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1. Introducció 

 

Es disposa de  materials abundants per identificar els ocells a partir de la seva morfologia 

externa, tals com claus d’identificació i guies descriptives amb il·lustracions o fotografies per 

reconèixer les espècies que volem determinar. No obstant, quan es tracta d’identificar els ocells a 

partir d’alguna peça òssia ens falta material bibliogràfic al qual poder recórrer (e.g., Moreno, 1985).  

La identificació dels ocells a partir de les seves restes esquelètiques és una eina bàsica en disciplines 

tals com la zooarqueologia i la paleontologia, a més de ser útil per a estudis d’alimentació de 

depredadors, tals com els carnívors o els ocells Strigiformes i Falconiformes que deixen o vomiten els 

ossos ingerits  (Moreno, 1985). Els estudis d’osteologia comparada són imprescindibles per poder 

identificar de quines presses s’ha alimentat el depredador a partir de les seves restes òssies. 

 

Hi ha alguns ordres d’ocells dels que es disposa d’una bona informació osteològica, com són, 

per exemple, els Strigiformes i els Falconiformes. En canvi per a altres ordres, com són els 

Passeriformes i els Charadriiformes, les informacions disponibles són molt més limitades i no són 

gaire actuals, especialment per als darrers (e.g.: Passeriformes: Ashley, 1941; Bock, 1960, 1962, 

1966; Cuisin 1982, 1983; Mayaud, 1931; Moreno 1983, 1985a-c. Charadriiformes: Barbosa, 1990, 

1991, 1993, 1999; Eyton, 1867; Milne-Edwards, 1865; Schäfer i Schmitz, 2016).  

 

Per als Passeriformes existeixen claus osteològiques que permeten la identificació dels seus 

cranis (e.g., Moreno, 1985a, b i c), però quasibé no existeixen treballs que permetin la identificació 

dels ossos de l’esquelet post-cranial (amb l’excepció dels còrvids). Per als Charadriiformes 

pràcticament no existien treballs que permetin identificar els cranis, llevat del treball de Barbosa 

(1991) i del recent del treball de Schäfer i Schmitz (2016). Tot i que no es tracta de treballs dissenyats 

per a la identificació dels ossos, cal destacar algunes publicacions del segle XIX on s’establiren 

alguns criteris diagnòstics dels ossos postcranials dels Charadriiformes, com per exemple el treball de 

Milne-Edwards (1865) o el treball osteològic de Shufeldt (1884), qui va descriure l’esquelet de  

Numenius longirostris, on compara els diferents ossos de l’espècie amb els d’altres espècies limícoles.  

 

Entre els Charadriiformes, igual que entre els Passeriformes, hi ha moltes espècies que 

presenten una morfologia externa bastant similar, i que sovint tenen també esquelets molt similars,  

per aixó és fa necessari disposar d’estudis osteològics per poder identificar cada taxó (gènere o/i 

espècie).   

 

Les tasques de diagnosi que realitzen els paleontòlegs i zooarqueòlegs es basen en la 

utilització tant de les escasses publicacions disponibles com en l’estudi de materials de comparació. 



Els materials que es conserven a col·leccions científiques constitueixen una eina de primer ordre per 

identificar les restes fòssils. Les col·leccions són útils per descobrir i avaluar les diferències 

anatòmiques entre espècies, entendre la seva morfologia externa, el comportament de les espècies i a 

més molt útil per identificar els fòssils. Aquests es poden comparar amb els ossos d’espècies actuals. 

Així es poden identificar les espècies que van viure en el passat, i veure i interpretar les diferències i 

variacions dels ossos segons l’evolució de cada espècie.  

 

Alguns autors (e.g., Eastham, Sánchez-Marco) que estableixen identificacions taxonòmiques 

de restes fòssils no aporten als seus treballs els criteris morfològics en els quals s’han basat per 

establir les seves diagnosis. En molts d’aquests casos, l’avaluació d’aquestes identificacions resulta 

molt difícil, si no impossible. En alguns casos s’han pogut detectar errades en les determinacions 

(e.g., Fisher i Stephan, 1975, varen descriure una espècie de cega que suposadament seria endèmica 

del Pleistocè superior de Malta, Scolopax ghardalamensis; Olson, 1976, va demostrar que aquesta 

espècie no existeix, i que els ossos sobre els que es va fonamentar la seva descripció en realitat eren 

de Coturnix coturnix).  

 

Els Charadriiformes es caracteritzen, entre d’altres trets, per presentar els següents caràcters 

osteològics (e.g., Livezey i Zusi, 2006; Mayr, 2000): 

(1) una gran diversitat de morfologies del premaxil·lar i la mandíbula, la qual està relacionada 

amb els tipus d’alimentació.  

