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Introducció:

El coneixement i  la identificació de les aus a partir  de la seva morfologia externa
resulta relativament fàcil. No obstant, quan es tracta de reconèixer-les a partir dels seus ossos
els problemes s'accentuen, sobretot en el cas de les espècies de Passeriforme de mida mitjana
i petita.

La identificació de les restes esquelètiques d’aus és una eina imprescindible en molts
d’estudis d’alimentació d’aus de presa (ordres Strigiformes i  Falconiformes), i de mamífers
carnívors (Carnivora), així com per a treballs de paleontologia destinats a conèixer les faunes
d’aus del passat i estudiar la seva evolució.

Els Passeriformes inclouen més de la meitat dels ocells coneguts, tant a nivell mundial
com a  nivell  local.  Aquest  Ordre  inclou  un gran  nombre  d'espècies  existents  en  les  Illes
Balears  que són presa d'altres  animals  -fonamentalment  de  mamífers  carnívors  i  d'aus  de
presa, de major envergadura-. Als excrements dels mamifers i a les egagròpiles de les aus de
presa es poden trobar restes d'ossos que es necessari classificar si es vol conèixer el seu règim
alimentari.  La  identificació  d'aquestes  restes  òssies  a  nivell  específic,  inclús  genèrica  és
problemàtica, ja que existeixen pocs treballs específics que permetin la seva identificació, i
aquests presenten limitacions paleses ja que només permeten la identificació d’uns pocs ossos.
Manquen, en general, treballs que defineixin caràcters diagnòstics per a la identificació dels
ossos dels Passeriformes de talla mitjana i petita. Els estudis d’anatomia comparada a partir
de  materials  conservats  a  col·leccions  científiques  constitueixen a  hores  d’ara  l’eina  més
apropiada disponible per a la identificació d’aquests ossos.  Per això és necessari utilitzar una
metodologia de comparació amb els exemplars de diferents col·leccions, que en general són
molt incompletes o pràcticament inexistents.

Per altra  banda,  per  estudis de caràcter  paleontològic,  filogenètic,  taxonòmic i  per
aquells que tracten aspectes ecomorfològics de determinades espècies, resulten de gran interès
el coneixement dels accidents i detalls morfològics-estructurals que s'hi han produït al llarg
del  temps  dels  diferents  esquelets  per  poder  establir  una  línia  evolutiva  correcta  de  les
diferents espècies presents en l'Ordre de Passeriformes.

La  bibliografia  existent  sobre  l’anatomia  comparada  dels  ossos  de  l’esquelet
postcraneal de Passeriformes és escassa, però no inexistent. En el segle XIX es van publicar
alguns  treballs  anatòmics  amb  dades  útils  per  a  la  identificació  de  cranis  i  mandíbules
d’alguns  Passeriformes (e.g., Parker, 1877; Lucas, 1890),  però gairebé no es van publicar
treballs  que  permetessin  identificar  els  ossos  de  l’esquelet  postcranial  de  Passeriformes.
Dintre del segle XX s’han publicat alguns treballs que permeten identificar alguns ossos de
l’esquelet postcranial d’alguns Passeriformes, principalment de l’húmer (e.g., Ashley, 1941,
Bock, 1962; Ballmann 1973; Jánossy, 1982; Moreno, 1985, 1986, 1987; Kessler i Moldovai,
1993; Tomek i Bochenski, 2000; Stewart 2007). Alguns d’aquests treballs estan fets sobre aus
del  Neàrtic  (e.g.,  Ashley,  1941;  Bock,  1962),  cosa  que  limita  la  seva  aplicabilitat  a  la
identificació  d’aus  de  la  nostra  regió.  Altres  es  limiten  a  la  identificació  dels  ossos  dels
Passeriformes de talla més gran (e.g.,  Ashley,  1941; Kessler i  Moldovai,  1993; Tomeck i
Bochenski,  2000).  Aquesta  bibliografia  és  insuficient  per  a  identificar  nombrosos  ossos
d’ocells que apareixen al registre fòssil (tant de les Balears com d’altres indrets).

Amb l'objecte de contribuir a la identificació dels ossos dels ocells Passeriformes del
Paleàrtic occidental, s'ha elaborat un estudi amb alguns dels ossos menys estudiats del grup de



Passeriformes de talla mitjana. Amb la finalitat d'establir una sèrie de criteris diagnòstics que
permetin la identificació dels diferents exemplars, a nivell genèric i/o específic que apareixen
al registre fòssil de les Balears.

Pel que fa a les Illes, s'han trobat una gran quantitat d'exemplars fòssils en el Jaciment
espeleològic Quaternari d'Es Pouàs (Sant Antoni de Portmany, Eivissa). Es tracta d'un dels
depòsits paleornitològics més important que es coneix a les Illes Mediterrànies, i un dels més
rics de tota l'àrea mediterrània. 

L'estudi pot resultar de gran importància, ja que la presència dels diferents gèneres
daten  d'edats  similars,  i  es  podria  arribar  a  establir  la  biodiversitat  present  a  les  Illes  en
aquesta època. A més, l'estudi permet classificar una serie d'ossos, a partir dels criteris vàlids
obtinguts, i observar com han evolucionat a nivells osteològics els distints gèneres en relació
amb la convivència amb altres espècies, sobretot amb impacte causat per l'ésser humà.

Objectius:

L'objectiu principal del treball és obtenir criteris osteològics per a identificar un seguit
de gèneres fòssils de Passeriformes de talla mitjana que habitaven les Illes Balears al període
Quaternari. 

D'aquesta manera, els criteris obtinguts dels diferents ossos s'avaluaran i es posaran a
prova amb distintes col·leccions de gèneres conegudes de Passeriformes de mida mitjana del
mateix centre IMEDEA, amb l'objectiu d'eliminar o modificar els caràcters que no siguin
viables per la identificació dels exemplars. Finalment, i amb els criteris diagnòstics que siguin
d'utilitat, es classificaran diferents fòssils obtinguts del Jaciment espeleològic Quaternari d'Es
Pouàs (Sant Antoni de Portmany, Eivissa).

