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ELS OCELLS DEL PLEISTOCE SUPERIOR DE LA COV A 
NOVA (CAPDEPERA, MALLORCA). 1. EL REGISTRE 

x. FLORrr(1) & J. A. ALCOVER(2} 
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RESUM. Es presenta el registre paleornitologic del deposit wurmüt de la Cova Nova 

(Capdepera). 

SUMMARY. UPPER PLEISTOCENE BIRDS FROM COVA NOVA (CAPDEPERA, MA

LLORCA). PART 1. TRE FOSSIL RECORD. The paleornithological record of the wur
mian deposit of Cova Nova (Capdepera, Mallorca) is presented. 

INTRODUCCIÓ 

Les aus són el grup de vertebrats del que tenim un registre fossilífer més 
ric i al hora més incomplet a les Balears. Fins hores d'ara s'han publicat ci
tacions de 41 aus determinades a nivell específic i d'altres 6 determinades a 
altres nivells provinents de diferents deposits pliopleistocenics de l'illa de Ma
llorca (ALCOVER et al., 1981). Aquest registre, probablement el més complet 
publicat fins a la data per a qualsevol illa de la Mediterrania, s'ha vist in
crementat notablement en el transcurs deIs darrers anys gracies als estudis rea
litzats sobre l'ornitofauna de diversos jaciments del Pleistoce superior (Mou
RER-CHAUVIRÉ: Cova de Muleta; WEESIE: Cova des Moro; FLORIT i ALCOVER: 

(I) el Anibal 25, atic. eiutat de Mallorca. 
(2) Departamento de Zoología de Vertebrados. Museo Nacional de Ciencias Naturales. (Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas). el José Gutierrez Abascal, 2. 28006-Madrid. 
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diversos jaciments). Tanmateix, creim que del registre publicat cal supnmlr 
Tyto alba, una especie trobada només a deposits molt recents, que probable
ment mai no va formar part de l'omitofauna prehumana de les Balears (s.1.). 
Consideram també que cal qüestionar la citació de Corvus corax feta per LA M
BRECHT (1933), ja que aquesta especie, que sol esser frequent als jaciments 
on es traba, no ha estat mai retrobada com a fossil a les Balears. D'altra ban
da, sembla que les citacions de Pica pica i Nucifraga caryocalactes corresponen 
en realitat a una nova especie encara no descrita (MOURER-CHAUVIRÉ, como 
pers.). Aixo fa que el registre paleomitologic de Mallorca es vegi reduit en 
realitat a 38 especies. 

Les especies esmentades a jaciments del Pleistoce superior de Mallorca es 
redueixen a 13-14, considerant que els materials provinents de la "Cova de 
davall des Mirador de sa Costa des Pins" són d'aquesta epoca. Aquestes es
pecies són les següents: Phalacrocarax aristolelis (Cova de davall des Mirador 
de sa Costa des Pins, Son Servera: MOURER-CHAUVIRÉ el al., 1977), Aquila 
chrysaelos (Cova de Llenaire, Pollen'5a; MOURER-CHAUVIRÉ el al., 1977), Ac
cipiter nisus (Cova de Son Maiol, Establiments; MOURER-CHAUVIRÉ el al., 
1977), Grus primigenia (Avenc de Na Coma, Arta; esmentada previament 
com a Grus antigone; MOURER-CHAUVIRÉ el al., 1975), Scolopax rusticola 
(Avenc de na Coma, MOURER-CHAUVIRÉ et al., 1975; Cova de Llenaire, Mou
RER-CHAUVIRÉ el al., 1977), Columba d. livia Cova des Moro; MOURER-CHAU
VIRÉ in ALcovER et al., 1981), Turdus merula (Cova de Llenaire, MOURER
CHAUVIRÉ et al., 1977), Turdus iliacus i/o T. philomelos (Es Bufador de Son 
Berenguer, Santa Maria; MOURER-CHAUVIRÉ in ALcovER ét al., 1981), Turdus 
pilaris (Cova des Moro; MOURER-CHAUVIRÉ in ALcovER et al., 1981), Turdus 
viscivorus (Es Bufador de Son Berenguer; Cova de s'Ermita, Capdepera -es
mentada com a "Coves d'Arta"-; MOURER-CHAUVIRÉ in ALcovER el al., 1981), 
Pyrrhocorax pyrrhocorax (Cova de Llenaire, MOURER-CHAUVIRÉ el al., 1977), 
Pyrrhocorax graculus (Avenc de Na Coma, MOURER-CHAUVIRÉ et al., 1975; 
Cova de Llenaire, MOURER-CHAUVIRÉ el al., 1977; Cova des Moro, MOURER
CHAUVURÉ in ALcovER et al., 1981), i Corvus monedula (Cova de Son Maiol, 
MOURER-CHAUVIRÉ el al., 1977). 

