ornamental.  

Pel que fa a la costa Atlàntica, no s’ha trobat cap resta amb evidències d’un ús 

ornamental, essent la costa del Mediterrani la que té més hipotètiques proves d’un 

comportament simbòlic dels neandertals. 
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CONCLUSIONS 
 

La primera conclusió que podem extreure d’aquest treball és la gran varietat 

d’opinions i teories entorn al consum de recursos marins per part dels neandertals, més en 

concret si parlem dels gastròpodes marins. Ens hem trobat autors, com E. Álvarez-Fernández, 

que defensen que l’aportació dietètica dels recursos marins va ser molt marginal i 

complementària, consumits en moments d’escassetat de recursos terrestres. Altres, com C. 

Stringer, que opinen que els neandertals eren bons coneixedors del medi marí i els recursos 

litorals representaven bona part de l’aportació alimentària en les poblacions costeres. Inclús, 

hi ha autors, com Zilhão, que defensen un ús simbòlic i ornamental dels mol·luscs, basats en 

les troballes de la Cueva de los Aviones i Cueva Antón (Múrcia). Com hem vist, tenim 

diversos jaciments amb concentracions importants de mol·luscs marins, sobretot al 

Mediterràni i l’Atlàntic, en unes dates, normalment, molt recents, de fa 30.000-40.000 anys, i 

que per tant podrien correspondre a un fet d’imitació cultural per part dels neandertals, però 

tampoc es té suficient informació sobre l’avenç dels humans moderns a la península Ibèrica 

ni jaciments contemporanis en temps i espai d’ambdós espècies com per saber si va haver-hi 

algun tipus d’intercanvi cultural. El que sí es té clar és que, fossin els gastròpodes, o els 

recursos marins en general, un percentatge important de la dieta dels neandertals o no, durant 

el plistocè la costa es troba a uns 10-20 km més enllà de l’actual i que, com hem vist, hi han 

diversos jaciments mosterians amb importants registres de mol·luscs i altres animals marins, 

cosa que ens indicaria que els recursos litorals haurien d’haver sigut força importants per als 

neandertals, sinó no haurien sigut transportats fins tan lluny. A més, a Gibraltar, hem vist 

com a la Vanguard Cave s’han trobat restes de Thunnus thynnus, la tonyina, que és una 

espècie atlàntica que a l’estiu ve a reproduir-se al Mediterrani i que, per tant, els neandertals 

s’haurien fixat en les seves migracions i potser les pescaven cada cop que passaven per 

l’Estret, denotant un coneixement important del medi litoral i del comportament de les seves 

espècies, tal i com també ho mostrarien les restes trobades a Gorhams Cave i a Vanguard 

Cave de Delphis delphis i de Monachus monachus, el dofí i la foca respectivament, i d’altres 

mamífers marins, que a més, no sembla ser un cas aïllat, donat per la riquesa del mar 

d’Alboran, perquè també es varen trobar restes de dofí o de Pusa hispida, una altre espècie de 

foca, a la cova de Ibn Ammar, a l’estuari del riu Arade (Portugal). 

També, s’ha de tenir en compte que l’adherència d’algunes espècies de gastròpodes a 

les roques, com la Patella, era molt forta i es necessitava algun tipus d’estri especialitzat, 
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similar a un còdol treballat o un fenedor, estris que han aparegut associats als gastròpodes en 

forces jaciments murcians, per exemple.  

Com hem vist, a la majoria de jaciments es pot observar una selecció intencionada en 

el marisqueig donat que a tots apareixen una sèrie d’associacions d’un parell o tres d’espècies 

que són les més consumides, com la Patella sp. i el Mytilus sp. Tot i això, a cada jaciment es 

pot veure una selecció adaptada a les preferències dietètiques dels pobladors. Però, al 

producte del marisqueig no només se li va adjudicar una funció gastronòmica, doncs, com 

hem vist, alguns autors veuen en diverses petxines trobades una funció ornamental, 

especialment en forma de collars, com les restes trobades als jaciments murcians, on 

apareixen mol·luscs amb evidències i marques d’un hipotètic ús simbòlic/ornamental a partir 

del paleolític mitjà, amb la seva culminació en el superior, com per exemple les petxines de 

Glycymeris perforades o les valves intactes d’Spondylus, amb restes de pigments, del 

jaciment de Los Aviones i de Cueva Antón, considerats com a artefactes simbòlics 

d’ornamentació personal. 