A més, durant el transcurs de l'estudi, es comprovaran les diferències morfològiques i
estructurals dels diferents ossos en els distints gèneres mencionats, amb l'objectiu de poder
discutir  el  camí evolutiu,  en termes de mida i  morfologia,  que han seguit  els  gèneres de
Passeriformes de talla mitjana de les Illes amb la convivència amb altres espècies i amb la
modificació del seu hàbitat. 

Material i mètodes:

Per tal de tenir tot el material necessari per a realitzar l'estudi, el treball s'ha duit a
terme a l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA), localitzat a Esporles, Mallorca.
D'aquesta manera ha estat possible accedir als diferents esquelets d'aus Passeriformes de mida
mitjana necessaris per a realitzar l'estudi. A més, l'institut també gaudia d'un l'espai propi per a
realitzar treballs de caire paleontològic i del material propi per a poder realitzar les diferents
etapes del treball.

En una primera etapa de base teòrica s'han elegit els diferents gèneres d'aus de l'Ordre
Passeriforme de mida mitjana,  presents a les Illes Balears,  que serien de gran interès per
l'elaboració de l'estudi; aquests són:  Turdus, Sturnus, Coccothraustes, Galerida, Monticola,
Lanius  i  Emberiza.  A més,  també  s'han  elegit  els  diferents  fragments  dels  esquelets  que
podrien presentar certs criteris protodiagnòstics que permetin la identificació i la classificació
dels diferents gèneres; aquests són: el Coracoide, l'Esterno i el Sinsacre.



Seguidament, el centre ha proporcionat els esquelets dels distints gèneres a estudiar i
s'han retirat els ossos necessaris per a realitzar l'estudi. Per tal d'evitar pèrdues d'identificació,
cada un dels ossos ha estat marcat amb el seu número d'exemplar, d'aquesta manera es coneix
en tot  moment  de  quin  exemplar  és  cada  fragment  evitant  possibles  confusions  entre  els
individus. A causa del fet que resulta difícil trobar un esquelet perfectament complet i amb
tots  els  ossos  en  bon  estat,  en  certs  moments  del  treball  s'han  hagut  d'utilitzar  un  altre
exemplar de la mateixa espècie.

A continuació, en la Taula. 1 apareixen els diferents exemplars, juntament amb el seu
corresponent nombre identificatiu, que s'han utilitzat per a realitzar l'estudi. Al costat d'alguns
nombres del Sinsacre apareixen un asterisc (*), aquests fan referència a altres esquelets  de la
mateixa espècie que s'han utilitzat per a realitzar certes parts del treball. A més, s'han elaborat
una serie de làmines gràfiques on apareixen tots els ossos del mateix tipus i de cada un dels
gèneres. D'aquesta manera es poden observar els distints ossos estudiats, així com resulta de
gran ajuda a l'hora d'observar i d'explicar els criteris diagnòstics obtinguts.

*En la Taula. 1 apareixen el nombre de col·lecció dels exemplars utilitzats en el treball.

    Làmina. 1. 

  * Llistat dels Coracoides dels 7 gèneres estudiats.

60085 60085 60085 60085

94670 94670 94670 94670

12470 12470 12470

94023 94023 94023 94023

18913 18913 18913

9973 9973 9973

9942 9942 9942 9942

Taula. 1

Coracoides Esternó Sinsacre Tarsmetatars

Sturnus vulgaris                       

Turdus merula                           

Coccothraustes coccothraustes      12473*

Monticola solitarius                     

Galerida cristata                          20554*

Emberiza calandra                      104075*

Lanius excubitor                          



    Làmina. 2.

  * Llistat dels Esternons dels 7 gèneres estudiats.

   Làmina. 3.

   * Llistat dels Sinsacres  dels 7 gèneres estudiats.

Per tal d'obtenir una llista amb els diferents caràcters protodiagnòstics que poden ser
d'utilitat per a la identificació de les aus, és necessari conèixer les similituds i les diferències
en l'anatomia dels organismes. L'anatomia comparada és un mètode de caràcter descriptiu,
basada  amb  la  morfologia,  fonamental  per  establir  relacions  filogenètiques  i  identificar



correctament un exemplar. D'aquesta manera, a partir de l'observació, s'arriben a establir una
serie de criteris diagnòstics que són realment útils i que permeten identificar i classificar un
organisme, en molts de casos, fins a nivell d'espècie.

D'aquesta manera, mitjançant l'anatomia comparada, s'han tractat paral·lelament i per
grups cada un dels distints ossos de l'estudi. L'objectiu és aconseguir observar una sèrie de
diferències en cada un dels ossos que siguin suficientment rellevants i que permetin classificar
l'exemplar.  Les  diferències  observades  s'anoten  i  són  avaluades  amb  altres  esquelets  del
mateix gènera amb la finalitat de conèixer la seva viabilitat. Per tant, l'estudi es realitza amb
tres grups distints d'ossos: 1. Els coracoides, 2. Els esternons i 3. Els sinscres.

Molts  dels  caràcters  protodiagnòstics  que  s'estableixen  no  són  viables  i  s'hauran
d'eliminar. Aquest fenomen es deu al fet que alguns criteris poden ser simplement propis a
nivell  d'espècie i,  per tant,  molts d'ells no estan presents en l'àmbit genèric,  sinó que són
exclusius del nivell específic de l'exemplar. Per altra banda, s'han trobat caràcters a nivell
específic que estan presents en la majoria dels organismes del gènera i,  per tant,  resulten
d'utilitat per a identificar els exemplars. 

Per altra banda, amb l'ajuda d'un peu de rei, s'ha utilitzat el mètode de la morfometria,
que  juntament  amb  l'anatomia  comparada  permeten  identificar  amb  major  eficiència
l'exemplar. La tècnica permet separar els diferents gèneres en grups depenent de la seva mida
i, per tant, conèixer a primera vista de quins gèneres pot formar part l'exemplar. Encara que, la
importància de la mida perd rellevància si és tracta d'un exemplar jove, o bé amb alguns
episodis de dimorfisme sexual presents en algunes espècies. 