(2) un coracoide amb un tuberculum brachiale sortint i amb una facies articularis àmplia. 

(3)  un húmer amb el processus supracondylaris dorsalis més o menys ben desenvolupat (excepte 

en Burhinidae, Alcidae i Jacanidae) 

(4) Crista cnemilalis del tibiotars gran. 

 

Repassant breument la bibliografia sobre osteologia de Charadriiformes destaquem diferents 

estudis que aporten informacions sobre la seva evolució, morfometria, comportament, ecologia i dieta. 

Existeixen estudis d’osteologia de Charadriformes que relacionen la longitud i forma del bec amb el 

comportament i les diferents estratègies de caça de preses (e.g., Barbosa i Moreno, 1999). En l’estudi 

d’aquests autors s’analitza la evolució de la morfologia de les extremitats posteriors amb l’ecologia de 

l’espècie. S’ha pogut relacionar la morfologia i dimensions dels ossos de les extremitats posteriors 

amb l’hàbitat ocupat, i el mètode de locomoció amb la forma dels segments proximals de les potes 

(Barbosa, 1993). La taxa de canvi evolutiu és diferent als diferents llinatges de Charadriiformes. 

D’acord amb en Barbosa (1993), és major en Scolopacidae que no pas en Charadriidae. Existeix una 

clau d’identificació d’aquest grup basat en la morfologia de l’ós quadratum (Barbosa, 1990), que és 

diferent segons l’espècie (Walker 1888) i que juga un paper molt important en el moviment de la 

mandíbula inferior. Es disposa també una clau d’identificació d’espècies de Charadriiformes basada 



en la morfologia cranial de 32 espècies (Barbosa, 1991) i recentment s’ha publicat una altre clau de 

determinació basada en la morfologia cranial de 38 espècies (Schäfer i Schmitz, 2016). Estam 

mancats, però, d’estudis moderns que permetin  identificar la major part dels ossos de l’esquelet 

postcranial dels Charadriiformes. La bibliografia existent és insuficient per poder identificar moltes 

restes fossilíferes. Per això he volgut presentar una aproximació, inicial,  per millorar la identificació i 

interpretació dels ossos d’un grup d’ocells Charadriiformes. L’ordre dels Charadriiformes és un grup 

monofilètic que inclou 343 espècies que s’inclouen en 18 famílies. És un ordre complexe i no 

abastable a efectes d’un TFG. A efectes d’aquest treball ens hem volgut centrar a un grup reduït 

d’espècies de Charadriiformes del Paleàrctic Occidental, consistent en les espècies d’hàbits més 

terrestres i algunes espècies costaneres pertanyents a les famílies Scolopacidae i Burhinidae. Només 6 

espècies de Scolopacidae i una espècie de Burhinidae crien a la Península Ibèrica (Scolopax rusticola, 

Gallinago gallinago, Limosa limosa, Numenius arquata, Tringa totanus, Tringa hypoleuca i Burhinus 

oedicnemus). S’ha intentat obtenir caràcters diagnòstics que permetin establir identificacions a nivell 

genèric i  específic.  

 

El jaciment de es Pouàs a Eivissa ha lliurat nombroses restes d’ocells del Pleistocè superior – 

Holocè de l’illa. Es disposa  d’una Tesi sobre Passeriformes, Strigiformes i Falconiformes (Guerra, 

2015), però les restes de Charadriiformes no han estat estudiades. Aquest jaciment ofereix una 

oportunitat per aplicar i avaluar aquests criteris diagnòstics en la identificació de les espècies. D’altra 

banda, també s’ha avaluat la seva aplicabilitat en la identificació d’algunes restes òssies fòssils de les 

Açores. 

 

2. Objectius 

 

L’objectiu del treball  consisteix en tractar d’obtenir criteris osteològics diagnòstics d’una 

sèrie d’espècies de Charadriiformes. Aquets criteris s’han obtingut amb la descripció dels trets 

representatius de cada un dels ossos del següent llistat: crani, mandíbula, húmer, coracoid i tars-

metatars de les espècies Burhinus oedicnemus, Numenius arquata, Tringa nebularia, Tringa totanus, 

Tringa glareola, Tringa ochropus, Tringa hypoleucos, Philomachus pugnax, Calidris alpina, Calidris 

alba, Calidris minuta, Gallinago gallinago, Lymnocryptes minimus, Scolopax rusticola. La 

nomenclatura que s’empra per descriure els ossos és la mateixa que es dóna al treball de Livezey i 

Zusi (2006). Els criteris  es posen a prova i s’apliquen en una mostra de fòssils procedents tant del 

jaciment des Pouàs com d’altres indrets per identificar de quin os i de quin gènere es tracta.  