En general, en aquest treball hem comprovat com els jaciments de la península Ibèrica 

mostren tenir un ric registre de gastròpodes i animals marins en els nivells mosterians, però és 

un tema d’estudi incipient i poc avançat i, donat que moltes troballes tampoc són clares i les 

opinions són molt diverses, no es pot concloure si els recursos marins representaven un gruix 

important en la dieta dels neandertals en general o només ho era en alguns casos concrets, 

com el de Figueira Brava, on els mol·luscs representaven un 42% de les restes d’animals 

terrestres trobats al jaciment en els nivells mosterians. Tot i això, la riquesa de varietats 

d’espècies i l’alta quantitat de recursos litorals trobats a diversos jaciments de la Península 

ens indica que, d’alguna manera o altra, els recursos marins varen formar part de la dieta dels 

neandertals, en major o menor mesura, i, potser, també, part del seu ideari, donant-los un ús 

ornamental. 
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ANNEXOS 
  

Gastròpodes 
Acanthocardia echinata 

 
15. Acanthocardia echinata. Extreta de: https://naturalhistory.museumwales.ac.uk/britishbivalves/browserecord.php?-recid=7 

Aconthocardia tuberculata 

 
16. Aconthocardia tuberculata. Extreta de: https://en.wikipedia.org/wiki/Acanthocardia_tuberculata 

Acroloxus 

 
17. Acroloxus sp. Extreta de: 

https://www.conchology.be/?t=68&u=805720&g=ea5ea144d79b95449c67e47f949136f5&q=1d324810dadf48fa93fc522216a7335d 

Carostoderma glaucum 

 
18. Carostoderma glaucum. Extreta de: https://es.wikipedia.org/wiki/Cerastoderma_glaucum 
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Cardium echinatum 

 
19. Cardium echinatum. Extreta de: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CARDIUM_ECHINATUM.JPG 

Callista chione 

 
20. Callista chione. Extreta de: http://www.malaga.es/es/turismo/naturaleza/lis_cd-10160/concha-fina-callista-chione 

Cerastoderma glaucum umbonatum 

 
21. Cerastoderma glaucum umbonatum. Extreta de: https://www.biolib.cz/en/taxon/id132980/ 

Chamelea gallina striatula 

 
22. Chamelea gallina striatula. Extreta de: http://www.habitas.org.uk/marinelife/species.asp?item=W21890 

Charonia tritonis variegata  

 
23. Charonia tritonis variegata. Extreta de: https://es.wikipedia.org/wiki/Charonia_variegata 
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Chlamys maria  

 
24. Chlamys maria. Extreta de: https://www.researchgate.net/figure/Chlamys-lischkei-found-at-Schiavonea-di-Corigliano-

Calabro_fig2_247378058 

Columbella rústica 

 
25. Columbella rustica. Extreta de: http://www.malacologia.es/index.php/gasteropodos-marinos/66-columbellidae/139-columbella-rustica-

linnaeus-1758 

Donacilla cornea 

 
26. Donacilla cornea. Extreta de: https://naturalhistory.museumwales.ac.uk/BritishBivalves/Browserecord.php?-recid=152 

Donax vittatus 

 
27. Donax vittatus. Extreta de: https://naturalhistory.museumwales.ac.uk/britishbivalves/browserecord.php?-recid=49 

Galba truncatula 

 
28. Galba truncatula. Extreta de: https://en.wikipedia.org/wiki/Galba_truncatula 
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Gibbula sp. 

 
29. Gibbula sp. Extreta de: https://biyolojigunlugu.wordpress.com/2011/09/10/gibbula-sp-%E2%80%93-mollusca-%E2%80%93-

gastropoda-%E2%80%93-biyoloji-gunlugu-omurgasiz-hayvanlar-laboratuvar-resimleri/ 

Glycymeris bimaculata 

 
30. Glycymeris bimaculata. Extreta de: http://www.idscaro.net/sci/04_med/class/fam5/species/glyc_bimaculata1.htm 

Glycymeris insubrica  

 
31. Glycymeris insubrica. Extreta de: 

https://www.conchology.be/?t=68&u=943955&g=a9743fb41c65ff5f4f596e0eb3bcf37d&q=64996d12ebc0dab765b42a23d9ddab39 

