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MORFOMETRIA D’UNA HEMIMANDÍBULA DE CUON DEL
PLISTOCÉ MITJÀ (MIS 6) DE LA COVA DEL BOLOMOR
(TAVERNES DE LA VALLDIGNA, VALÈNCIA)

Alfred Sanchis i Josep Fernández Peris

ABSTRACT
The morphometric study of a dhole hemimandible found at level X of the
Bolomor Cave provides new information on the evolutionary characteristics
of its populations at the end of the Middle Pleistocene. The processes of
interaction between these canids and prehistoric human groups in the
Iberian Mediterranean central area are also reviewed.
INTRODUCCIÓ
El cuó (Cuon Hodgson, 1838) és un cànid present a la península ibèrica en
diverses fases de la prehistòria (Brugal i Fosse, 2004; Pérez Ripoll et al., 2010).
En aquest àmbit geogràfic, les cites més antigues corresponen al Plistocé
mitjà, en jaciments del Cantàbric (Arceredillo et al., 2013; Gómez-Olivencia
et al., 2020), la Meseta (Cervera et al., 1999; García, 2003), Portugal (Brugal
i Boudadi-Maligne, 2011) o el Mediterrani (Pérez Ripoll et al., 2010; Sanchis
et al., 2020). Si bé, el major nombre de referències pertanyen al Plistocé
superior, moment en el qual aquest cànid apareix distribuït per gran part
del territori ibèric (entre d’altres, Altuna, 1981, 1986; Castaños, 1987, 1988;
Cardoso, 1992; Geraads, 1995; Pérez Ripoll et al., 2010; Morales et al., 2012;
Castaños i Castaños, 2017; Sanchis et al., 2019; Sanchis i Villaverde, 2020). De
moment, les poblacions ibèriques més recents corresponen al Magdalenià
cantàbric (Altuna, 1981, 1986) i mediterrani (Morales et al., 2012), sense
descartar-ne una desaparició més tardana en aquesta última zona al llarg
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de l’Holocé inicial (Pérez Ripoll et al., 2010; Morales et al., 2012). La majoria
d’aquestes troballes procedeixen de contextos arqueològics, normalment
restes òssies i dentals conservades parcialment. L’únic esquelet complet de
cuó trobat a la península ibèrica correspon a un context paleontològic del
Cantàbric de cronologia indeterminada (Altuna, 1983).
Pendents de confirmar la data de l’extirpació definitiva del gènere a
Europa i en concret a la península ibèrica, l’espècie actual Cuon alpinus
Pallas, 1811 es mostra distribuïda en l’actualitat per diverses àrees de l’Índia,
la Xina, SE asiàtic i Indonèsia. S’han descrit diverses subespècies que
formen dos grups, el del nord amb poblacions més robustes, i el del sud
amb individus més gràcils (Durbin et al., 2004; Kamler et al., 2015).
Respecte a la filogènia del gènere, a les propostes clàssiques d’Adam
(1959) i Bonifay (1971) s’uneix la més recent de Brugal i Boudadi-Maligne
(2011). En aquest últim treball es consideren les dimensions de les molars
inferiors de diversos exemplars de cuons europeus i es proposa l’existència
de dos grups, un amb dents de major grandària assignat a Cuon priscus
Thenius, 1954 durant el Plistocé mitjà (amb dues subespècies), i un altre amb
dents de menors dimensions que correspondria a Cuon alpinus europaeus
Bourguignat, 1868 del Plistocé superior i amb proporcions pròximes als
cuons actuals. La proposta de Brugal i Boudadi-Maligne (2011) sembla
confirmar-se amb materials de la península ibèrica, on les dimensions de
la primera molar inferior diferencien clarament les poblacions del Plistocé
mitjà de les del Plistocé superior, la qual cosa s’ha relacionat amb una
major adaptació dental a l’hipercarnivorisme de les poblacions més recents
(Sanchis et al., 2020).
En aquest treball es presenta la descripció morfomètrica d’una
hemimandíbula de Canidae del nivell X de la Cova del Bolomor (Blasco i
Fernández Peris, 2010), resta que ha estat reassignada recentment al gènere
Cuon (Sanchis et al., 2020) i de la qual es realitza un intent d’atribució
específica. La situació cronoestratigràfica d’aquest fòssil, a la fi del Plistocé
mitjà (MIS 6), aporta dades interessants sobre la filogènia del gènere.
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LA COVA DEL BOLOMOR
Introducció al jaciment
La Cova del Bolomor és un dels jaciments del Paleolític mitjà més
importants d’Europa, on s’han identificat ocupacions humanes entre
350.000 i 100.000 anys abans del present (Barciela et al., 2013). La cavitat
se situa en els relleus abruptes del vessant septentrional del massís del
Mondúver, a 100 metres d’altitud sobre la Valldigna i a 4 km de l’actual
línia de costa (figura 1). El jaciment presenta un ampli dipòsit sedimentari
format per 18 nivells geoarqueològics amb múltiples processos recurrents
de fenòmens gravitacionals i de bretxificació acumulatius (Fumanal,
1993; Fernández Peris, 2007). Aquest dipòsit va ser datat els anys 1990
pels mètodes de racemització d’aminoàcids, termoluminiscència i toriseries d’urani amb resultats: 525.000±125.000 BP (nivell XVIIc), >350.000
BP (nivell XVb), 233.000±35.000 BP i 225.000±34.000 BP (nivell XIVa i b),
228.000±53.000 BP (XIIIc), 152.000±23.000 BP (XIIIa), <180.000 BP (XII)
i 121.000±18.000 BP (nivell II). Actualment existeix un ampli programa de
datacions radiomètriques en curs per OSL, ESR i paleomagnetisme que
permetrà precisar encara més la cronologia de tota la seqüència.
El conjunt faunístisc de la Cova del Bolomor mostra una gran diversitat i
s’han enregistrat fins ara una trentena d’espècies animals, que inclouen des