Pel que fa a les altres illes, a l'actualitat es desconeix quasi totalment l'or
nitofauna del Pleistoce superior de Menorca (on només se sap de l'existencia 
de Pyrrhocorax pyrrhocorax i d'altres aus indeterminades; REUMER, 1982), 
mentre que l'omitofauna del Pleistoce superior eivissenc ha estat objecte d'un 
recent treball (FLORIT et al., en premsa), on s'esmenten vint-i-una especies. 
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L'objecte del present treball consisteix en presentar els resultats prelimi
nars de les investigacions taxonómiques que hem fet sobre l'ornitofauna del 
Pleistoce superior del jaciment de la Cova Nova de Capdepera. Presentarem 
també algunes opinions sobre l'origen del depósit, així com també es discu
tiran les opinions previament emeses sobre la restant fauna vertebrada lliurada 
pel jaciment. 

La Cova Nova de Capdepera és una cavitat carstica que va quedar al des
cobert en fer-se les obres d'ampliació deIs aparcaments de la Cova de s'Er
mita. Presenta dues boques que s'obren a 35 m sobre el nivell de la mar 
(TRIAS et al., 1979). Aquestes boques comuniquen amb una única sala de 
grans dimensions (vegeu-ne la topografia a la figura 1). Recentment (1985), 
amb l'objecte de treballar-hi per a cercar una nova sortida per a la Cova de 
s'Ermita, es varen abocar a la Cova Nova moltes tones de terra per facilitar 
l'accés als treballadors. Sembla que a l'actualitat aquest prajecte esta aturat. 

Els fóssils es traben a bretxes areno ses groguenques que es distribueixen 
per tot el pis de la cavitat no cobert per la terra abocada. AIguns tacons de 
la galeria que comunica la boca petita amb la sala gran han resultat ésser par
ticularment rics en bretxes fossilíferes. S'han trobat també algunes restes fós
sils en superffcie, no englobades per cap matriu. Les bretxes fossilíferes, ade
més de a l'interior de la Cova Nova, s'han trobat també a l'exterior, tant a 
les vores de la boca petita de la Cova Nova com entre aquesta i la boca de 
la Cova de s'Ermita. 
. Donat que tant el material de la Cova Nova com de les bretxes de l'ex
terior i de la Cova de s'Ermita presenten un aspecte similar, es traben en
globats en bretxes arenoses groguenques de facies i coloració identiques, pre
senten el mateix grau de fossilització (ossos molt blanquinosos amb taques ne
gres de precipitació de manganés), i, en el cas de les restes de Myotragus ba
learicus presenten un estat de conservació diferencial similar, consideram que 
el conjunt format per la Cova de s'Ermita, la Cova Nova i les bretxes situades 
entre les dues representen una única i coetanea formació fossilífera. El jaci
ment de la Cova de s'Ermita ha estat datat del Würm (CUERDA, 1975). 

Les primeres citacions a la Cova Nova es deuen a PONS i ROCA (1974), 
que l'anomenaren "Cova petita d'ArHl", i l'esmentaren com a jaciment de 
Myotragus balearicus, que presentava també restes de Hypnomys morpheus i 
alguns ossos d'ocells. ALCOVER i ROCA (1975) l'inclouen, amb el mateix nom, 
al seu cataleg de jaciments de Hypnomys. Amb el nom de Cova Nova d'Arta 
el jaciment és esmentat als catalegs de MOYA i PONS (1979) i de ALCOVER et 
al., (1981). Així, doncs, d'acord amb la bibliografia citada aquest depósit ha-
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via Uiurat previament els dos mamífers esmentats i algun os d'ocell no id en
tificat. 

La Cova de s'Ermita, pertanyent com s'indica a la mateixa formació fos
silífera, ha estat esmentada a la bibliografia previa com a "Cova o Coves 
d'Arta" (PONS i ROCA, 1974; ALCOVER i ROCA, 1975; CUERDA, 1975; MOYA i 
PONS, 1979; ALCOVER et al., 1981). A aquest jaciment s'havien esmentat Myo
tragus balearicus, Hypnomys morpheus i restes de Turdus viscivorus. 

L'any 1985 el nostre company M. TRIAS ens va facilitar unes primeres res
tes d'oceUs provinents de la Cova Nova, al mateix temps que ens informava 
que n'hi havia més. En el decurs de 1985 i 1986 s'han realitzat diferents visites 
a la caverna, el resultat de les quals ha estat la recoHecció d'un quantitat no
table de restes de vertebrats, així com d'unes poques restes de gasteropodes 
terrestres i marins. Aquestes restes recol-lectades s'han depositat a la col-lecció 
de vertebrats "Museu de la Naturalesa de les Illes Balears, Ciutat de Mallor
ca" (sigles: MNCM). 

A continuació s'exposaran, en primer Uoc, els resultats de les recerquc~ 
taxonomiques realitzades en el camp de la paleornitologia. S'han recol·lectat 
més d'un miler d'ossos atribuibles a la Classe Aves. De moment s'ha iden
tificat aproximadament un 60%, que és el que presentarem a aquest treball. 
Les mesures que es donen s'han agafat seguint els criteris de MOURER-CHAU
VIRÉ (1975). 