Seguidament  és  necessari  avaluar  la  validesa  dels  criteris  protodiagnòstics.  La
metodologia consisteix en proporcionar una serie d'esquelets dels gèneres estudiats i, sense
conèixer  el  nombre  de  l'exemplar,  identificar-lo  de  manera  correcta.  D'aquesta  manera
s'aconsegueix saber quins dels criteris obtinguts són vàlids per la identificació dels distints
gèneres,  i  quins criteris  no són efectius per  a la  classificació dels exemplars.  És d'utilitat
repetir aquesta etapa de manera continuada, ja que permet saber en quins gèneres hi ha més
problemes i en quins els criteris obtinguts funcionen correctament. A més, el fet de treballar
amb mols més exemplars permet tornar a l'etapa inicial, i observar nous criteris que reforcen
l'estudi.  A continuació, en la Taula. 2, apareixen els nombres dels distints esquelets que s'han
utilitzat per comprovar la validesa dels criteris protodiagnòstics obtinguts en l'etapa inicial.

Taula. 2.

Tàxon Philum Classe Família Genere Espècie Exemplars Element

9940 Sturnus vulgaris Chordata Aves Sturnidae Sturnus vulgaris 1

9942 Lanius excubitor Chordata Aves Laniidae Lanius excubitor 1

9970 Sturnus vulgaris Chordata Aves Sturnidae Sturnus vulgaris 1

9973 Emberiza calandra Chordata Aves Emberizidae Emberiza calandra 1

12040 Emberiza calandra Chordata Aves Emberizidae Emberiza calandra 1

12137 Emberiza calandra Chordata Aves Emberizidae Emberiza calandra 1

Número 
col·lecció

Esquelet 
complet
Esquelet 
complet
Esquelet 
complet
Esquelet 
complet
Esquelet 
parcial

Esquelet 
complet



* Llistat de tots els exemplars estudiats per comprovar que els criteris protodiagnòstics obtinguts són vàlids.

Finalment,  els  criteris  diagnòstics  obtinguts  s'han  aplicat  als  fòssils  del  Jaciment
espeleològic Quaternari d'Es Pouàs (Sant Antoni de Portmany, Eivissa) per tal de comprovar
si els caràcters obtinguts són vàlids i si es compleixen en els fòssils de Passeriformes trobats
al  Jaciment.  El  la  següent  làmina  (Làmina.  4.)  es  poden observar  diversos  fragments  de

12517 Sturnus vulgaris Chordata Aves Sturnidae Sturnus vulgaris 1

12537 Emberiza calandra Chordata Aves Emberizidae Emberiza calandra 1

12590 Turdus merula Chordata Aves Turdidae Turdus merula 1

20636 Sturnus vulgaris Chordata Aves Sturnidae Sturnus vulgaris 1

20642 Turdus merula Chordata Aves Turdidae Turdus merula 1

20745 Chordata Aves Fringillidae Coccothraustes coccothraustes 1

20754 Sturnus vulgaris Chordata Aves Sturnidae Sturnus vulgaris 1

21722 Turdus merula Chordata Aves Turdidae Turdus merula 1

21855 Sturnus vulgaris Chordata Aves Sturnidae Sturnus vulgaris 1

21910 Turdus merula Chordata Aves Turdidae Turdus merula 1

21915 Emberiza calandra Chordata Aves Emberizidae Emberiza calandra 1

21920 Sturnus vulgaris Chordata Aves Sturnidae Sturnus vulgaris 1

48244 Sturnus vulgaris Chordata Aves Sturnidae Sturnus vulgaris 1

60084 Sturnus vulgaris Chordata Aves Sturnidae Sturnus vulgaris 1

60095 Sturnus vulgaris Chordata Aves Sturnidae Sturnus vulgaris 1

60105 Sturnus vulgaris Chordata Aves Sturnidae Sturnus vulgaris 1

60107 Sturnus vulgaris Chordata Aves Sturnidae Sturnus vulgaris 1

94023 Monticola solitarius Chordata Aves Turdidae Monticola solitarius 1

94032 Monticola solitarius Chordata Aves Turdidae Monticola solitarius 1

94186 Turdus merula Chordata Aves Turdidae Turdus merula 1

94300 Sturnus vulgaris Chordata Aves Sturnidae Sturnus vulgaris 1

94311 Monticola solitarius Chordata Aves Turdidae Monticola solitarius 1

94471 Turdus merula Chordata Aves Turdidae Turdus merula 1

94474 Turdus merula Chordata Aves Turdidae Turdus merula 1

94664 Turdus merula Chordata Aves Turdidae Turdus merula 1

Esquelet 
complet
Esquelet 

postcranial
Esquelet 
complet
Esquelet 
complet
Esquelet 
complet

Coccothraustes 
coccothraustes 

Esquelet 
complet
Esquelet 
parcial

Esquelet 
complet
Esquelet 
complet
Esquelet 
complet
Esquelet 
complet
Esquelet 
complet
Esquelet 
complet
Esquelet 
complet
Esquelet 
complet
Esquelet 
complet
Esquelet 
complet
Esquelet 
complet
Esquelet 
complet
Esquelet 
complet
Esquelet 
complet
Esquelet 
complet
Esquelet 
complet
Esquelet 
complet
Esquelet 
complet



Coracoides fòssils trobats al Jaciment d'Eivissa que han estat diagnòstics a partir dels criteris
obtinguts.

Làmina. 4.

* Coracoides trobats al aciment espeleològic Quaternari d'Es Pouàs (Sant Antoni de Portmany, Eivissa)

Resultats:

En els  esquelets  de  les  diferents  Passeriformes estudiades  existeixen  una  serie  de
caràcters  anatòmics que els fan especialment adequats per a la identificació familiar, genèrica
i  específica. Encara que el crani és l'element ossi que aporta una major informació per a la
identificació, altres elements postcraneals de l'esquelet també ofereixen certs caràcters que
permeten classificar una Passeriforme.

1. Caràcters postcraneals:

a) Coracoides.



En els cas dels Passeriformes de mida mitjana o petita, alguns ossos postcraneals com
el  Coracoides  poden  aportar  molta  informació  útil  de  l'exemplar.  Per  tal  de  ser  capaç
d'interpretar aquesta informació cal conèixer les diferents parts de l'os amb el qual treballam, i
saber localitzar les distintes peces on apareixen els criteris diagnòstics. En la figura superior
de l'esquerra (Fig. A) apareix il·lustrat el coracoide d'una  Passeriforme de mida mitjana o
petita amb les seves respectives parts que s'han estudiat durant el transcurs del treball. Per
altra banda, en la il·lutració superior de la dreta (Fig. B) s'observen les diferents mesures que
s'han obtingut de l'os.