FIGURA 1. Situació i vistes de la Cova del Bolomor i del seu entorn immediat.
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de preses petites com ara lepòrids, aus i tortugues, fins a primats, carnívors
i herbívors, des d’una visió principalment zooarqueològica (per exemple,
Blasco, 2008; Sanchis i Fernández Peris, 2008, 2011; Blasco i Fernández Peris,
2009, 2012; Sanchis, 2012). Els tàxons amb major representació a la seqüència
són el cérvol (Cervus elaphus) i el cavall (Equus ferus), seguits per l’ur (Bos
primigenius), daina (Dama sp.), tar (Hemitragus bonali-cedrensis), cérvol
gegant (Megaloceros giganteus), ase salvatge (Equus hydruntinus), rinoceront
d’estepa (Stephanorhinus hemitoechus), senglar (Sus scrofa), macaco
(Macaca sylvanus), elefant (Elephas antiquus), hipopòtam (Hippopotamus
amphibius), entre d’altres. Encara que els carnívors són ocasionals, s’han
recuperat restes d’Ursus arctos, Ursus thibetanus, Canis lupus, Panthera
leo spelaea, Panthera pardus, Lynx pardinus, Vulpes vulpes i Meles meles
(Sarrión i Fernández Peris, 2006; Blasco, 2008, 2011; Rivals i Blasco, 2008;
Blasco i Fernández Peris, 2010, 2020; Blasco et al., 2013a, 2013b; Sanchis et
al., 2015). També s’han identificat una dotzena de restes fòssils d’hominins
compatibles amb altres restes europees del Plistocé mitjà corresponents al
llinatge neandertal (Arsuaga et al., 2012).
La indústria lítica de Bolomor es defineix com un tecnocomplex
del Paleolític mitjà, clarament diferenciable de la més recent i clàssica
seqüència regional mosteriana. Aquestes indústries d’ascles, generalment
de petit format i en ocasions amb intensa reutilització, poseeixen un
notori microlitisme i no es vinculen a l’Aixelià (Fernández Peris, 2007,
2019; Fernández Peris et al., 2008). Les ocupacions identificades a la
seqüència mostren una escassa variabilitat, la qual sembla estar marcada
pels patrons ocupacionals (Fernández Peris, 2007; Cuartero, 2008, 2019;
Blasco i Fernández Peris, 2010; Blasco, 2011). Les excavacions han permés
documentar més d’una dotzena d’estructures de combustió en els nivells II,
IV, XI, XII i XIII (Fernández Peris et al., 2012; Barciela et al., 2013). Es tracta
de llars amb diàmetres entre 30 i 120 cm, morfològicament lenticulars,
simples, no superposades i de base plana. Per tant, Bolomor proporciona
actualment una de les evidències més antigues de l’ús controlat del foc al
sud d’Europa (Fernández Peris et al., 2012; Vidal-Matutano et al., 2019).
El nivell estratigràfic X
El nivell X de la Cova del Bolomor és la unitat deposicional on va ser
localitzada la resta faunística fòssil motiu del present escrit (figura 2).
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FIGURA 2. Reconstrucció de l’àrea que degué ocupar el nivell X. Sector Occidental
(A). Sector Nord (B). Situació en planta de la resta de Cuon.