PART SISTEMÁTICA 

L'ordre seguit per a la presentació de les especies és el de PETERSON et 
al., (1967). Les informacions presentades sobre la distribució geografica de les 
especies s'han extret d'aquesta mateixa obra i del tractat de CRAMP (1977-
1985). Les informacions sobre l'estatus actual de les especies tractades a Ma
llorca provenen de MA YOL (1978), MUNTANER i CONGOST (1979) i FERRER et 
al., (1986). Per a cada especie s'han procurat indicar la distribució geografica 
i cronologica de les seves trobaUes fossils. Per a presentar aquestes informa
cions ens hem basat en els treballs de MOURER-CHAUVIRÉ (1975), CASSOLI 
(1980), VILETTE (1983), així com d'altres que s'esmentaran alUarg del texto 
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ORDRE PELECANIFORMES 
F AMÍLIA PHALACROCORACIDAE 

Phalacrocorax aristotelis 
(corb marí, Fig. 2) 

MATERIAL: 1 esquelet parcial associat (MNCM 7802). Nombre mínim d'indi
vidus: 1. 

DISTRIBUCIÓ ACTUAL: El corb marí viu a l'oest de la regió paleartica, dins zones 
climatiques variades. És una especie marina, que frequenta les costes rocallo
ses amb timbes i coves marines. A l'hivern ocasionalment se'l pot observar 
a l'interior. A la Mediterdmia es traba la subespecie P. aristotelis desmarestii, 
sedentari comú a totes les Balears. 

DISTRIBUCIÓ FOSSIL: El corb marí es conegut a jaciments pleistocenics de No
ruega, Escossia, Gibraltar, Monaco, Portugal, Italia, i a les illes de Sardenya, 
Creta (WEESIE, 1987), Mallorca i Eivissa (FLORIT et al., en premsa). 

ORDRE ANSERIFORMES 
FAMÍLIA ANATIDAE 

Anas crecca 
(sel'la rasa) 

MATERIAL: 1 coracoide fragmentat (MNCM 14008). Nombre mínim d'indivi
dus: 1. 

DISTRIBUCIÓ ACTUAL: Especie holartica que viu a quasi totes les zones clima
tiques. Freqüenta els llacs i estanys d'aigua dol~a, així com també les mares
mes i altres zones inundades. És migradora parcial, i hiverna a les regions 
temperad es i trapicals. A les illes de Mallorca i Menorca es troba només a 
l'hivern. 

DrsTRIBUCIÓ FOSSIL: Descrita a diversos jaciments del Pleistoce europeu, TCHER
NOV (1980) l'ha trobat a la Vall del Jorda. També ha estat trabat fossil a l'illa 
de Levanzo (CASSOLI & TAGLIACOZZO, 1982). Aquesta és la primera citació fos
sil d'aquesta especie a les Balears. 
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ORDRE ACCIPITRIFORMES 
F AMÍLIA ACCIPITRIDAE 

Aquila chrysaetos 
(aguila reial, Fig. 3) 

MATERIAL: 1 húmer quasi sencer (MNCM 7801). Nombre mínim d'individus: 
1. 

DISTRIBUCIÓ ACTUAL: És una espeCIe holartica, prillcipalment sedentaria. Nidi
fica als boscos de muntanya, tossals rocallosos, penyasegats marins. Actual
ment presenta una notable reducció de la seva area de distribució, degut a 
la seva persecució per part deIs humans i al deteriorament del seu ambient. 
A les illes mediterranies només cria encara a Corsega, Sardenya i Creta. A 
Mallorca s'ha esvait com a reproductor en el transcurs del darrer segle, i ara 
tan soIs s'observa com a especie erratica. 

DISTRIBUCIÓ FÓSSIL: Se l'ha trobat a nombro sos jaciments del Pleistoce medi 
í superior del continent europeu. També ha estat trobada fossil a Sícília, Sar
denya (MALATEsTA el al., 1970), Malta, Creta (WEESIE, 1987) i Israel (TCHER
NOV, 1980). A Mallorca ja s'havia trobat fossil al jaciment del Pleistoce su
perior de la Cova de Llenaire. 

ORDRE F ALCONIFORMES 
F AMÍLIA F ALCONIDAE 

Falco eleouorae 
(falcó marí, Fig. 4) 

MATERIAL: 1 húmer (MNCM 7807). Nombre mínim d'individus: 1. 

DISTRIBUCIó ACTUAL: Especie migradora que a l'estiu es troba a les illes ro
calloses de la Mediterrania. A finals d'estiu cria a les illes dé I'Egeu, Sarde
nya, Mallorca, Eivissa i Cabrera, aprofitant la migració de la tardor per a 
treure endavant les seves críes. Dívagant al Sud de Fran<;a, Sicília i costes de 
la Península Iberica. Especie quasi exclussivament ornitOfaga. 

DISTRIBUCIÓ FÓSSIL: Fins ara se l'ha trobat fossil al Pleistoce superior de Gi
braltar, a la Península itfllica, a l'illa de Palmaria (Ligúria), a Creta (WEESIE, 
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1987) i a l'illa d'Eivissa (FLORIT el al., en premsa). Aquesta és la primera ci
tació de l'especie com a fossil a Mallorca. UERPMANN (1971) va trobar unes 
poques restes d'un Falco sp. al jaciment arqueologic de s'Illot (St. Llorenc;) 
i va dubtar si una ulna obtenguda representava aquesta especie o la següent. 