Helicella itala 

 
32. Helicella itala. Extreta de: https://en.wikipedia.org/wiki/Helicella_itala 

Iberus marmoratus 

 
1. Iberus marmoratus. Extreta de: http://faluke.blogspot.com/2014/12/iberus-marmoratus.html 
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Laevicardium crassum 

 
2. Laevicardium crassu. Extreta de: https://naturalhistory.museumwales.ac.uk/britishbivalves/browserecord.php?-recid=69: 

Littorina littorea 

 
3. Littorina littorea. Extreta de: https://www.asturnatura.com/especie/littorina-littorea.html 

Littorina obtusata 

 
4. Littorina obtusata. Extreta de: http://www.gastropods.com/7/Shell_5887.shtml 

Littorina rudis 

 
5. Littorina rudis. Extreta de: 

https://www.conchology.be/?t=68&u=372989&g=a20bd44c9baab60f0bf79e11fac382c2&q=70677f03533c9aa62e7797b3bfc94ec0 

Littorina saxatilis 

 
6. Littorina saxatilis. Extreta de: https://www.asturnatura.com/especie/littorina-saxatilis.html 
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Lucinoma borealis 

 
7. Lucinoma borealis. Extreta de: 

https://www.google.com/search?q=Lucinoma+borealis&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjx_NiI5cDjAhUEA2MBHTELCIE

Q_AUIESgB&biw=1536&bih=736#imgrc=jCBfCfk8TEZnUM: 

Mactra solida 

 
8.Mactra solida. Extreta de: https://www.discoverlife.org/mp/20q?search=Mactra 

Mactra subtruncata 

 
9. Mactra subtruncata. Extreta de: https://www.alamy.es/mactra-subtruncate-caracoles-spisula-subtruncata-image281347896.html 

Melanopsis laevigata 

 
10. Melanopsis laevigata. Extreta de: 

https://www.conchology.be/?t=66&family=MELANOPSIDAE&species=Melanopsis%20laevigata%20laevigata 

Modiolus modiolus  

 
11. Modiolus modiolus. Extreta de: https://naturalhistory.museumwales.ac.uk/britishbivalves/browserecord.php?-recid=92 

 

 

 



 
39 

Monodonta turbinata 

 
12. Monodonta turbinata. Extreta de: https://waste.ideal.es/especies62.htm 

Murex muricatus 

 
13. Murex muricatus. Extreta de: http://www.animalbase.uni-goettingen.de/zooweb/servlet/AnimalBase/home/speciestaxon?id=49505 

Mytilus edulis 

 
14. Mytilus edulis. Extreta de: http://www.ictioterm.es/nombre_cientifico.php?nc=186 

Mytilus galloprovincialis 

 
15. Mytilus galloprovincialis. Extreta de: https://es.wikipedia.org/wiki/Mytilus_galloprovincialis 

Nassarius gibbosulus 

 
16. Nassarius gibbosulus. Extreta de: http://www.gastropods.com/9/Shell_3299.shtml 

Nucella lapillus 

 
17. Nucella lapillus. Extreta de: https://www.asturnatura.com/especie/nucella-lapillus.html 
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Ocenebra erinaceus 

 
18. Ocenebra erinaceus. Extreta de: https://www.dedondershells.com/product/6127/ 

Oestophorella buvinieri  

 
19. Oestophorella buvinieri. Extreta de: https://www.biodiversidadvirtual.org/insectarium/Oestophorella-buvinieri-img98569.html 

Osilinus lineatus 

 
20. Osilinus lineatus. Extreta de: http://www.gastropods.com/9/Shell_1129.shtml 

Osilinus turbinatus 

 
21. Osilinus turbinatus. Extreta de: http://www.animalbase.uni-goettingen.de/zooweb/servlet/AnimalBase/home/species?id=3663 

Ostrae edulis 

 
22. Ostraea edulis. Extreta de: https://en.wikipedia.org/wiki/Ostrea_edulis 

Otala iberus alonensis 

 
23. Otala iberus alonensis. Extreta de: http://www.iberus-shells.com/catalogo/es/iberus/26-iberus-gualtieranus-alonensis.html 
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Panopea glycimeris 