Aquest depòsit va ser mostrejat per primera vegada en 1991, formant part
del sondeig de tota la seqüència estratigràfica del jaciment. Posteriorment
va ser analitzat en la seua composició textural i litològica de còdols, graves,
arenes, llims i argiles. Aquest estudi es va localitzar en el sector occidental
(SO) del jaciment, en una extensió d’1 m² sobre el front de la pedrera deixada
per les activitats mineres de la primera mitat del s. XX.
La superfície total del nivell ha pogut ser reconstruïda mitjançant els
testimonis existents en les parets i les projeccions i cabussaments en el
contorn perimetral de la cavitat. El càlcul dóna una extensió aproximada
de 180 m², dels quals s’han excavat 40 m² (12 m² al SO i 28 m² al SN). La
destrucció minera va afectar la zona central del jaciment amb una extensió
de 130 m² (72%), a la qual caldria afegir l’erosió natural de l’àrea exterior al
costat del barranc que presentaria uns 15 m de front i una amplària de 2 o 3
m², i que representaria el desmantellament d’uns 40 m². Per això, l’anàlisi
general d’aquesta unitat arqueològica ha estat bastant limitada.
Les restes arqueològiques recuperades en el nivell X són exclusives del
sector nord (SN) i molt escasses, un recompte dels herbívors indicaria
predomini de cérvids i caprins que arribarien al 90% del NISP, junt a un
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10% d’èquids (Blasco i Fernández Peris, 2010). Respecte a la indústria lítica,
només dues peces de sílex han sigut recuperades, i tot això dóna una densitat
de 42 restes/m³ excavat, molt diferent a altres nivells com el V (6442/m³).
Les actuacions arqueològiques realitzades en 1999 en el sector occidental
(SO) van afectar 6 m² (quadres A2 a F3) i inclouen la superfície de part de
la visera de la cova. Donada la dificultat visual de separació de les unitats
sedimentàries i la notòria escassetat de materials arqueològics es va optar
en els primers estudis per realitzar l’agrupació VIII-XI (Fernández Peris,
2007). En aquesta superfície i corresponent al nivell X només es va obtindre
un xicotet fragment ossi que, pel fort cabussament generat pels blocs de
l’enfonsament del sostre de la cova, ha de correspondre al nivell superior IX,
i per tant, el nivell X en aquest sector és estèril, o més ben dit, sense activitat
d’ocupació antròpica (figura 3).