Falco tinnunculus 
(xoriguer) 

MATERIAL: 1 tarsometatarsia fragmentat (MNCM 7806). Nombre mínim d'in
dividus: 1 

DISTRIBUCIó ACTUAL: Especie típica del Vell Món. Nidifica des de Laponia fins 
a la Mediterrania. Ocupa una varietat d'habitats molt amplia. A Mallorca es 
veu tot l'any. 

DISTRIBUCIÓ FOSSIL: Com a fossil ha estat trobada al Pleistoce superior de la 
Grotta Addaura (Sicília), a la Grotta Dragonara (Sardenya), a Malta, a Creta 
(WEESIE, 1987) i en Es Pouas (Eivissa), així com a nombrosos jaciments del 
Pleistoce superior i a alguns del Pleistoce me di d'Europa i Israel. Aquesta és 
la primera citació de l'especie per al Pleistoce superior de Mallorca. UERPMANN 
(1971) la va obtenir al jaciment arqueologic de S'IllOt. 

ORDRE CHARADRIIFORMES 
FAMÍLIA SCOLOPACIDAE 

Scolopax rusticola 
(cega) 

MATERIAL: 1 tarsometatarsia (MNCM 14007). Nombre mínim d'individus: 1. 

DISTRIBT)CIÓ ACTUAL: Ocell paleartic que viu a les zones clima tiques boreal i 
temperada. Migrador parcial. Com a hivernant es traba, entre altres bandes, 
a Mallorca i Menorca. 

DISTRIBUCIÓ FOSSIL: Una forma de gran mida de cega ha estat trobada a nom
brosos jaciments europeus del Pleistoce me di i superior. Ha estat trobada 
també al Pleistoce superior de Sardenya i de Creta (WEESIE, 1987). Ara per 
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ara la cega és l'especie que s'ha trabat a un major nombre de jaciments de 
Mallorca. 

El tarsometatarsia obtengut a la Cova Nova fa 40,85 mm de llargaria to
tal. Aquesta mida és superior que la deIs exemplars actual s amb que l'hem 

pogut comparar (MNCM, Col-lecció Regalia de París). 

ORDRE COLUMBIFORMES 
F AMÍLIA COLUMBIADAE 

Columba Iivia 
(colom salvatge) 

MATERIAL: 2 húmers (MNCM 8040, 10601); 1 ulna (MNCM 10602); 2 carpo
metacarpians (MNCM 8041-2); 2 coracoides (MNCM 8441-2). Nombre mínim 
d'individus: 2. 

DISTRIBUCIÓ ACTUAL: Especie turquestano-mediterdmia. És sedentaria i nidifica 
a les costes rocalloses de la Mediterrania (llevat d'algunes bandes, com Ei
vissa) i a algunes zones costeres de Gran Bretanya i d'Irlanda. 

DISTRIBUCIÓ FÓSSIL: Especie molt frequent als jaciments europeus. A diversos 
deposits del Pleistoce medi francés s'han descrit subespecies locals. Ha estat 
trobada a les illes de Sardenya, Sicília, Mallorca, Creta (WEESIE, 1987), Kar
pathos (WEESIE, 1984) i Eivissa. 

ORDRE ApODIFORMES 
F AMÍLIA ApoDIDAE 

Apus melba 
(falzia reial) 

MATERIAL: 1 ulna (MNCM 7805). Nombre mínim d'individus: 1. 

DISTRIBUCIÓ ACTUAL: Especie indo-africana que es traba a l'estiu a tots els 
pai'sos europeus de la conca mediterrania. A Mallorca és un nidificant estival 
rar. 
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DISTRIBUCI6 ACTUAL: Especie d'habitas oberts típica del Vell Món. Es comú 
a tota Europa llevat de Islandia, Gran Bretanya, Irlanda i Escandinavia. A 
Mallorca es veu tot l'any. 

DISTRIBUCIÓ FOSSIL: Se la coneix de pocs jaciments eurapeus (Fran<;a, Grecia) 
del Pleistoce superior. MOURER-CHAUVIRÉ (1980) l'ha esmentada al Pleistoce 
medi de la Vall del Jarama. També ha estat trobada a Palestina (TCHERNOV, 
1962). Aquesta és la primera citació de l'especie per al Pleistoce superior de 
Mallorca i de les Balears. 

ORDRE PASSERIFORMES 

Els representants d'aquest ordre abunden a la Cova Nova. A hores d'ara 
no s'han identificat encara totes les restes que se n'han obtengut. Per aixó, 
el registre que es presenta a continuació és incomplet, i en el futur caldra afe
gir noves especies a aquest llistat. 

F AMÍLIA ALA UD IDA E 
Melanocorypha calandra 

(calandria) 

MATERIAL: 1 crani fragmentat (MNCM 11230); 1 premaxil·lar (MNCM 11229); 
1 coracoide (MNCM 14006). Nombre mínim d'individus: 1. 

DrSTRIBUCIÓ ACTUAL: Element de la fauna mediterrania actual. Especie estepi
ca, sedentaria, que actualment no es traba a les Balears. 

DISTRIBUCIÓ FOSSIL: Trabada a diversos jaciments del Pleistoce medi i superior 
eurapeu. MOURER-CHAUVIRÉ (in ALCOVER et al., 1981) ha trabat restes de Me
lanocorypha cf. calandra al jaciment de la Pedrera de s'Ónix, del límit plio
quaternari de Mallorca. 