Les variacions morfològiques es localitzen principalment en el seu extrem proximal.
En  aquesta  zona  el  Coracoide  adopta  una  forma  aplanada,  on  es  localitza  en  processus
lateralis que en les Passeriformes dels gèneres estudiats pot adoptar dos tipus morfològics: en
alguns gèneres apareix lineal i rectilini (Fig. 1C,  Lanius excubitor), mentre que en d'altres
adopta una forma amb protuberància inferior (Fig. 2C, Monticola solitarius), on apareix una
depressió semicircular en la zona central de la pendent. Per altra banda, en alguns gèneres el
caràcter  pot  aparèixer  molt  reduït  (Fig.  3C,  Galerida  cristata),  sent  igualment  útil  la
identificació.

 Fig. 1C. Lanius excubitor.      Fig. 2C. Monticola solitarius.     Fig. 3C.  Galerida cristata.

En alguns gèneres resulten de gran interès els caràcters presents en la zona d'unió entre
el  Coracoides  i  l'Esterno,  concretament  a  l'acrocoracoid.  Aquesta  zona,  depenent  de  les
característiques  que  adopta,  ens  permet  identificar  ràpidament  alguns  gèneres.  En  alguns
casos adopta una morfologia ganxuda molt prominent, on s'observa perfectament l'arc inferior
i el semicercle de la cara lateral que condueix fins a la protuberància final  (Fig 4C, Turdus
merula).  En  altres  casos  apareix  una  morfologia  discreta  i  limitada  on  no  existeix  l'arc
inferior,  sinó  una  superfícia  aplanada  i  l'Acrocoracoid  apareix  pràcticament  sense
desenvolupar la protuberància final (Fig 5C, Sturnus vulgaris). 

Per altra  banda,  altre  tret  identificatiu és la  pendent  externa amb la  qual es forma
l'Acrocoracoid. En el cas de la Fig. 4C s'observa com la cara externa és d'una forma totalment
arrodonida,  mentre  que  en  la  Fig.  5C  s'observa  la paret  lateral  amb  una  pendent  molt
pronunciada.  D'aquesta  manera,  en el  cas de  Monticola solitarius (Fig.  2C),  s'observa un
exemplar amb l'acrocoracoid amb una pendent externa pronunciada i rectilínia, però amb un
arc  inferior  completament  format.  A  més,  alguns  exemplars  com  el  Coccothraustes
coccothraustes  (Fig. 6C) presenten una pendent exterior molt pronunciada, derivant amb un
Acrocoracoid molt comprimit formant un arc inferior molt reduït.



 
    Fig. 4C. Turdus merula.      Fig. 5C. Sturnus vulgaris.            Fig. 6C. Coccothraustes.

      
A més dels caràcters principals anomenats amb anterioritat,  també es poden trobar

altres caràcters més simples però igualment definits que són d'utilitat per a la identificació
d'alguns exemplars. Alguns gèneres han modificat la part superior de l'Angulus medialis en
forma d'una protuberància molt definida.  En la  Fig. 2C (Monticola solitarius) i la Fig. 3C
(Galerida  cristata)  es  pot  apreciar  la  prolongació  en  forma  de  protuberància  en  la  part
superior  de  l'Angulus  medialis.  Per  altra  banda,  altres  gèneres  presenten  la  mateixa
característica però amb alguns trets distintius, com és en cas de Sturnus vulgaris (Fig. 5C), on
la protuberància apareix prominent però a certa distància de l'Angulus medialis.

Altre tret distintiu i que permet orientar a l'experimentador quan es treballa amb un
mateix os és la mida. Cal dir que simplement és una referència, i que depenent de les espècies
de dintre d'un mateix gènera, i de l'edat de l'exemplar, pot variar bastant. En la  Taula A.,
apareixen les diferents mides dels coracoides dels set gèneres estudiats. 

Tal com s'ha comentat, existeixen caràcters generals que són de gran utilitat per la
identificació dels exemplars, però cada un dels gèneres pot aportar certs criteris diagnòstics
secundàris de forma independent que també resulten de gran interés. En l'apartat d'Annexes,
Taula. 1C., apareixen els diferents criteris diagnòstics, principals i secundaris, que permeten
classificar a quin gènere correspon un coracoides de  Passeriforme  de talla mitjana o petita.
Cal dir que la taula es va avaluar amb diferents esquelets d'exemplars coneguts presents al
centre (IMEDEA), obtinguent un índex d'èxit superior al 90%.

Taula A.

* En la Taula A s'observa la longitud, en mil·límetres s, dels coracoides estudiats.

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm)

Sturnus vulgaris                     24,8 24,3 3,4 10,6 6,6 4,8

Turdus merula                          26,5 25,2 4,3 12,2 6,3 4,8

Coccothraustes coccothraustes   23,7 22,2 3,4 10,7 5,6 4,7

Monticola solitarius               23,4 21,5 4 10,2 6,6 4,7

Galerida cristata                         20,9 20,3 3,1 5,8 6,2 4

Emberiza calandra                       20,9 20,5 2,6 9,7 5,6 4,3

Lanius excubitor                          22 20,7 3,2 8,1 5,1 4,4



b) Esterno.

Sovint, l'Esterno de les aus Passeriformes de mida mitjana o petita sòl presentar series
dificultats a l'hora de permetre la identificació d'un exemplar,  principalment a causa de la
fragilitat d'algunes de les seves parts (principalment les ales laterals). Per tant, és necessari
obtenir  els  caràcters  diagnòstics  de  la  part  central,  l'àrea  més  reforçada  de  l'os.  En  la
il·lustració superior  (Fig. C) es poden observar les distintes parts estudiades de l'Esterno, on
es centra principalment en la part central de l'os, la zona més dura i que possiblement es pot
trobar  en  millors  condicions.  En  la  figura  superior  (Fig.  D)  es  poden observar  les  parts
mesurades de l'exemplar, mentre que en la Taula B. apareixen les mesures obtingudes.

   Taula B.