FIGURA 3. Columna cronoestratigràfica general de la Cova del Bolomor. Secció i
planta (SN) amb la situació de la resta de Cuon.
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MATERIALS I MÈTODES
L’hemimandíbula fòssil de Cuon estudiada en aquest treball (nº catàleg
MUPREVA: 24231) va ser recuperada l’any 2007 i correspon a la fase Bolomor
III de caràcter rigorós de la part final del Plistocé mitjà (MIS 6). La resta es
trobava molt fragmentada i dins d’una matriu bretxosa de gran duresa, per
la qual cosa van ser necessaris mètodes mecànics per a la seua extracció en el
Laboratori de restauració del Museu de Prehistòria de València per part de
Mara Peiró. L’eliminació progressiva de les incrustacions es va dur a terme
amb l’ajuda del vibroincisor per a rebaixar la potència de la bretxa i amb
llapis d’ultrasons en les zones més pròximes a l’os i a les dents. El muntatge
dels fragments es va realitzar amb Paraloid B72 al 30%. Després d’aquesta
intervenció s’obté una hemimandíbula esquerra de cànid conservada quasi
completa, a excepció de la part superior del procés coronoide que es mostra
afectat per una fractura recent, possiblement durant l’excavació.
La identificació de la resta ha estat realitzatda a través de l’anatomia
comparada. En l’estudi morfològic s’han utilitzat altres mandíbules
d’exemplars fòssils adults de Cuon, en concret les d’Obarreta (Altuna,
1983), Cova del Parpalló, Duranguesado, Cova Negra (Pérez Ripoll et al.,
2010; Sanchis et al., 2020) i Cueva de Llonin (Sanchis et al., 2020). De la
mateixa manera, s’han considerat els criteris de diferenciació entre els
gèneres Cuon i Canis proposats en diversos treballs (García, 2003; Pérez
Ripoll et al., 2010). Les dimensions del fòssil de Bolomor (hemimandíbula i
dentició inferior) han estat comparades amb les d’altres cuons plistocens de
la península ibèrica (Pérez Ripoll et al., 2010; Sanchis et al., 2020) i també
amb les d’exemplars actuals asiàtics procedents de la col·lecció del Museo
Anatómico de la Universidad de Valladolid.
MORFOLOGIA
L’hemimandíbula conserva la major part de la dentició (i2, i3, c1, p1, p2, p4
i m1). La primera incisiva (i1) mostra tan sols un fragment d’arrel, mentre
que falten el p3 i m2, encara que s’aprecien els seus alvèols. L’exemplar no té
m3, ni evidències del seu alvèol, ni tampoc espai per a la seua ubicació entre
l’alvèol posterior de la segona molar i l’inici de la branca.
Tant les dents com els alvèols apareixen molt junts i només s’observen
diastemes entre c1-p1 (figura 4: a), el més gran, i altres dos més xicotets entre
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FIGURA 4. Hemimandíbula de Cuon de la Cova del Bolomor. Vista vestibular.
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FIGURA 5. Hemimandíbula de Cuon de la Cova del Bolomor. Vista lingual.
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p1-p2 i entre p2-p3 (figura 4: b), tots dos relacionats amb un crani que mostra
la seua part anterior o rostral reduïda. El foramen mentonià mitjà (figura 4:
c) se situa sota el p2 i el posterior (figura 4: d) sota la zona anterior del p3.
Entre el procés i el cos mandibular es forma un angle bastant agut,
pròxim als 90 graus (figura 4: e). La vora aboral del procés coronoide,
encara que fragmentada, sembla projectar-se cap avant (figura 4: f ). El
marge anterior del procés coronoide està arredonit i desenvolupat (figura
5: g). La regió basal de la fossa masetèrica queda tancada i ben delimitada
(figura 4: h). En vista lateral, l’apòfisi angular continua en una cresta fins
a la fossa masetèrica (figura 4: i) i sobreïx més cap a distal que el còndil
articular (figura 5: j). La fossa pterigoidea inferior (insercions musculars
de l’apòfisi angular) està més desenvolupada que la superior (figura 5: k).
Les característiques descrites en l’hemimandíbula són propies del gènere
Cuon, comunes a altres exemplars fòssils de cuó de la península ibèrica, no
presents en Canis (García, 2003; Pérez Ripoll et al., 2010).
Descripció de la dentició (figures 4, 5 i 6):
La segona incisiva (i2) és de menor grandària que la tercera (i3) i totes
dues presenten corones amb desgast.
L’ullal (c1) té la cúspide i la faceta posterior desgastades.
La primera premolar (p1) té una arrel i està parcialment fragmentada
en la zona mesial. Presenta una única cúspide (protocònid) amb desgast
apreciable.
La segona premolar (p2) té dues arrels i no té cúspide anterior. Mostra
dues cúspides amb desgast, una més gran parcialment fragmentada
(protocònid), i una altra més petita en la vora distal-vestibular.
Falta la tercera premolar (p3), que mostra dos alvèols per a dues arrels.
La quarta premolar (p4) té dues arrels i presenta un gran protocònid
lleugerament desgastat i amb gran desenvolupament. La dent té altres tres
petites cúspides també una mica desgastades, una anterior (paracònid)
en posició central sobre l’aresta mesial del protocònid, i dos posteriors
(parcialment fracturades), la més mesial més gran i emplaçada en el marge
vestibular del talònid, la més distal més petita i en la vora distal del talònid
en posició central. En la zona lingual del talònid s’intueix una petita
depressió.
La primera molar (m1) té dues arrels i presenta un paracònid en disposició
horitzontal pel desgast, encara que afectat també per una pèrdua d’esmalt
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FIGURA 6. Hemimandíbula de Cuon de
la Cova del Bolomor. Vista oclusal de la
dentició.