El premaxil-lar, el coracoide i el crani obtenguts pertanyen, fora dubtes, 
al genere Melanocorypha. Biometricament i morfológica s'ajusten bastant be 
a M. calandra, tot i que són lleugerament més grans. No s'ha pogut comparar 
els materials de la Cova Nova amb altres especies del genere. Tanmateix, per 
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raons biogeografiques i biometriques, sembla molt poc probable la pertanyenc;a 
de les restes de la Cova Nova a alguna altra especie. Totes les especies eu
ropees del genere viuen a zones esteparies. 

F AMÍLIA HIRUNDINIDAE 
Hirundo rupestris 
(cabot de roca) 

MATERIAL: 1 húmer (MNCM 11202); 1 tarsometatarsia (MNCM 11201). 

DISTRIBUCIÓ ACTUAL: Especie paleo-xeromontana, que viu des de les regions 
mediterranies fins a la Xina. A l'actualitat a Mallorca és sedentaria comú. 

DISTRIBUCIÓ FOSSIL: Trobada a jaciments del Pie si sto ce me di i superior d'Eu
ropa. A les Balears només s'ha trobat al jaciment d'Es Pouas (Eivissa, FLORIT 
et al. en premsa). 

Tant el tarsometatarsia com l'húmer obtenguts corresponen a exemplars 
juvenils, ja que la seva ossificació encara és incompleta. Aquesta troballa tes
timonia directament la nidificació de l'especie a l'illa gimnesica wurmiana. 

F AMÍLIA LANIIDAE 
Lanius minor 

(cap-xerigany menut) 

MATERIAL: 1 tarsometatarsiil (MNCM 11217); 1 fragment de premaxiHar? 
(MNCM 11233). Nombre mínim d'individus: 1 

DISTRIBUCIó ACTUAL: Element europeu-turquesta. Actualment és un migrant rar 
a les Balears. Viu a les zones de camp obert amb arbre i mates escampades. 

DISTRIBUCIÓ FOSSIL: L'única citació segura que coneixem d'aquesta especie com 
a fossil és la de FLORIT et al., (en premsa), que l'esmenten al Pleistoce su
perior d'Eivissa. 
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Lanius excubitor 
(cap-xerigany reial) 
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MATERIAL: 1 húmer fragmentat (MNCM 11214); 1 coracoide (MNCM 11232). 
Nombre mínim d'individus: 1. 

DISTRIBUCIÓ AcrUAL: Ocell hoUtrtic, indiferent des del punt de vista climatic. 
Viu a les voreres deIs boscos i llocs oberts amb arbres. A Mallorca és ac
tualment un migrant hivernant rar. 

DISTRIBUCIÓ FÓSSIL: Poc citat a jaciments del Pleistoce superior europeu. Trobat 
també al Pleistoce medi i superior d'Israel. Fins ara es desconeixia com a fossil 
a les Balears. 

F AMÍLIA PRUNELLIDAE 
Prunella coIlaris 

(xalambrí de muntanya) 

MATERIAL: 1 premaxil·lar (MNCM 14004). Nombre mínim d'individus: 1. 

DISTRIBUCIÓ ACTUAL: Especie paleomontana, sedentaria o migradora parcial. 
Com a hivernant se la troba a les muntanyes de Mallorca i Menorca. 

DISTRIBUCIÓ FÓSSIL: Trobada a uns pocs jaciments del Pleistoce superior euro
peu. Ha estat esmentada a Karpathos (WEESIE, 1984). Aquesta és la primera 
citació de l'especie per al registre paleornitologic de les Balears. 

F AMÍLIA MUSCICAPIDAE 
Turdus iliacus / philomelos 

(tord cellard / comú) 

MATERIAL: 3 húmers (MNCM 8020-2); 1 femur (MNCM 8014). Nombre mínim 
d'individus: 2. 

DISTRIBUCIÓ ACTUAL: T. iliacus és una especie siberiana, migradora, que baixa 
a les Balears a l'hivern. T. philomelos és un element europeu, que es troba 
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a zones més forestad es que l'anterior. És una especie migradora i és abundant 
a les Balears durant l'hivern. 

DISTRIBUCIÓ FOSSIL: Molt sovint se'ls ha trabat a jaciments pleisto~enics euro
peus. T. iliacus ja havia estat coitat al Pleistoce superior de Mallorca. Mou· 
RER-CHAUVIRÉ (in ALCOVER et al., 1981) ha detectat la presencia de T. cf. ilia
cus / philomelos al límit Plio-Quaternari de Mallorca. 

Turdus merula 
(meHera) 

MATERIAL: 3 ulnes (MNCM 8436-8). Nombre mínim d'individus: 2. 

DISTRIBUCIO ACTUAL: Element paleartic molt comú a Europa. Cria actualment . 
a Mallorca i Menorca. 

DISTRIBUCIÓ FOSSIL: Abundant als jaciments europeus del Pleistoce medi i su
perior. Ha estat citat al Pleistoce superior d'Eivissa i a Mallorca. 