En aquest cas, l'ajuda de les mesures mètriques dels exemplars adults resulta de gran
interès a l'hora d'identificar un exemplar, a causa principalment de la gran diferència de mida
entre els gèneres. Per altra banda, els criteris diagnòstics obtinguts resulten indispensables a
l'hora d'identificar una  Passeriforme de mida mitjana o petita. Tal com s'ha comentat amb
anterioritat,  els  criteris  diagnòstics principals  obtinguts de l'estudi  fan referència  a  la  part
menys fràgil de l'os; aquests són tres: l'Apex cristae sterni, el Metasternum i el Rostrum sterni.

28 13,9 5,1 15,2 11,3
26,4 13,1 5,3 13,4 11,2
23,7 12,4 4,5 11,3 11,6
23 12,6 4,9 13 9,3

23,3 10,3 3,4 9,4 10,5
22,4 10,8 3,5 10,4 10,2
18,9 12,7 5,6 12 8

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)
Sturnus vulgaris                  
Turdus merula                            
Coccothraustes coccothraustes 
Monticola solitarius                   
Galerida cristata                     
Emberiza calandra                        
Lanius excubitor                           
* En la Taula B s'observa la longitud, en mil·límetres, dels esternons estudiats.



A primera vista es pot identificar un Esterno depenent de la morfologia que adopta el
Metasternum, ubicat en l'extrem proximal. Depenent de la longitud i de la mida dels extrems,
així com l'unió entre l'extrem i la línia final de l'os, es pot obtenir la suficient informació per
classificar un exemplar. Alguns exemplars presenten uns extrems finals molt llargs i oberts,
com és el cas de l'Sturnus vulgaris (Fig. 1E), derivant en un Metasternum molt llarg i amb un
gran  angle  d'obertura.  D'altres,  com  en  la  Fig.  2E.  (Emberiza  calandra),  presenten  un
Metasternum molt reduït, on els extrems finals de l'os pràcticament no estan desenvolupats.
Alguns exemplars es poden identificar a través de la relació entre la línia del cos de l'Esterno i
els extrems del Metasternum, tal com s'observa en la Fig. 3E. (Galerida cristata), on apareix
una part final del cos l'os amb un angle molt agut i uns extrems molt pronunciats.

     Fig. 1E. Sturnus vulgaris    Fig. 2E. Emberiza calandra      Fig. 3E. Galerida cristata

Altre criteri de gran rellevància a l'hora d'identificar un esterno de  Passeriforme de
mida mitjana o petita és el referent a la pendent de l'Apex cristae sterni, així com la disposició
morfològica del Rostrum sterni. En la figura referent al Turdus merula (Fig. 4E) s'observa un
Apex cristae sterni totalment rectilini, sense presentar protuberància. Per altra banda, en la
Fig. 5E (Sturnus vulgaris) es pot apreciar com l'Apex cristae sterni està molt avançat formant
un angle inferior a 90º. A més, altre caràcter important es troba en la base d'unió entre la
cresta i el Rostrum sterni. En la Fig. 4E s'observa una depressió còncava cap a l'interior de la
cresta,  mentre  que en  la  Fig.  5E aquesta  depressió no apareix.  Finalment,  en la  Fig.  6E
(Emberiza calandra), es pot apreciar un Apex cristae sterni molt similar a la Fig. 4E, referent
a  Tudus merula, però la diferència s'observa en la base d'unió entre el  Rostrum sterni i la
cresta. Mentre que en el Turdus merula la base d'unió forma una depressió cap a l'interior, en
la Galerida cristata s'observa una cara totalment rectilínia que en la base forma un angle de
90º amb el Rostrum sterni.

Fig. 4E. Turdus merula Fig. 5E. Sturnus vulgaris Fig. 6E Galerida cristata

A més, la variació en la morfologia del Rostrum sterni i la disposició, orientació i mida
de  les  antenes  també  resulten  uns  criteris  molt  útils  per  la  identificació.  En  les  figures
anteriors en vista lateral (Fig. 4E, Fig. 5E i Fig. 6E), ja es poden observar les diferències en el
Rostrum sterni dels diferents exemplars. La Fig. 4E., referent a Turdus merula, és caracterítza
per la presència d'una gran protuberància a sobre del Rostrum sterni, mentre que en la Fig. 6E



(Galerida cristata) i en la Fig. 5E (Sturnus vulgaris) no existeix cap tipus de modificació a
sobre  del  Rostrum  sterni.  Tal  com el  Turdus  merula,  altres  gèneres  també  conserven  la
protuberància per sobre del  Rostrum sterni,  com es pot observar en l'exemplar de  Lanius
escubitor (Fig. 7E).

Per altre banda,  l'amplitud i la llargària del Rostrum sterni també resulta orientatiu per
a identificar un exemplar de Passeriforme. En la Fig. 8E es pot observar la diferència entre un
Lanius excubitor (esquerra) i un Turdus merula (dreta). És fàcilment apreciable la diferència
en la mida entre els dos Rostrum sterni, així com la forma, la disposició i l'orientació de les
antenes  que  el  componen,  atorgant  un  criteri  vàlid  per  a  la  identificació  d'esternons  de
Passeriformes de mida mitjana i petita.

Fig. 8E. Lanius excubitor i Turdus merula.
Fig. 7E. Lanius excubitor

A més dels caràcters principals mencionats amb anterioritat també existeixen d'altres
caràcters  vàlids  que  poden  aparèixer  de  forma  independent  en  cada  gènera.  En  l'apartat
d'Annexes  apareix  la  Taula.  1E. referent  a  l'Esterno,  on  hi  apareixen  tots  els  criteris
diagnòstics vàlids per a la identificació d'aus Passeriformes de mida mitjana o petita. Cal
comentar que la Taula. 1E. ha estat avaluada i que presenta un índex d'èxit superior al 95%.

c) Sinsacre



De la mateixa manera que l'Esterno, la fragilitat de certes parts laterals dels Sinsacre
(Ala ischii, Antitrochanter,...) provoca que resulti difícil trobar el fragment de l'os complet i
sense cap estructura danyada.  Per tant,  per tal  d'aconseguir identificar els  ossos trobats al
camp, ha estat necessari recopilar els criteris de les parts més dures de l'os. Així mateix, les
mesures referents a la mida dels diferents Sinsacres s'han establert evitant les zones de l'os
que tenen més possibilitats de desaparèixer. En la figura superior (Fig. F) es poden observar
les parts mesurades de l'exemplar, mentre que en la següent Taula (Taula C) apareixen les
mesures obtingudes de cada un dels gèneres estudiats.