que desdibuixa una mica la seua morfologia. El protocònid és alt i ben
desenvolupat, amb desgast en l’extrem de la cúspide. En la part anteriorlingual del talònid s’observa un metacònid encara marcat. El talònid és
ample i apareix amb una cúspide (hipocònid) en posició central i amb
desgast només en l’extrem. En la vora lingual del talònid existeix un petit
cingúlid que uneix la base del metacònid i el marge distal de l’hipocònid.
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La segona molar (m2) manca i mostra dos alvèols per a dues arrels.
Algunes característiques en la dentició inferior, com l’absència de tercera
molar, m1 amb una cúspide en el talònid, cúspides principals amb disposició
molt vertical i premolars punxeguts, són pròpies del gènere Cuon, comunes
a altres exemplars fòssils de cuó de la península ibèrica, i no apareixen en
Canis (García, 2003; Pérez Ripoll et al., 2010; Sanchis et al., 2020).
DIMENSIONS
Les dimensions de l’hemimandíbula de Cuon de Bolomor (quadre 1)
coincideixen en general amb les de Parpalló. La mesura 7 és superior a la
dels altres cuons ibèrics (les dents estan més separades). Les longituds
alveolars també són majors a les de la resta de fòssils excepte en Cova Negra
que presenta valors semblants.
La representació gràfica del diàmetre mesio-distal (DMD) i del diàmetre
vestíbulo-lingual (DVL) de la primera molar (m1) de cuons fòssils ibèrics
(figura 7) mostra que l’exemplar de Bolomor (quadre 2) té un DMD inferior
al de la majoria de fòssils del Plistocé mitjà, a excepció de TG1 i, en canvi,
supera al de totes les restes del Plistocé superior, si bé amb dimensions
pròximes a un dels exemplars de Zafarraya, i també als d’Obarreta i
Duranguesado. En el cas del DVL, les diferències no són tan clares ja que la
resta de Bolomor mostra valors semblants a diversos exemplars del Plistocé
superior, encara que també són inferiors a tres restes del Plistocé mitjà
(TG3, Cova Negra i Koskobilo). Si es té en compte el DVL del talònid (figura
8) -només hi ha dimensions de set jaciments-, la primera molar (m1) de
Bolomor (8,1) se situa a mig camí entre les dents més amples del Plistocé
mitjà com Cova Negra (8,6) o Koskobilo (8,5; 8,9) (Sanchis et al., 2020;
Gómez-Olivencia et al., 2020), i les més estretes del Plistocé superior, com
Llonin (7,4), Axlor (7,9) o Bolinkoba (6,7), en el que sembla donar-se a
nivell diacrònic un aparent procés de reducció de l’amplària del talònid.
Aquest procés es confirma a través de la relació entre la longitud del talònid
i del trigònid, que aporta un índex de 28 en Bolomor, molt més pròxim als
valors de les primeres molars (m1) del Plistocé superior, com ara Llonin
(30), i molt allunyat de les del Plistocé mitjà de fases més antigues com
Cova Negra (37), on la part trituradora de la dent sembla que encara és
important (Sanchis et al., 2020).
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28,7
23,6
25,5
10,8