Turdus viscivorus 
(grívia) 

MATERIAL: 1 crani fragmentat (MNCM 11208); 3 premaxiHars (MNCM 11211-
3); 4 fragments mandibulars (MNCM 8420-1; 8425, 11210); 25 húmers 
(MNCM 8101-2, 8077-99); 5 ulnes (MNCM 8072-6). Nombre mínim d'indivi
dus: 13. 

DISTRIBUCIó ACTUAL: Especie europeu-turquestana. A les Balears se la pot 
veure en migració o a l'hivern. 

DrSTRIBUCIÓ FOSSIL: Trabada a nombrosos jaciments del Pleistoce medi í supe
rior europeu, així com a Corsega, Sicília i tal volta a Sardenya. A Mallorca 
havia estat trobat al jaciment del Pleistoce superior de la Cova de s'Ermita, 
que forma part de la mateixa unitat fossilifera que la Cova Nova. 
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Turdus sp. 

MATERIAL: 21 húmers (MNCM 8286-99, 8399-405); 59 ulnes (MNCM 8241-85, 
8406-19); 12 radis (MNCM 8382-93); 32 carpometacarpians (MNCM 8321-40, 
8373-80, 8394-5, 8397-8); 42 coracoides (MNCM 8300-20, 8341-58; 8371-2, 
8381); 13 escapules (MNCM 8359-70, 8396); 36 femurs (MNCM 8103-36, 8239-
40); 59 tibiotarses (MNCM 8137-86, 8230-8); 39 tarsometatarsians (MNCM 
8189-200, 8203-29). Nombre mínim d'individus: 30. 

Les especies del genere Turdus, molt males de distinguir osteologicament, 
estan molt ben representades al jaciment de la Cova Nova. 

F AMÍLIA FRINGILLIDAE 
Emberiza cía / hortulana 

(sit negre / hortola) 

MATERIAL: 1 mandíbula fragmentada (MNCM 11204). Nombre mínim d'indi
vidus: 1. 

DISTRIBUCIÓ ACTUAL: E. cia és una especie paleartica, principalment sedentaria. 
Hi ha alguna citació en pas a Mallorca. E. hortulana forma part de la fauna 
europeu-turquestana, i és migradora. A Mallorca se'l pot veure en migració. 

DISTRIBUCIÓ FÓSSIL: E. cia no es troba esmentada a la bibliografia consultada. 
E. hortulana només es coneix en estat fossil al Pleistoce medi i superior de 
Fran<;a. Cap d'aquestes especies ha estat trobada mai anteriorment fossil a les 
Balears. 

Una única mandíbula denuncia la presencia d'una Emberiza de talla pe
tita. L'hem comparat amb E. calandra, E. citrinella, E. cia, E. cirlus i E. 
schoeniclus. La morfologia i la mida de la mandíbula de la Cova Nova és cla
rament diferent de la de totes aquestes especies, llevat únicament de la de 
E. cia, de la qual practicament no es distingueix. Molt probablement repre
senta aquesta especie. Caldria, empero, excloure la seva pertanyen<;a a E. hor
tulana, especie osteologicament molt parescuda a E. cia (MORENO, como 
pers.). les dues especies es troben actualment a pendents rocalloses amb ve
getació arboria o arbustiva espaiada. 
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Loxia curVÍrostra 
(trencapinyons) 

MATERIAL: 1 mandíbula fragmentada (MNCM 11204). Nombre mínim d'indi
vidus: 1 

DISTRIBUCIÓ ACTUAL: Loxia curvirostra cria als boscos de coníferes de la regió 
hoUtrtica i oriental. Es una especie essencialment sedentaria. Es traba a Ma
llorca i Menorca. 

DISTRIBUCIÓ FOSSIL: S'han trabat a jaciments europeus del Pleistoce medi i su
perior. Nou per al registre paleornitologic de les Balears. L'exemplar obtengut 
és lleugerament més rabust que els especimens de L. curvirostra actuals amb 
que l'hem comparat, pero és clarament més petit que L. pytyopsittacus (exem
plars 562 i 905 de la coHecció Regalia, Paris). 

Pyrrhula pyrrhula 
(pinsa borroner) 

MATERIAL: 1 fragment de mandíbula (MNCM 11203). 

DISTRIBUCIó ACTUAL: Especie paleartica. Principalment sedentario La seva pre
sencia actual a les Balears no esta confirmada. 

DISTRIBUCIÓ FOSSIL: S'ha trabat fossil al Pleistoce me di i superior d'Europa. 
Aquesta és la primera citació per al Pleistoce de les Balears. 