 



Els criteris descriptius s’acompanyen amb làmines fotogràfiques, on es presenten els ossos de 

les espècies anomenades anteriorment pertanyents a la col·lecció de l’IMEDEA, per així recolzar la 

identificació.  

 

S’ha realitzat un anàlisi estadístic preliminar a partir de les mesures dels ossos, amb l’objectiu 

per explorar breument la relació entre l’osteometria de les espècies aquí analitzades amb el seu estil 

de vida. Inicialment s’havia considerat explorar l’estil de vida d’una espècie de Gallinago recentment 

descoberta a les Açores. Malauradament les restes disponibles estan tan deteriorades que no ha estat 

possible prendre quasi cap mesura, cosa que ha impedit incloure-la en aquest TFG. 

 

3. Material i Mètodes. 

 

S’ha utilitzat la col·lecció osteològica de l’IMEDEA, la qual a pesar de ser la millor col·lecció 

osteològica d’aus de tot l’Estat te bastantes limitacions. Donat que el nombre i diversitat d’espècies de 

Charadriiformes excedeix els objectius d’un TFG, el present estudi s’ha limitat a les famílies 

Burhinidae i Scolopacidae. Les espècies analitzades han estat Burhinus oedicnemus, Numenius 

arquata, Tringa nebularia, Tringa totanus, Tringa glareola, Tringa ochropus, Tringa hypoleucos, 

Philomachus pugnax, Calidris alpina, Calidris alba, Calidris minuta, Gallinago gallinago, 

Lymnocryptes minimus, Scolopax rusticola. La nomenclatura emprada per descriure els ossos ha estat 

la mateixa que es dóna al treball de Livezey i Zusi (2006). 

  

Per facilitar la identificació de les espècies, s’han elaborat làmines comparatives dels següents 

ossos: crani, mandíbula, húmer, coracoide, tars-metatars. Els ossos s’han fotografiat en diferents 

normes amb una càmera Sony α37. Amb les fotografies s’han muntat les làmines amb el programa 

Adobe Photoshop CC 2015.1. S’han mesurat els següents ossos: crani, mandíbula, esternó, húmer, 

ulna, carp-metacarp, coracoides, fèmur, tibiotars, tars-metatars. Les mesures s’han pres com es mostra 

la Figura 1 amb un calibre digital amb una precisió de centèsimes de mil·límetre, que després s’han 

arrodonit a dècimes, en considerar que les primeres no són repetibles. Les mesures es presenten a la 

taula 1. S’ha dissenyat un PCA amb el programa PAST (ver. 2.17c P.D. 2001) per resumir la 

segregació entre les diferents espècies i visualitzar els diferents patrons morfològics en relació a les 

proporcions de les ales i les cames, per tal de relacionar-los  amb el seu estil de vida, ja sigui més 

terrestre, més limícola. 

 

 

 



  

Fig. 1: La figura mostra les mesures que  s’han près: 1. Llargària total del crani, 2. Amplària frontal cranial, 3. Amplària de 

la caixa craniana, 4. Amplària interorbitària, 5. Amplària ocular, 6. Llargària total mandibular, 7. Símfisi mandibular, 8. 

Amplària mandibular, 9. Llargària total del esternó, 10. Amplària del esternó, 11. Llargària de la quilla, 12. Llargària total de 

l’húmer, 13. Amplària de l’epífisi distal de l’húmer, 14. Amplària epífisi proximal de l’húmer, 15. Amplària diàfisis de 

l’húmer, 16. Llargària total de la ulna, 17. Amplària de la diàfisi de la ulna. 18. Llargària total del carp-metacarp, 19. 

Amplària de l’epífisi distal del carp-metacarp, 20. Llargària total del coracoides, 21. Amplària de la base del coracoides, 22. 

Llargària total del fèmur, 23. Diàfisis del fèmur, 24. Amplària de l’epífisi distal del fèmur, 25. Llargària total del tibiotars, 

26. Amplària de la diàfisis del tibiotars, 27. Amplària total de l’epífisi distal del tibiotars, 28. Llargària total del tars-

metatars, 29. Amplària de l’epífisi proximal del tars-metatars, 30. Amplària de la diàfisi del tars-metatars, 31. Amplària de 

l’epífisi distal del tars-metatars 

 



4. Resultats 

 

 A continuació es presenten els resultats obtinguts per als diferents ossos. Des del punt de vista 

morfològic es registren diferents caràcters diagnòstics a nivell genèric. Les diferències intragenèriques 

són més subtils i, en general, no sembla senzill discriminar entre espècies congenèriques de talla molt 

propera. Alguns dels gèneres estudiats presenten caràcters diagnòstics clars, però no tots. En general, 

les espècies de talla major resulten més bones d’identificar que les espècies de mida menor (talment 

com succeeix als Passeriformes). Els ossos de Burhinus oedicnemus han estat els més fàcilment 

caracteritzables de tot el conjunt estudiat. 