Bol
153
156,2
148,6
137
131,6
83,1
75,3
70,2
33,5
42,4
36,8
21,7

TG3
146

73,9
32,4
43,1

TG1
143,4

72,8
31
42,3

28,1
23,9
26,4
12,9

77,1
69,6
34,1
44
37,4
23,6

CN

Llo
142,8
144
138,4
124,3
121,4
71,2
69,4
63,3
29,8
41,3
34,5
21,8
57,8
24,8
21,1
22,4
11,8
22,6

Par
153
157
147,5
134,6
129,7
75,4
72,5
66,3
29,7
42,4
36,2
22,1
68
27,8
24,4
26,9
12
23
21,5

24,8

33,7

LC

22,5
63,9
27,9
23,2
24,4
12,2
21,7

121,8
118
70
67,6
63
31,5

Dur

11,7

59,5
24
19,9

32,5
37,5

Oba
130
132
124,5
114,5
110
68,5
67

QUADRE 1. Comparativa de les dimensions (mm) de mandíbules de Cuon de la península ibèrica. Cova del Bolomor X (aquest
treball), Trinchera-Galería 1, Trinchera-Galería 3 (García, 2003), Cova Negra (Pérez Ripoll et al., 2010), Cueva de Llonin (inèdit),
Cova del Parpalló (Pérez Ripoll et al., 2010), Los Casares (Altuna, 1973), Duranguesado (Pérez Ripoll et al., 2010) i Obarreta
(Altuna, 1983).

Mandíbula
(1) L Total
(2) L proc. ang.-infradent.
(3) L indent. Cond./proc. ang.-infradent.
(4) L proc.cond.- vora aboral c1 alv
(5) L indent. cond./ proc.ang.-vora aboral c1 alv
(7) L vora aboral alv m3-vora aboral c1
(8) L p1-m2 alv
(9) L p2-m2 alv
(10) L m1-m2 alv
(11) L p1-p4 alv
(12) L p2-p4 alv
(14) L m1 alv
(18) Alt vertical ramus
(19) Alt mand darrere m1
(20) Alt mand p2-p3
Alt mand p4-m1
Amp mand p4-m1
L cond mand
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Dentició inferior
i2
DMD
DVL
i3
DMD
DVL
c1
DMD base corona
DVL base corona
p1
DVL
p2
DMD
DVL
p4
DMD
DVL
m1
DMD
DVL
DVL talònid

Bolomor
4,6
3,8
4,6
4,5
11,2
7,4
3,6
9,6
5
13,9
7,4
23,1
9
8,1

QUADRE 2. Dimensions
(mm) de la dentició inferior
de
l’hemimandíbula
de
Bolomor.