FAMÍLIA CORVIDAE 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 

(gralla de bec vermell, Fig. 6) 

MATERIAL: 4 fragments de premaxiHars (MNCM 7808, 10612-4); 3 fragments 
de mandíbules (MNCM 7809, 10615-6); 8 escapules (MNCM 7964-7, 8065-7, 
10390); 15 húmers (MNCM 7811-3, 7884, 8025-6, 8033-5, 9997-9, 10030-2); 19 
ulnes (MNCM 7815-22, 8036-7, 8043-4, 8070, 10000-2, 10387-9); 2 radis 
(MNCM 7823, 10382); 11 coracoides (MNCM 7955-63, 8069, 10023); 11 fe-



X n X mín X max 

Coracoide 1 37.18 5 35.75 37.95 
2 5.60 3 5.50 5.80 
3 8.32 2 8.15 8.50 
4 10.13 3 10.05 10.20 
5 3.04 5 2.60 3.35 
6 2.76 8 2.40 2.95 

Húmer 1 52,97 6 50,95 54,60 
2 14,27 3 13,85 14,60 
3 5,25 1 
4 12,90 8 11,55 13,85 
5 6,34 8 5,25 6,75 
6 5,43 9 4,70 5,80 

UIna 1 65,57 4 64,35 68,25 
2 8,51 7 8,10 8,95 
3 8,25 6 8,00 8,60 
4 8,00 5 7,70 8,35 
5 5,37 5 5,20 5,50 
6 4,17 6 4,00 4,50 

Radi 1 62,00 1 
2 3,75 1 
3 2,85 1 
6 1,60 1 

Carpometacarpia 1 41,27 2 41,20 41,35 
2 9,65 3 9,15 10,55 
3 5,05 2 5,00 5,10 
4 9,11 4 8,20 9,50 
5 3,92 2 3,90 3,95 
6 3,45 4 3,10 3,60 

Femur 1 42,75 1 
2 8,75 2 8,70 8,80 
3 5,25 1 
4 9,50 2 9,45 9,55 
5 7,30 1 
6 4,09 4 4,00 4,15 

Tibiotars 1 70,35 1 
2 8,60 1 
4 7,27 4 7,10 7,55 
5 6,59 4 6,50 6,70 
6 3,80 7 3,70 3,95 

Tarsometartarsia 1 52,20 2 52,20 52,20 
2 8,50 1 
3 7,60 1 
4 6,00 1 
5 3,42 2 3,40 3,45 
6 3,08 3 2,90 3,20 

Taula 1.- Mesures deis ossos de Pyrrhocorax pyrrhocorax, Cova Nova, Capdepera. 

Bone measurements of Pyrrhocorax pyrrhocorax, Cova Nova, Capdepera. 
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DISTRIBUCIÓ FOSSIL: Aquesta especIe és abundant a nombrosos jaciments del 
Pleistoce medi i superior d'Europa. Ha estat esmentat al Pleistoce de Sarde
nya, Creta, Mallorca, Menorca i Eivissa. 

A la taula 1 es presenten les mesures deIs ossos llargs de Pyrrhocorax 
pyrrhocorax de la Cova Nova. Les xifres corresponen a les mesures definides 
per MOURER-CHAUVIRÉ (1975). Si es comparen aquestes mesures amb les for
nides per MOURER-CHAUVIRÉ (1975) es pot comprovar que s'ajusten bastant a 
les de Pyrrhocorax pyrrhocorax primigenius, per la qual cosa creim que els 
materials de la Cova Nova representen aquesta subespecie. Pyrrhocorax py
rrhocorax primigenius es troba a la part terminal del Pleistoce medi i al Pleis
toce superior (Riss i Wurm). 

Pyrrhocorax graculus 
(gralla de bec groc) 

MATERIAL: 1 fragment de premaxiHar (MNCM 7810); 7 escapules (MNCM 
7853-8, 8068); 24 coracoides (MNCM 7840-52, 10019-23, 10625-30); 42 húmers, 
alguns fragments (MNCM 7814, 7824-36, 7885-91, 8071, 8443-4, 9992-6, 10003-
7, 10029, 10617-23); 26 ulnes (MNCM 1863-82, 8038-9, 8064, 10016-8, 10624); 
2 radis (MNCM 7883, 10693); 24 carpometacarpians (MNCM 7837-9, 7980-6, 
8047-9, .10008-14, 10397-400); 23 femurs (MNCM 7894, 7896, 7913-31, 8061, 
10028); 31 tibiotarses (MNCM 7932-47, 8050-2, 10641-52); 26 tarsometatarsians 
(MNCM 7948-54, 7977-9, 8062-3, 8187-8, 8201-2, 10631-40). Nombre mínim 
d'individus: 20. 

DISTRIBUCIÓ ACTUAL: És essencialment un ocell d'alta muntanya, que viu a al
taries superiors que la gralla de bec vermell. Sedentaria a les muntanyes més 
altes d'Europa central i meridional, i des de l' Asia occidental fins a l'Himalaia. 
Cria a l'iBa de Córsega. 

DISTRIBUCIÓ FOSSIL: És una especie que abunda a nombrosos jaciments pleis
tocenics europeus, i és particularment abundant als depósits wurmians. Se la 
coneix fóssil a l'illa de Sardenya (MALATESTA i SURIANO, 1970), Creta (WEESIE, 
1987) i també a Mallorca. 