 
24. Panopea glycimeris. Extreta de: https://waste.ideal.es/panopeaglycymeris.htm 

Patella coerula subplana 

 
25. Patella coerula subplana. Extreta de: http://www.gastropods.com/4/Shell_32604.shtml 

Patella depressa 

 
26. Patella depressa. Extreta de: http://www.gastropods.com/0/Shell_15690.shtml 

Patella ferruginea 

 
27. Patella ferruginea. Extreta de: http://www.malaga.es/es/turismo/naturaleza/lis_cd-10031/lapa-ferruginea-patella-ferruginea 

Patella intermedia 

 
28. PAtella intermedia. Extreta de: http://www.shellspassion.com/shells/30669-intermedia-patella.php 
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Patella safiana 

 
29. Patella safiana. Extreta de: https://www.topseashells.com/seashell/PATELLIDAE/PATELLA/SAFIANA/TS82858 

Patella ulyssiponensis 

 
30. PAtella ulyssiponensis. Extreta de: https://www.biodiversidadvirtual.org/insectarium/Patella-ulyssiponensis-Gmelin-1791-

img169658.html 

Patella vulgata 

 
31. Patella vulgata. Extreta de: https://es.wikipedia.org/wiki/Patella_vulgata  

Pecten maximus 

 
32. Pecten maximus. Extreta de: https://es.wikipedia.org/wiki/Pecten_maximus#/media/Archivo:Pecten_maximus_Pilgermuschel.jpg 

Pecten jacobaeus 

 
33. Pecten jacobeus. Extreta de: https://www.todocoleccion.net/coleccionismo-fosiles/pecten-jacobaeus-fosil-gran-tamano-14cm-

ancho~x133319426 
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Pectunculus bimaculatus 

 
34. Pectunculus bimaculatus. Extreta de: https://picclick.fr/Pectunculus-Bimaculatus-Fossile-Miocene-Serravalien-362551234325.html 

Pisidium nitidum 

 
35. Pisidium nitidum. Extreta de: https://en.wikipedia.org/wiki/Pisidium 

Planorbis 

 
36. Planorbis. Extreta de: https://plantasacuario.es/caracoles/52-caracol-planorbis.html 

Pseudamnicola 

 
37. Pseudamnicola. Extreta de: http://www.animalbase.uni-goettingen.de/zooweb/servlet/AnimalBase/home/species?id=5092 

Radix 

 
38. Radix. Extreta de: https://en.wikipedia.org/wiki/Radix_(gastropod) 

Rumina decollata 

 
39. Rumina decollata. Extreta de: https://www.carnegiemnh.org/science/mollusks/va_rumina_decollata.html 
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Spisula solida 

 
40. Spisula solida. Extreta de: https://www.asturnatura.com/especie/spisula-solida.html 

Spondylus gaederopus 

 
41. Spondylus gaederopus. Extreta de: https://en.wikipedia.org/wiki/Spondylus_gaederopus 

Stagnicola 

 
42. Stagnicola. Extreta de: https://en.wikipedia.org/wiki/Stagnicola 

Stramonita haemastoma 

 
43. Stramonita haemastoma. Extreta de: http://www.ictioterm.es/nombre_cientifico.php?nc=289 

Succinea putris 

 
44. Succinea putris. Extreta de: http://www.animalbase.uni-goettingen.de/zooweb/servlet/AnimalBase/home/species?id=1238 
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Thais haemastoma 

 
45. Thais haemastoma. Extreta de: http://www.malacologia.es/index.php/gasteropodos-marinos/79-muricidae/164-thais-haemastoma-

linnaeus-1767 

Theba pisana 

 
46. Theba pisana. Extreta de: https://es.wikipedia.org/wiki/Theba_pisana 

Theodoxus 

 
47. Theodoxus. Extreta de: http://www.animalbase.uni-goettingen.de/zooweb/servlet/AnimalBase/home/species?id=1492 

Venerupis pullastra 

 
48. Venerupis pullastra. Extreta de: https://www.asturnatura.com/especie/venerupis-pullastra.html 

 

Equinoderms 
Paracentrotus lividus 

 
49. Paracentrotus lividus. Extreta de: https://es.wikipedia.org/wiki/Paracentrotus_lividus 
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Pasmmechinus miliaris 

 
33. Pasmmechinus miliaris. Extreta de: https://en.wikipedia.org/wiki/Psammechinus_miliaris 

 