 

 Rere la part descriptiva, s’han aplicat els criteris diagnòstics per identificar una mostra de 

fòssils de Charadriiformes procedents del jaciment des Pouàs (Santa Agnés de Corona, Eivissa; 

Pleistocè superior/Holocè).  

 

4.1. PART DESCRIPTIVA 

 

4.1.1. Crani (Figs. 2A i 2B) 

 

Burhinidae 

El crani de Burhinus oedicnemus té un bec recte, molt més curt que el dels Scolopacidae. 

L’extrem distal del bec (apex rostri) acaba en punta, i no presenta les marques de les terminacions 

nervioses que trobarem tan característiques dels Scolopacidae. Les apertura nassi ossea són més curtes 

però relativament més altes que les dels Scolopacidae. El bec té un procés frontal i un procés 

maxil·lar molt robustos. El jugal és  recte, i segueix la direcció marcada per la crista tomialis. L’òrbita 

ocular està oberta, i es troba molt alçada respecte la caixa cranial, de manera que les voreres dorsals 

de les dues òrbites sobresurten a l’espai interorbitari. Els palatins són gruixats i es troben separats. No 

es troben foràmens occipitals, sòls hi ha el foramen màgnum. Els ossos lacrimals sobresurten bastant.  

Scolopacidae 

El crani dels Scolopacidae es caracteritza per tenir un bec llarg en proporció a la llargària total 

del crani. Aquest bec és recte, lleugerament inclinat cap avall, i l’extrem distal d’aquest és arrodonit i 

ple de forats petits. Els nostrils ocupen gairebé tot el bec en allargada, separats per el procés 

premaxil·lar frontal o barra dorsal. Les barres ventrals en general són prou primes excepte les espècies 

amb un bec llarg ja que uneixen la part ventral del premaxil·lar amb el lacrimal. En els Scolopacidae 

la fissura craniofacial està clarament marcada, a més a vegades s’observa com continua per 

l’espai inter-orbitari. Les orbites oculars estan obertes, excepte en Scolopax, Gallinago i 



Limnocryptes, i tenen un diàmetre gran en proporció a la caixa cranial. Van des del lacrimal fins el 

procés post-orbital, aquest sempre en forma de punta. L’espai interorbitari és prim excepte, en 

Scolopax i recte, excepte en Numenius. Els lacrimals són grans i ben pronunciats. Limiten l’amplària 

cranial frontal. L’occipital té una forma arrodonida des de la vista lateral. La cavitat timpànica es 

troba a la caixa craniana avall de l’òrbita ocular, entre el procés post-orbital i el supramàtic. La 

impressió del múscul adductor de la mandíbula està ben marcada en la fossa temporal de la caixa 

craniana. En la vista ventral veiem un foramen màgnum gran, acompanyat de dos forats més petits i 

més pròxims a la prominència cerebral, anomenats foràmens occipitals.. El quadrat en vista ventral té 

tres puntes, dues més robustes, que són les que estan unides al jugal i les que estan darrere el procés 

post-orbital i supramàtic; la tercera punta que és la descendent sol ser més fina unida al pterigoide i a 

vegades es bifurca. 

El gènere Gallinago es tracta d’aus limícoles que tenen un bec llarg per ficar-lo dins les 

basses d’aigua. En vista lateral el procés frontal premaxil·lar està corbat cap a dalt, deixant així un 

nostril gran. El procés frontal premaxil·lar està lleugerament inclinat cap avall. L’extrem distal del 

bec és arrodonit i està lleugerament corbat cap avall. El procés maxil·lar nasal és més fi que en altres 

gèneres, com Scolopax o Numenius. El septe interorbitari és prim, amb tres foràmens: l’orbito-cranial 

(forma similar a un triangle), l’interorbitari (més arrodonit) i un tercer més petit que és el foramen del 

nervi òptic. A diferència d’altres espècies de Scolopacidae, la seva òrbita ocular està prou tancada i a 

més el procés post-orbital es veu unit al lacrimal. A més, els foràmens occipitals són grans i estan 

prou aferrats al foramen màgnum, allunyats de l’extrem proximal del crani. El crani fa 

aproximadament 100 mm de llargària total, i 13 mm d’amplària frontal, ja que les lacrimals 

sobresurten molt en relació a l’espai interorbitari, que està just darrere, amb una amplària prop dels 5 

mm. L’amplària ocular se situa entre 12 i 13 mm, és gran en relació a la caixa craniana que fa 

aproximadament 16 mm. En vista ventral destaquen uns palatins curts i separats. La caixa craniana 

presenta l’occipital molt aplanat, que li dona una forma més quadrada que a Numenius o Tringa.  