 Taula. C.

* En la Taula C s'observa la longitud, en mil·límetres, dels Sinsacres estudiats.

Encara que sempre cal dubtar de la mida i la forma de qualsevol os, ja que podria fer
referència  a  un exemplar juvenil  o a una espècie amb diferent pressió selectiva sotmès a
diferents condicions ambientals, resulta de gran utilitat a l'hora intuir la família, el gènera, e
inclús l'espècie d'un exemplar.  En la següent làmina (Làmina. 5.) es pot apreciar la diferència
de grandària entre alguns dels gèneres estudiats.

  Làmina. 5.

 * Diferències en la mida dels Sinsacres dels d'alguns gèneres estudiats.

Per tal d'aconseguir identificar un exemplar de Passeriforme a nivell genèric a partir
del Sinsacre, cal conèixer quins són els trets distintius que presenta cada un dels gèneres. Un
dels caràcters més importants, i observables a primer cop d'ull, fa referència a la disposició
del  Synsacrum i  de  l'ordenació  dels  foràmens  que  l'envolten.  Alguns  gèneres,  tal  com
s'observa en la Fig. 1S., com Monticola (esquerra) o Turdus (dreta) pràcticament no presenten
foràmens al voltant del Synsacrum, o si els presenten aquests estan molt reduïts. Per altra
banda, alguns gèneres com Sturnus (dreta) o Coccothraustes (esquerra), Fig. 2S.,  presenten el
Synsacrum envoltat de grans foràmens que deixen veure la disposició central de l'espina del
Sinsacre. Altre tret distintiu és la disposició de l'espina central, en la  Fig. 1S. és necessari
intuir  la  forma que  adopta,  mentre  que en  la  Fig.  2S. s'observa  perfectament  la  variació
morfològica que adopta durant tot el Sinsacre.

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm)

Sturnus vulgaris                 21 26,5 16,3 8,7 17,4 15,3

Turdus merula                        21,8 30 18,8 12,5 21,9 16,8

Coccothraustes coccothraustes 17,8 22 14 10 15,3 11

Monticola solitarius                     20,1 26 16,1 9,6 17,6 15

Galerida cristata                     16 20,7 13,3 7,9 14,3 8,9

Emberiza calandra                 16,3 19,1 12,6 7,5 12,6 10,3

Lanius excubitor                 20,2 24,7 15,3 7,2 15 11,1



Fig. 1S. Monticola solitarius i Turdus meula.    Fig. 2S. Sturnus vulgaris i Coccothraustes.

Altre caràcter postcraneal important és el referent a la part proximal del Sinsacre, el
Proecssus terminalis ilii, ja que pot adoptar diferents morfologies depenent de la llargària i de
l'amplada  de  l'os.  Alguns  exemplars  com  el  Coocthraustes  coccothraustes (Fig.  3S.)
presenten, en vista superior, un  Processus terminalis ilii amb una part proximal molt gran i
amb un angle d'obertura molt elevat, formant una espècie de semicercle en la part lateral.
D'altres gèneres com Sturnus (Fig. 4S.) presenten la part proximal del  Processus terminalis
ilii  molt estreta, pràcticament en la mateixa línia del Synsacrum. Finalment, alguns exemplars
com el Lanius excubitor (Fig. 5S.) es caracteritzen per presentar un  Processus terminalis ilii
molt  avançat  i  acabat  amb  una  forma  arrodonida  peculiar.  A  més,  en  la  Fig.  3S.
(Coccothraustes  coccothraustes)  i  en  la  Fig.  5S. (Lanius  excubitor)  és  pot  observar  com
l'espina dorsal del Sinsacre sobresurt pràcticament fins a l'altura final del Processus terminalis
illii, mentre que en la Fig. 4S. (Sturnus vulgaris) la part final de l'espina dorsal s'observa molt
reduïda.

Fig. 3S. Coccothraustes.  Fig. 4S. Sturnus vulgaris.   Fig. 5S. Lanius excubitor.

Altre caràcter important és el sistema d'unió entre el Synsacrum i l'Ala postacebularis
ilii, relacionat amb la duresa i la compactació del Sinsacre de l'exemplar. En alguns gèneres la
línia d'unió entre les dues parts apareix rompuda, separant clarament el  Synsacrum de l'Ala
postacebularis, mentre que d'altres gèneres presenten les dues parts fortament unides. En la
Fig. 6S., Monticola solitarius (esquerra) i Sturnus vulgaris (dreta), s'observen dos gèneres que
presenten la línia d'unió entre el Synsacrum i l'Ala postacebularis ilii oberta, sense una clara
sutura entre elles. Per altra banda, en la Fig. 7S. aparèixen un Turdus merula (esquerra) i un
Lanius excubitor,  on s'observa una sutura superior entre e el Synsacrum i l'Ala postacebularis
ilii perfectament soldada.



Fig. 6S. Monticola solitarius i Sturnus vulgaris.   Fig. 7S. Turdus merula i Lanius excubitor.

Tal com el Coracoides i l'Esterno, en l'apartat d'Annexes apareix una taula (Taula. 1S.)
on s'esmenten tots els caràcters necessaris per a la identificació d'un Sinsacre de Passeriforme
de talla mitjana o petits dels gèneres estudiats. La Taula. 1S. ha estat avaluada i ha presentat
un índex d'èxit superior al 80%. Cal comentar que hi ha hagut alguna confusió entre dos
gèneres: Galerida cristata i Emberiza calandra.

Discussió:

Tal com s'ha comentat a l'apartat de Resultats, les Taules han presentat un elevat índex
d'efectivitat per la identificació a nivell genèric de Passeriformes de talla mitjana o petita. Per
tal de conèixer les limitacions de cada Taula, s'han realitzat proves amb exemplars d'espècies
que no estan presents  en les  Illes  Balears,  on la  mida  de l'exemplar  pot  variar  de  forma
considerable  a  causa  de  la  diferència  en  la  pressió  selectiva.  Cal  comentar  que  a  l'hora
d'identificar  un  exemplar  és  necessari  que  compleixi  la  majoria  dels  caràcters  que  estan
mencionats a la Taula, i no només alguns dels caràcters mencionats. Aquesta metodologia de
treball recau en el fet que diferents gèneres poden compartir un caràcter, creant confusions
entre diferents espècies. Per tant, si es treballa amb un conjunt de caràcters, la possibilitat
d'error és  pràcticament molt dèbil.