Aquesta especie presenta gran interes, car és considerada com a un deIs 
millors indicadórs paleoclimatics d'epoques fredes. A la taula 2 es presenten 
les mesures deIs ossos llargs de la mostra obtenguda a la Cova Nova. La com-



28 X. FLORIT & l.A. ALCOVER 

X n X mín X máx 

Coracoide 1 30,55 5 30,20 31,10 
2 4,27 5 4,05 4,45 
3 7,13 5 6,95 7,25 
5 2,87 7 2,60 3,20 
6 2,65 13 2,50 2,90 

Húmer 1 44,29 16 42,75 46,70 
2 13,20 7 12,40 13,80 
3 4,81 6 4,70 4,90 
4 11,83 13 11,35 12,40 
5 5,90 12 5,50 6,10 
6 5,07 22 4,60 5,30 

Vlna 1 56,83 18 53,90 60,30 
2 8,18 16 7,75 8,80 
3 7,28 18 7,00 7,50 
4 7,51 20 7,10 7,90 
5 5,22 16 4,50 5,60 
6 3,88 23 3,70 4,15 

Carpometacarpia 1 35,68 7 34,05 38,50 
2 8,63 10 8,40 8,90 
3 4,85 9 4,40 5,20 
4 8,59 4 8,10 9,00 
5 3,49 4 3,10 3,80 
6 3,35 10 3,20 3,55 

Femur 1 40,22 3 39,30 41,60 
2 7,62 7 7,25 8,05 
3 4,40 7 4,10 4,75 
4 7,90 2 7,90 7,90 
5 6,00 2 6,00 6,00 
6 3,29 12 3,00 3,80 

Tibiotars 1 67,40 1 
2 7,45 2 7,30 7,60 
4 6,44 5 6,15 6,65 
5 5,96 6 5,80 6,30 
6 3,16 13 2,80 3,30 

Tarsometatarsia 1 46,02 3 43,90 48,85 
2 7,25 4 6,80 8,10 
3 6,85 1 
4 5,41 4 5,10 5,70 
5 2,88 6 2,70 3,15 
6 2,60 9 2,20 3,20 

Taula 2.- Mesures deIs ossos de Pyrrhocorax graculus, Cava Nova, Capdepera. 

Bone measurements of Pyrrhocorax graculus, Cava Nova, Capdepera. 
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paració d 'aque tes mesure amb le fo rnide pe r Mo RER- 11 VI RE ( 1975) 
pe rm c t consta tar com la grall a de bec grog tro bada a la Cova ova prcsc nta 
unc mc urc os ic infe rio r que le de is e e mplars actua l , i molt imil a r~ 

a les de la ube pecic foss il P. graCl/lus velus. qu ta ube pecie ha e ta t tro
bada a jac imcnt de l Ple i toce medi i supe rio r d 'Euro pa. 

Fig. 7.- Pyrr /¡ ocorax gracul us. ova ova, a pdepe ra. O 'e que rra a drc ta : Húmer (M M 

7830). ulna (M M 039) , radi fragme nta t (M M 78 3). carpol11ctaca rpiil (M M 
7980). coraco idc (MN M 7842), f mur (M M 79 14), tibiotars (M M 7936) i tarso
mc ta ta rsiil (MN M 7948). 

Pyrr/¡ ocorax gracll/us. ova ova, a pde pe ra. Left 10 right : hu merus (M M 7830). 
ulna (M M 8039), rad ius (M M 7 3), ca rp me tacarpu (M CM 79 O) . coracoid 

(M M 7 42) , fe l11ur (M CM 79 14). tibio tarsus CM M 7936) a nd tarsomc ta tar u!> 
(M 794 ). 
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Pyrrhocorax sp. 
(gralles indeterminades) 

MATERIAL: 1 crani fragmentat (MNCM 11207); 2 fragments mandibulars 
(MNCM 8433, 8435); 12 esdlpules (MNCM 10680-91); 9 ulnes (MNCM 10653-
61); 23 radis (MNCM 10694-716); 10 carpometacarpians (MNCM 7972, 7975, 
10386, 10662-8), 1 fragment de fúrcu,la (MNCM 8434); 7 falanges· (MNCM 
7859-62, 7968-70), 18 tarsometatarsians (MNCM 7897, 7900, 8029, 8056-7, 
8060, 10669-79, 10692). 

S'han trobat 83 restes de Pyrrhocorax no identificades a nivell específico 
Aquestes restes representen, fora dubtes, les especies anteriorment esmenta
des, i no suposen cap afegitó nou per a l'ornitofauna de la Cova Nova. 

Corvus corone· 
(corb foraster) 

MATERIAL: 1 premaxiHar (MNCM 8024); 1 ulna (MNCM 10396); 1 radi 
(MNCM 8032); 1 femur (MNCM 8027); 4 tibiotarses frags (MNCM 8028, 
8030-1, 8053); 1 tarsometatarsia (MNCM 10603). Nombre mínim d'individus: 
1. 

DISTRIBUCIó ACTUAL: Especie principalment sedentaria. Nidifica a gran part de 
l'Europa occidental continental i a les Illes Britaniques. Cria a les illes de Cor
sega i de Sardenya, pero no a les Balears. Actualment a Mallorca només com
pareix ocassionalment algun hivern. 

DISTRIBUCIÓ FOSSIL: Especie freqüent als jaciments europeus del Pleistoce medi 
i superior. Forma part del registre paleornitologic de Sicília, Sardenya (MA
LATESTA i SURIANO, 1970) i Xipre (PICHON, 1984). Aquesta és la primera citació 
de l'especie a Mallorca i a les Balears. 
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