El gènere Lymnocryptes presenta un crani molt similar al gènere Gallinago, també presenta el 

procés premaxil·lar frontal inclinat. També es veu un dels foràmens del septe interorbitari des de la 

vista dorsal, però una de les diferències és que no té el bec tan llarg en proporció a la talla del crani. 

La llargària total del crani fa entre 64 i 67 mm. La fissura craniofacial, tot i ser petita està més 

marcada que en Gallinago. El jugal és prim i curt. Palatins llargs que arriben fins ben entrat el bec. El 

foramen màgnum té forma de cor, i els foràmens occipitals petits estan molt a prop d’aquest i a la 

vegada molt a prop de l’extrem proximal del crani. Òrbita ocular gairebé tancada i amb el procés post-

orbital que acaba en punta i sobresurt molt.  

Numenius: Té un bec molt llarg en proporció a la talla de la seva caixa craniana. La seva 

llargària total se situa aproximadament entre 164 mm i 170 mm i l’amplada de la caixa, en torn dels 



25 mm. El bec esta clarament corbat cap avall. En vista dorsal no es pot veure cap foramen del septe 

interorbitari, a diferència dels que s’observa als dos gèneres anteriors, però si que es veu l’os quadrat, 

que és gran. Els processos post-orbitals sobresurten molt i tenen forma de punta afilada. L’amplària 

inter-orbitària es va aprimant, sent més gruixuda prop de la caixa craniana i més prima quan s’acosta 

al bec. Els lacrimals són grans i sobresurten notablement, ja que sostenen el procés premaxil·lar nasal 

que és llarg i robust, (però no tant com Burhinidae), per sostenir un bec molt llarg amb un procés 

frontal gruixut. En vista dorsal,  la caixa craniana és bastant aplanada; és a dir ,la prominència 

cerebral de la part occipital del crani no sobresurt gaire.  En vista lateral l’os quadrat té l’extrem 

descendent que acaba en dos puntes i el procés para-occipital prou marcat. La prominència cerebral es 

veu més en vista lateral i presenta un foràmen. El jugal és més llarg que el procés premaxil·lar nasal. 

Els palatins són llargs i estan separats. L’os pterigoides és llarg.  Els foràmens occipitals se situen on 

s’acaba la caixa craniana. 

 El gènere Scolopax en vista dorsal no es poden veure ni foràmens del septe orbitari ni 

els quadrats. Destaca, a diferència dels altres gèneres descrits, una amplària interorbitària gran. Les 

òrbites oculars estan tancades i en el septe interorbitari destaquen tres foràmens, un a la part superior 

en forma més triangular i dos més arrodonits a la part inferior, molt junts. El jugal no és més llarg que 

el procés premaxil·lar nasal, a diferència dels altres gèneres. Cavitat timpànica està ben diferenciada. 

Els palatins són curts en relació al bec, a més són prims i estan separats. Els foràmens occipitals estan 

a prop del foramen màgnum però no al final de la caixa craniana. L’occipital es bastant aplanat, no 

destaca la prominència cerebral, no sobresurt gaire. La seva llargària total se situa entre 104 i 112 

mm, la seva caixa craniana és més ample respecte la seva llargària total que Numenius. 

Tringa: La primera diferència que s’aprecia respecte els altres gèneres  de Scolopacidae és la 

forma de la seva caixa craniana, més aguda: l’occipital no és tan pla, acaba més en punta, i la 

prominència cerebral sobresurt més que a la resta de gèneres descrits. L’espai interorbitari és estret i 

recte, no s’aprima i s’eixampla a mesura ens acostem al bec o la caixa craniana. Respecte la caixa 

craniana, el bec és tan llarg com als Scolopacini.  Les òrbites oculars són grans però no tant respecte 

la seva caixa craniana, com a Numenius o Scolopax. En la caixa craniana tenen la zona temporal i 

parietal amples (sempre respecte la seva llargària total). El bec és recte, amb l’extrem distal 

lleugerament corbat cap avall. En vista ventral apreciem un jugal llarg que gairebé toca la caixa 

craniana. Els foràmens occipitals són molt petits, estan devora el foramen màgnum i al final de la 

caixa craniana.  