Encara que els resultats han estat exitosos, cal comentar que les Taules obtingudes no
funcionen completament per ossos d'exemplars juvenils. El principal problema recau en el fet
que els ossos no estan completament formats,  per tant resulta molt  complicat detectar els
mateixos  caràcters que pot  presentar  un adult  del  mateix gènera.  De totes  maneres,  s'han
identificat  correctament  alguns  exemplars  juvenils  de  Galerida  cristata,  Sturnus  vulgaris,
Monticola solitarius i  Coccothraustes coccothraustes. Altre fenòmen important referènt a la
mida són els casos extrems de dimorfisme sexual, que poden crear confusions a l'hora de
determinar un individu a partir de les mesures mètriques.

Per  altra  banda,  existeixen  algunes  limitacions  d'identificació  entre  els  exemplars
adults en algunes Taules esmentades. En la  Taula. 1C., referent al Coracoides, hi ha hagut
alguns problemes a l'hora de diferenciar el  Turdus  del  Lanius, a causa de la similitud entre
l'Acrocoracoid. De totes formes, es pot identificar l'exemplar a través del conjunt dels altres
caràcters diagnòstics presents en la Taula. De la mateixa manera, la  Taula. 1S. ha presentat
series limitacions per a diferenciar els gèneres Galerida i Lanius, a causa principalment de la
gran similitud en la mida del Synsacrum i de la distribució i orientació de les seves parts.



Altre factor a destacar ha estat la part experimental relacionada amb la identificació
dels  Coracoides trobats al   Jaciment espeleològic Quaternari  d'Es Pouàs (Sant  Antoni de
Portmany,  Eivissa),  il·lustrats  en  la  Làmina.  4.  Tal  com es  pot  observar  en  l'escala  que
apareix al costat de cada imatge de la Làmina. 4., la mida dels Coracoids trobats al Jaciment
és molt major que la dels exemplars utilitzats per a la metodologia d'anatomia comparada
(Làmina. 1.). El motiu principal d'aquesta dràstica disminució en la mida dels Passeriformes
de talla mitjana ha estat la pressió selectiva de l'ésser humà durant els darrers segles, a causa
de l'augment en la caça, que ha provocat que els exemplars de mida més gran foren eliminats
provocant un augment en la supervivència dels exemplars més petits. 

Pel que fa als Coracoides trobats al Jaciment, els gèneres diagnosticats han estat: 7
Turdus, 3 Monticola i 2 Sturnus. Quatre exemplars  no han estat identificats, principalment a
causa  del  gran  deteriorament  de  l'os  i  la  falta  dels  caràcters  principals  que  permeten  la
identificació.

Annexes:

Per  tal  d'obtenir  una  major  facilitat  a  l'hora  d'identificar  un Passeriforme de  talla
mitjana o petita, s'ha elaborat una Taula per a cada os estudiat (Esterno, Coracoide i Sinsacre),
on apareix de forma sintetitzada tots els criteris avaluats i vàlids per a la identificació dels set
gèneres treballats. Els caràcters principals per a la identificació de les aus han estat comentats
en l'apartat de Resultats, però també són de gran ajuda altres caràcters de menor importància
per a la classificació dels exemplars.



Taula. 1C.
CORACOIDES Turdus Coccothraustes Sturnus Monticola Galerida Emberiza Lanius

Aspecte
Part superior

avançada, inferior
extensa.

Part superior molt
comprimida

Senzill, llis i pla.
Part superior molt

allargada.

De petit tamany i
pràcticament

sense p. lateralis.
-

Fi yisenzill, d'aspecte
juvenil.

Acrocoracoid

Forma de ganxo, amb
punta marcada i cap a
l'interior. Arrodonit.
Notable arc inferior.

Ganxo esclafat
frontalment. Arc

inferior molt estret.

Part exterior
arrodonida i sense

protuberàncies.
Arc pla (90º).

Allargat amb la
part superior recta.
Cara de la punta

molt llisa. 

Limitat en mida,
amb un arc

inferior molt
dèbil.

Cara exterior molt
recta. Pot tenir una

pendent molt
marcada en la part

superior. 

Molt divers, similar a
Turdus i Monticola.

Processus
lateralis

Gros i obert, formant
un triangle. Crestes
internes llargues i

prominents. 

Sutil i lineal.
Triangle aplanat a

l'interior,
protuberància fina.

Fi i rectilini, no
molt ample en

referència a l'os.

Molt marcat,
semicircular. Part
final molt ample

(ona)

Només en la base,
molt extens però
de poca altura.

En forma d'ona,
menys marcat que

Monticola però
similar.

Poc desenvolupat,
allargat i recta.

Procesus
scapularis

Prominent. - - -
Sense ser

protuberant.
-

Gran protuberància
però molt fina, en línia

amb l'os.

A. medialis i 
A. lateralis.

Ovalat i amb gran
depressió entre ells.

-

Protuberància
superior de

l'anglus medialis a
certa distància.

Protuberància
llarga i cap a

l'exterior a sobre
de l'A. medialis.

Petita
protuberància a
sobre de  l'A.

medialis

L'A. medialis pot
acabar amb una
protuberància

allargada.

Depressió molt ben
marcada i molt alta.

Observacions
Hi pot haver una

protuberància sobre
l'A. medialis.

Possible depressió
en la base del

triangle

Cos de l'os molt
allargat, sensació
de fragilitat i  fi.

Bon arc inferior a
causa de la
longitut de

l'Acrocoracoide

La depressió
entre A. medialis
y A. lateralis és

bastant alta

En la part central del
Processus lateralis
apareix la depressió

de l'ona

Hi ha un triangle en la
cara interna, però amb

les crestes molt poc
marcades.

Observacions
Possible depressió en

la cara interna de
l'Acrocoracoid.

Protuberància en la
cara interna de
l'Acrocoracoid.

- -

Possible foramen
en la cara interna

de
l'Acrocoracoid.

Gaxo de
l'Acrocoracoid

remarcable.

Ala del processus
lateralis en angle de

=> 90º.

Observacions.
Protuberància en la
cara externa de l'os.