DISCUSSIÓ
Sobre la taxonomia de l’ hemimandíbula de Cuon de Bolomor
Les característiques morfològiques descrites de l’hemimandíbula de
Bolomor i de la seua dentició són típiques de Cuon i es mostren en altres
fòssils plistocens del gènere en la península ibèrica. La primera molar (m1)
de Bolomor correspon a un cuó ben adaptat a l’hipercarnivorisme, encara
que el talònid encara és bastant ample, la qual cosa l’allunya dels exemplars
amb dents més grans i amples del Plistocé mitjà més antic del tipus Cuon
priscus, com Cova Negra (MIS 7-8) o Koskobilo (>MIS 7), i l’acosta a
característiques més pròpies dels cuons del Plistocé superior del tipus Cuon
alpinus europaeus, com ara Llonin (MIS 3) (Gómez-Olivencia et al., 2020;
Sanchis et al., 2020). L’existència de cúspide anterior o paracònid al p4, com
és el cas de Bolomor, és una característica sempre present en les poblacions
del Plistocé superior, però variable a les del Plistocé mitjà, com és el cas
dels cuons de Trinchera-Galería (Atapuerca), assignats a Cuon alpinus cf.
europaeus i considerats com a formes transicionals entre els cuons de major
talla del Plistocé mitjà antic i els més gràcils de les fases més recents del
Plistocé mitjà i de l’inici del Plistocé superior (García, 2003).
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FIGURA 7. Dimensions (DMD i DVL) de les carnisseres inferiors (m1) de Cuon de
la península ibèrica (Sanchis et al., 2020). Plistocé mitjà: Cova del Bolomor X (Bol),
Trinchera-Galería (TG1, TG2 i TG3), Cova Negra (CN) i Koskobilo (Kos). Plistocé
superior: Los Casares (LC), Moros de Gabasa (Gab), Rascaño (Ras), Axlor (Ax),
Cueva de Llonin (Llon), Cova del Parpalló (Par), Bolinkoba (Bok), Zafarraya (Zaf).
Cronologia indeteminada: Duranguesado (Dur) i Obarreta (Oba).

Totes aquestes característiques junt amb les dimensions de la carnissera
inferior (m1) ens permeten atribuir tentativament l’hemimandíbula de
Bolomor a Cuon cf. alpinus europaeus, la qual cosa podria revelar una
primerenca aparició de la subespècie a la Mediterrània ibèrica durant les
fases recents del Plistocé mitjà.
Interaccions humans-carnívors a la Cova del Bolomor
Els diversos estudis arqueològics realitzats a la Cova del Bolomor han
determinat la importància de les ocupacions humanes i, com ja hem dit
abans, una presència més bé puntual i esporàdica dels grans carnívors.
Per exemple, en el nivell IV s’han identificat set tàxons carnívors que
representen tan sols el 0,6% del NISP, en el nivell XII tres tàxons carnívors
(0,4% del NISP), en el XVII un tàxon carnívor (0,4% del NISP) i en el nivell
XVIIc no n’hi ha de presència. A més a més, aquests carnívors, o al menys
una part (lleó, rabosa i linx al nivell IV), mostren marques antròpiques
(Fernández Peris, 2004; Blasco i Fernández Peris, 2010, 2012; Blasco, 2011).
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FIGURA 8. Dimensions (DMD i DVL del talònid) de les carnisseres inferiors (m1) de
Cuon de la península ibèrica (Sanchis et al., 2020). Plistocé mitjà: Cova del Bolomor
X (Bol), Cova Negra (CN) i Koskobilo (Kos). Plistocé superior: Axlor (Ax), Cueva de
Llonin (Llon), Cova del Parpalló (Par) i Bolinkoba (Bok).