En Philomachus destaca un bec corbat cap avall com Numenius, però no és un gènere tan 

gran. Els foràmens presents a la punta del bec estan menys marcats que en totes les altres espècies. El 

jugal és prim i fràgil, al igual que el procés premaxil·lar nasal, tot i que aquest és molt més curt. El 

palatins van paral·lels al jugal i a més estàn separats entre ells i bastant separats de la caixa craniana. 



El gènere Calidris també presenta el bec corbat cap avall, més petit que Philomachus. Els 

foràmens presents a la punta del bec estan menys marcats que en totes les altres espècies. El jugal és 

prim i fràgil, al igual que el procés premaxil·lar nasal, tot i que aquest és molt més curt. La diferència 

principal amb Philomachus és que aquest gènere té els palatins molt a prop de la caixa craniana i els 

palatins no van tan clarament paral·lels al jugal (en vista lateral). 

 

Fig. 2A: D’esquerra a dreta: IMEDEA 60017 Gallinago gallinago, IMEDEA 105208 Lymnocryptes minimus, IMEDEA 

20779 Numenius arquata, IMEDEA 60070 Scolopax rusticola i IMEDEA 104106 Burhinus oedicnemus.

 

Fig 2B: D’esquerra a dreta: IMEDEA 60134 Tringa glareolata, IMEDEA 11988 Tringa hypoleucos, IMEDEA 21897 

Tringa nebularia, IMEDEA 39428 Tringa ochropus i IMEDEA 20759 Tringa totanus. 

 



4.1.2. Mandíbula (Figs. 3A i 3B) 

 

Burhinidae 

La mandíbula de Burhinus oedicnemus presenta un disseny radicalment diferent del de les 

mandíbules de Scolopacidae. És molt més curta i robusta, cosa que reflecteix be el seu tipus 

d’alimentació. La sínfisi mandibular es robusta i amb una superfície bucal marcadament còncava, 

amb la crista tomialis que la limita molt aguda. La seva part articular és àmplia. El processus medialis 

mandibulae presenta un foramen pneumàtic ben vissible. El còtil medial es connecta amb el lateral a 

través d’un solc intercotilar no carenat. La fossa articularis quadrati se situa més horitzontalment que 

als Scolopacidae. En vista posterior, la vorera medial del processus medialis lateralis s’esten molt més 

medialment i dorsalment que als Scolopacidae. El procés retroarticular és molt curt.  

 

Scolopacidae 

 

Les mandíbules dels gèneres de Scolopacidae, són molt allargades, gairebé rectes, (a excepció 

de la de Numenius,  i en menor grau Philomachus i Calidris). En vista dorsal tenen forma de V. 

L’extrem distal és arrodonit i, de forma característica, presenta un gran nombre de petits foràmens, la 

distribució dels quals s’esten moltes vegades per tot l’exterior de la part símfisiària i fins i tot per la 

part distal de la branca mandibular. La fossa articularis quadrati se situa més verticalment que als 

Burhinidae.També els gèneres de Scolopacidae presenten un procés lateral, ample i poc allargat, 

mentre que els processus medialis i retroarticularis estan característicament més acabats en punta. En 

norma lateral l’extrem del processus retroarticularis està aixecat cap a dalt. El foramen mandibular 

destaca per ser allargat (a excepció de Numenius i Tringa).  

 

El gènere Gallinago presenta un mandíbula llarga, en relació al seu crani. El crani mesura 

entre 93 i 105 mm i la mandíbula fins a 83 mm. La símfisis fa 23 mm. El procés lateral i el medial 

formen un angle major de 90º, i el procés medial és més curt que el angular,. En vista lateral la 

mandíbula és totalment recta, i al seu l’extrem proximal, trobem a més altura el procés angular. El 

foramen mandibular té forma allargada, i el dentari angular que forma el foramen és força prim. 

 

Lymnocryptes presenten una mandíbula és recta i llarga en relació al crani. El crani mesura 67 

mm aproximadament i la mandíbula fins a 53 mm. La símfisis fa 12 mm, podem dir que és llarga. La 

crista tomialis ésta lleugerament arrodonida. Els processos medial i retroarticular formen un angle 

major que 90º, però a diferència d’altres gèneres els La fossa articularis quadrati se situa més 

horitzontalment que als Scolopacidae.són pràcticament igual de llargs. El procés lateral no sobresurt 



massa i té forma arrodonida. El foramen mandibular té forma allargada, però no és tan llarg com en 

Gallinago. 

 

En el gènere Numenius presenten una mandíbula molt llarga i corbada cap avall, fa 141 mm. 