- - - -
Protuberància en la
cara interna superior
de l'Acrocoracoid.

El P. scapularis de
juvenil prcàticament

desaparegut



Taula. 1E.
ESTERNO Turdus Sturnus Monticola Coccothraustes Emberiza Galerida Lanius

Aspecte Robust i allargat Llarg i aprimat Proporcionat Proporcionat Senzill i aprimat
Senzill i molt

aprimat, molt estret
per la part inferior.

Curt i consistent;
robust.

Pendent de l'Apex
cristae sterni.

Recta, d'angle agut
amb una depressió
arrodonida cap a

l'interior en la base.

Arrodonit, formant
un Apex cristae
molt marcat i

avançat

Curt i en dos plans,
sense ser totalment

circular.

 Hi ha un desnivell
entre les antenes i el

rostrum sterni.

Curt, molt recta,
amb un Apex molt

fi.

Alta i recta, amb
una pendent

arrodonida en la
unió entre la cresta i

el Rostrum.

Molt curta. El
Rostrum sterni

apaeix casi en la
meitat de la cresta.

Metasternum
Curt amb extrems

presencials al final..

Llarg, amb els
extrems molt grans

i marcats.

Amb els extrems
presencials.

En la línia del cos,
sense estar molt

marcats.

Pràcticament
desapareguts, en la
mateixa línia del

cos.

Petits però molt
marcats a causa de
la pendent final del

cos.

Proporcionat.

Rostrum sterni.

Amb protuberància
a la meitat-

avançada de la part
superior.

Part superior molt
llisa.

Part superior molt
llisa.

Gran pendent entre
les antenes i la part

superior del
Rostrum sterni.

Part superior molt
llisa.

Protuberància abans
de les antenes. Vista

superior: molt
aprimat.

Protuberància abans
de les antenes. Vista

superior: molt
ample.

Antenes (Vista
lateral Rostrum

sterni)

Antenes Rostrum
sterni molt estretes.

Antenes Rostrum
sterni amples.

Estretes-
Amples, molta

pendent en la unió
amb el Rostrum.

Fines i curtes.

Fines, molta
pendent en la unió
amb el Rostrum

sterni.

Molt grans,
gruixades i amb

gran distància entre
elles.

Observacions
(cara interna

l'Esterno)

En forma d'ona amb
les parts superiors

avançades.

Petita depressió
central.

Molt en forma
d'ona, amb les parts

superiors
avançades.

Protuberància
central puntiaguda
(molt fina, per tant
pot desaparèixer).

Pràcticament recta.
En forma d'ona.

S'observa el
foràmen superior.

Diversos foràmens
en la part central de
l'os, fins a la meitat.

Observacions
(Nervi central de

la cresta)

Nervi inicial de la
cresta molt marcat i
robust, acabant cap

a la cara interna.

Molt ample en la
base.

Casi desaparegut.
Nervi inicial de la

cresta molt marcat i
robust.

Arriba a connectar
amb la part superior

de la cresta.

Nervi inicial de la
cresta molt aprimat,

a vegades
desaparegut.

-

Inici de la
protuberància de

les facies
articularis.

Inferior, 1
protuberàcia.

Inferior, 1
protuberància.

Inferior, ondulat, 2*
protuberàncias.

Superior Inferior Superior. Inferior



Taula. 1S.
SINSACRE Turdus Sturnus Monticola Coccothraustes Emberiza Galerida Lanius

Aspecte Gran Gran – Allargat Mitja Mitja Petit Petit Mitja i allargat

Foràmens
superiors

Molt redïits o
desapareguts

Si, de forma regular
de l'inici al final.

Molt redïits o
desapareguts

De l'inici al final,
de distinta mida i
alguns dividits.

De l'inici al final,
mal distribuits i de

distint tamany.
Alguns només

marcats

Disposició en ziga-
zaga, alternats.

Només apareixen
alguns.

De l'inici al final, de
distinta mida i
alguns dividits.

Unió sinsacre i A.
postacetabularis.

Llisa
Separada per una

sutura.

Separada per una
sutura que pot estar

tancada.

Sutura observable
sense estar molt

oberta.

Sutura observable
sense estar molt

oberta.
Llisa

Sutura observable
sense estar molt

oberta.

Espina dorsal – C.
iliaca dorsalis.

Sense contacte

Sense contacte però
amb l'espina dorsal

perfectament
observable.

Semicontacte

Sense contacte,
l'espina dorsal

s'intueix al llarg de
l'os.

Amb contacte Sense contacte. Sense contacte.

P. terminalis ilii Llarg, ample i recta.
Curt, aprimat i

recta. A vegades en
gaxo cap a l'interior.

Llarg, aprimat i
recta.

Petits i curts. La
part inicial pot ser
més prima que la

final. 

Curt i aprimat, es
tanca cap a
l'interior.

Llarg i prim. Es
tanca cap a
l'interior.

Triangular, forma
de punta de llança..
A vegades apareix

allargat.

Observacions.
(sutura superior)

La sutura contacte
amb la Crista iliaca.

La sutura contacte
amb la Crista iliaca.

La sutura no
contacte amb la

Crista Iliaca.

La sutura no
contacte amb la

Crista Iliaca.

En la part dorsal hi
ha una

protuberància final.

Molt tancat, la
sutura no arriba a
contactar amb la

Crista Iliaca. 

Totalment tancada i
contacta amb la

Crista Iliaca.

Observacions
(protuberància
lateral mitjana)

Gran i robusta,
sortint de la Crista

iliaca dorsalis.

Gran i robusta,
sortint de la Crista

iliaca dorsalis.

Petita i llisa, com
una prolongació de

la Crista iliaca
dorsalis.

- -

Sense desnivell
entre la Crista iliaca

dorsalis i la
protuberància.

-

Observacions
(morfologia de

l'espina superior)

-
Els foràmnes li

atorguen una forma
de punta de llança.

Quasi no s'aprecia,
sòl aparèixer una

sutil punta al final. 

Els foràmens
aporten la forma,

més ample al
principi i es va

aprimant.  

Molt ample al
principi i es va

aprimant.

Llisa i plana, sense
morfologia però pot

ser amb rombe.

L'espina apareix en
forma de rombe

debut a la
distribució dels

foràmens. 
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