Crustàcis 
Balanus trigonus 

 
34. Balanus trigonus. Extreta de: https://en.wikipedia.org/wiki/Balanus_trigonus 

Cancer pagurus 

 
50. Cancer pagurus. Extreta de: https://es.wikipedia.org/wiki/Cancer_pagurus 

Eriphia verrucosa 

 
51. Eriphia verrucosa. Extreta de: https://es.wikipedia.org/wiki/Eriphia_verrucosa 
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Maja squinado 

 
52. Maja squinado. Extreta de: https://es.wikipedia.org/wiki/Maja_squinado 

Pollicipes pollicipes 

 
53. Pollicipes pollicipes. Extreta de: https://opercebeiro.com/percebe 

Pollicipies cornucopiae 

 
54. Pollicipies cornucopiae. Extreta de: https://www.alamy.es/percebe-pollicipes-cornucopia-galicia-espana-image61815841.html 

 

Peixos 
Salmo 

 
55. Salmo. Extreta de: https://peces.paradais-sphynx.com/agua-dulce/salmon-del-atlantico-salmo-salar.htm 

Diplodus sargus ovulgarises 

 
56. Diplodus sargus ovulgarises. Extreta de: https://www.iucnredlist.org/species/170155/42736975 
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Thunnus thynnus 

 
57. Thunnus thynnus. Extreta de: https://es.123rf.com/photo_10742676_el-at%C3%BAn-rojo-thunnus-thynnus-pescados-de-agua-salada-
en-el-mediterr%C3%A1neo.html 

 

Mamífers marins 
Delphinus delphis  

 
58. Delphinus delphis. Extreta de: https://cram.org/catalogo-de-especies/mamiferos-marinos/cetaceos/delfin-comun/ 

Halichoerus grypus 

 
59. Halichoerus grypus. Extreta de: http://www.elhogarnatural.com/otros%20animales/Halichoerus%20grypus.htm 

Monachus monachus 

 
60. Monachus monachus. Extreta de: https://www.mmc.gov/priority-topics/species-of-concern/mediterranean-monk-seal/ 
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Pusa híspida 

 
61. Pusa híspida. Extreta de: https://www.iucnredlist.org/species/41672/45231341 

Tursiops truncatus 

 
62. Tursiops truncatus. Extreta de: https://www.ascobans.org/es/species/tursiops-truncatus 

 

Aus marines 
 

Anas platyrhynchos 

 
63. Anas platyrhynchos. Extreta de: https://www.iucnredlist.org/species/22680186/59959879 

Calidris canutus 

 
64. Calidris canutus. Extreta de: https://en.wikipedia.org/wiki/Red_knot 
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Clangula hyemalis 

 
65. Clangula hyemalis. Extreta de: https://es.wikipedia.org/wiki/Clangula_hyemalis 

Gavia stellata 

 
66. Gavia stellata. Extreta de: http://www.luontoportti.com/suomi/es/linnut/colimbo-chico 

Grus primigenia 

 
67. Grus primigenia. Extreta de:  https://en.wikipedia.org/wiki/Grus_(genus) 

Larus fuscus 

 
68. Larus fuscus. Extreta de: https://es.wikipedia.org/wiki/Larus_fuscus 
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Melanitta nigra 

 
69. Melanitta nigra. Extreta de: http://tolweb.org/Melanitta_nigra/89281 

Milvus migrans 

 
70. Milvus migrans. Extreta de: http://www.fotonatura.org/galerias/fotos/462442/ 

Numenius phaeopus 

 
71. Numenius phaeopus. Extreta de: https://www.audubon.org/es/guia-de-aves/ave/zarapito-trinador 

Phalacrocoracidae 

 
72. Phalacrocoracidae. Extreta de: http://tolweb.org/Phalacrocoracidae/26338 
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Pinguinus impennis 

 
73. Pingus impennis. Extreta de: https://es.wikipedia.org/wiki/Pinguinus_impennis 

Podiceps nigricollis 

 
74. Podiceps nigricollis. Extreta de: https://es.wikipedia.org/wiki/Podiceps_nigricollis 

Puffinus holae 

 
75. Puffinus holae. Extreta de: https://es.wikipedia.org/wiki/Puffinus_holeae#/media/Archivo:Puffinus_holeae.jpg 

Sulidae 

 
76. Sulidae. Extreta de: https://en.wikipedia.org/wiki/Sulidae 

 

 
 
 
 
 
 