A l’àpex, la cresta tomialis no és angular, a diferència del que passa a altres Scolopacidae, sinò que 

s’aplana, deixant entre les dues cristes una canaladura de forma molt característica. Numenius a més 

presenta el procés retroarticular molt prim, i més curt que el procés medial a diferència dels dos 

gèneres anteriorment descrits. El procés lateral gairebé no sobresurt. El foramen mandibular no és tan 

llarg en proporció a la seva mandíbula. La símfisis en aquest gènere també és molt llarga respecte la 

llargària total de la mandíbula;  pot mesurar fins a 54 mm. 

 

En el gènere Scolopax la mandíbula fa entre 84 i 87 mm, És llarga en relació al crani, el qual 

mesura 111 mm. La seva símfisi és també relativament llarga (26 mm). La crista tomialis ésta 

lleugerament arrodonida, com a Gallinago. El foramen mandibular és llarg en relació a la llargària de 

la mandíbula, encara que no tant com a Gallinago o Lymnocryptes. En norma lateral la mandíbula és 

completament recta. A diferència de Numenius, presenta un procés retroarticular molt més llarg i 

robust que el medial. Aquests dos processos formen un angle molt per sobre dels 90º. En norma 

lateral el procés retroarticular té forma lleugerament recargolada. Les irregularitats (foramens) de la 

superfície externa de l’extrem distal de la mandíbula es troben per tota la símfisi i en norma lateral 

que s’estenen gairebé fins a la meitat de la mandíbula. 

 

En el gènere Tringa tenen les mandíbules més curtes respecte als altres gèneres, però la 

relació amb el crani també podem dir que són llargues. Segons l’espècie podem veure que el procés 

lateral pot ser més curt o més llarg que el medial, i que per exemple en Tringa ochropus els dos 

processos no formen un angle major que 90º. El procés medial no és punxagut, sinó que acaba en una 

forma característica, amartillada i s’orienta lleugerament lateralment respecte la branca mandibular. 

Destaquem el procés lateral que sobresurt bastant en totes les espècies d’aquest gènere, més que als 

altres gèneres. El foramen mandibular és rodó i petit. 

 

La mandíbula de Calidris és lleugerament corbada a l’àpex. La símfisi és molt més curta que 

a les altres espècies aquí estudiades, i els foràmens presents a la supergície externa de l’àpex 

mandibular ocupen relativament poca superfície. El procés retroarticular és molt més allargat que a 

Tringa, i presenta una orientació que segueix la de la branca mandibular. 

 

La mandíbula de Philomachus és lleugerament corbada, tot i que no tant com la de Numenius. 

La símfisi és molt relativament llarga i amb una crista tomialis angulosa, i els foràmens presents a la 



superfície externa de l’àpex mandibular ocupen tota la part simfisiària. El procés retroarticular és més 

allargat que a Tringa, i presenta una orientació que quasi segueix la de la branca mandibular. 

 

 

Fig. 3A: A: IMEDEA 20799 Numenius arquata;  B: IMEDEA 60070 Scolopax rusticola ; C: IMEDEA 60106 Gallinago 
gallinago ; D: IMEDEA 105208  Lymnocryptes minimus;  E: IMEDEA 12466 Philomachus pugnax; F: IMEDEA 
104103 Burhinus oedicnemus. 

 

 

Fig. 3B:  G: IMEDEA 21897 Tringa nebularia; H: IMEDEA 21849 Tringa totanus; I: IMEDEA 11988 
Tringa hypoleucos; J: IMEDEA 13524 Calidris ferruginea; K: IMEDEA 21926 Calidris minuta. 
 

4.1.3. Coracoid (Figs. 4A i 4B) 

 



En comparació amb altres ordres d’aus, el coracoid dels Charadriiformes presenta un un 

tuberculum brachiale relativament sortint i amb una facies articularis àmplia i molt ben definida. Els 

coracoids de les espècies aquí estudiades no són massa allargats. Els trets més distinctius es troben a 

la faceta articular amb l’esternó (extremitas sternalis) i a la part articular amb l’húmer i l’escàpula 

(extremitas omalis).  

 

Burhinidae 

 

De totes les espècies estudiades, el coracoid més distinctiu és el de Burhinus oedicnemus. Es 

diferencia de la resta de les espècies per trets tant de la zona articular amb l’esternó (extremitas 

sternalis, base del coracoid, part posterior o caudal) com de la zona articular apical (extremitas omalis, 

part anterior o cranial). La part inferior del corpus coracoidei s’eixampla medialment, de manera que 

la vorera medial de l’os no es dirigeix directament a l’angle medial, sinó que es quebra a una 

escotadura que obre pas a la forma rectangular de la part inferior del coracoid. El processus lateralis 

està situat en una posició relativament elevada respecte la superfície articular amb l’esternó, i així 