La distribució de grans carnívors en el Plistocé mitjà i superior del
Mediterrani peninsular sembla menys intensa, si la comparem amb altres
zones peninsulars, com el Cantàbric o la Meseta. Només alguns jaciments
del Plistocé mitjà de la zona valenciana com Cova Negra, i també del Plistocé
superior com Cova Beneito, Cova de les Malladetes i Cova del Parpalló,
mostren un paper més destacat dels carnívors en l’ocupació de les cavitats,
quasi sempre presents en els nivells basals de la seqüència i/o en alternança
amb les ocupacions humanes (Pérez Ripoll, 1977; Martínez Valle, 1996;
Pérez Ripoll et al., 2010; Morales et al., 2012; Sanchis i Villaverde, 2020;
Villaverde et al., 2021).
En el cas concret dels cànids de talla gran-mitjana presents a Bolomor,
fins l’actualitat s’ha identificat Canis cf. lupus en el nivell XVIIa,
concretament una dent i tres vèrtebres d’un adult. En el nivell IV altres
dues restes de Canis lupus, una dent i un os del carp/tars d’un altre individu
adult (Blasco, 2011). A aquestes restes publicades de llop caldria afegir la
mitat distal d’un radi inèdit amb conservació deficient procedent del nivel
XIIIb. Finalment, l’hemimandíbula de cuó estudiada en aquest treball,
identificada inicialment com a Canidae (Blasco i Fernández Peris, 2010),
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forma part d’un conjunt de 113 restes de fauna del mateix nivell X, de les
quals 42 són de cérvol (Cervus elaphus), 13 de tar (Hemitragus sp.), 9 de
conill (Oryctolagus cuniculus), 5 d’aus i la resta de fragments indeterminats
de talla mitjana i petita. L’estudi tafonòmic del conjunt ha relacionat els
exemplars adults de cérvol i tar amb l’acció humana, mentre que les restes
infantils de cérvol (NMI 1) es vinculen a l’acció de cànids i concretament del
llop (Blasco i Fernández Peris, 2010). La resta estudiada en aquest treball
correspondria a la primera cita de Cuon a Bolomor però no al territori
valencià, on aquest cànid ja ha estat identificat en diversos jaciments del
Plistocé mitjà com Cova Negra (Martínez Valle, 1996; Pérez Ripoll et al.,
2010; Sanchis et al., 2020), i del Plistocé superior com El Salt (Pérez Luis,
2019; Pérez Luis i Sanchis, 2021 en aquest volum), Cova del Parpalló (Pérez
Ripoll et al., 2010), Coves de Santa Maira (Pérez Ripoll et al., 2010; Morales
et al., 2012) i Cova de les Malladetes (Sanchis i Villaverde, 2020).
L’aparició de restes de Cuon en contextos arqueològics rebelen procesos
de competència per l’ús de les coves i inclús de confrontació directa entre
aquests carnívors i els grups humans. En aquest últim cas les restes de cuó
presenten modificacions d’origen antropogènic, com és el cas de les marques
lítiques, com les identificades en restes cranials, com l’hemimandíbula
de Cova Negra i el crani de les Coves de Santa Maira (Pérez Ripoll et al.,
2010; Morales et al., 2012), o postcranials, com el radi i la tíbia de la Cova
de les Malladetes (Sanchis i Villaverde, 2020). Aquestes evidències del
processat carnisser humà sobre aquests cànids han estat interpretades com
a conseqüència del pelat, per tal d’obtindre la pell, i del descarnament,
durant la preparació i consum de la carn. En aquest sentit sembla que tant
neandertals com humans anatòmicament moderns van interactuar amb
aquests cànids fins a la seua extirpació.

CONCLUSIONS
L’anàlisi morfomètrica d’una hemimandíbula de cuó present al nivell X de la
Cova del Bolomor ha permés la seua atribució a Cuon cf. alpinus europaeus,
la subespècie de cuó característica del Plistocé superior europeu, amb una
dentició més hipercarnívora i de menor talla que la dels cuons més robustos
de les fases més antigues del Plistocé mitjà. La situació cronoestratigràfica
d’aquest cuó fòssil podria revelar l’existència a la zona de poblacions que
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presentarien denticions molt evolucionades a la fi del Plistocé mitjà (MIS 6).
La presència del cuó a Bolomor demostra l’existència de procesos d’interacció
amb els grups neandertals. La mandíbula de cuó no mostra marques d’origen
antròpic però, altres carnívors han estat aportats i processats pels humans
a la cavitat i aquest també podria ser el cas del cuó, sense descartar-ne l’ús
esporàdic durant fases de desocupació humana.
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