contribueix a configurar l’altre costat del rectangle situat a la base del coracoid. La faceta articular 

amb l’esternó és prima (en sentit dorso-ventral) i ocupa tota la base del coracoid (en sentit medial-

lateral). La zona articular apical (extremitas omalis) és més allargada (en sentit antero-posterior) que a 

les restants espècies aquí estudiades. A la seva cara dorsal presenta un foramen  ben evident, i que 

està situat per sota d’un còtil semiesfèric ample, aquest foramen travessa el corpus coracoidei per 

sortir a la cara medial de l’os, per sota del sulcus m. supracoracoidei. El processus acrocoracoidei és 

més prominent cap endavant que a les altres espècies aquí estudiades. En norma medial 

l’acrocoracoid es projecta molt en un recessus infra-acrocoracoideus, relativament estret (dorso-

ventralment). 

 

Scolopacidae 

 

 Numenius arquata presenta un coracoid de mida només lleugerament major que Burhinus 

oedicnemus, si be te una aparença molt més robusta. En comparació amb Burhinus, a Numenius la 

part inferior del corpus coracoideum no s’eixampla medialment, sinó que la vorera medial de l’os es 

dirigeix directament a l’angle medial, donant una forma més triangular a la base del coracoid. El 

processus lateralis coracoidei forma un angle molt evident amb la superfície articular de l’esternó, i te 

una orientació marcadament més dorsal que a la resta de les espècies aquí estudiades, llevat de 

Philomachus pugnax. Acaba en una petita protiberància globular. El cotil escapular te una forma 

ovoidea. La faceta articular amb l’esternó és relativament ampla (en sentit dorso-ventral) i les seves 

voreres dorsal i ventral són paral·les en bona part del seu recorregut. En norma medial l’acrocoracoid 

es projecta poc en un recessus infra-acrocoracoideus (=facies articularis clavicularis), 



considerablement més àmplia (dorso-ventralment) que la de Burhinus oedicnemus.  

 

El coracoid de Scolopax rusticola és d’aparença robusta. Igual que a Numenius la part inferior 

del corpus coracoideum no s’eixampla medialment, sinó que la vorera medial de l’os es dirigeix 

directament a l’angle medial, donant una forma més triangular a la base del coracoid. El processus 

lateralis coracoidei se situa grosserament al mateix pla que la superfície articular de l’esternó. Acaba 

en una petita protusió plana (no globular). El cotil escapular te una forma ovoidea. La faceta articular 

amb l’esternó és curta i presenta una forma triangular molt característica, amb la part medial molt 

ampla,  amb un extrem orientat molt dorsalment, i la part lateral “acabada amb punta”. En norma 

medial l’acrocoracoid es projecta molt en un recessus infra-acrocoracoideus (=facies articularis 

clavicularis), considerablement més estret (dorso-ventralment) que el de Numenius arquata.  

 

A Gallinago gallinago el coracoid és més petit i més robust que el de Scolopax. Existeixen 

algunes diferències morfològiques notables respecte el coracoid de Scolopax.  L’extremitas omialis és 

més baixa que a Scolopax, i en norma medial l’acrocoracoid es projecta molt en un recessus infra-

acrocoracoideus (=facies articularis clavicularis), tot i que no tant com a Scolopax. El processus 

lateralis coracoidei se situa grosserament al mateix pla que la superfície articular de l’esternó. Acaba 

en una petita protusió plana (no globular) que s’orienta de forma diferent que a Scolopax, amb el 

processus més allunyat de la faceta articular de com està a Scolopax. 

 

El coracoid de Philomachus pugnax a primer cop d’ull recorda el de Numenius, del que 

sembla una versió reduïda, be que més acurçat. Aquesta semblança es deu a que el processus lateralis 

coracoidei forma un angle molt evident amb la superfície articular de l’esternó, i te una orientació 

marcadament més dorsal que a la resta de les espècies aquí estudiades, llevat de Numenius. D’altra 

banda, la vorera medial del processus procoracoid s’inserta a la vorera medial del corpus coracoidei 

de forma escalonada (al igual que a Numenius, i en menor grau que a Tringa i Calidris, i a diferència 

que a Scolopax, Gallinago i Lymnocryptes). En norma medial l’acrocoracoid es projecta poc en un 

recessus infra-acrocoracoideus (= facies articularis clavicularis), tot i que més que a Numenius, i és 

considerablement més estreta (dorso-ventralment) que la de Numenius. El processus lateralis 

coracoidei acaba en una petita protusió punxaguda. 

 

Tringa presenta el coracoid curt i robust. El processus lateralis coracoidei forma un angle amb 

la superfície articular de l’esternó intermig al que s’observa a Scolopax/Gallinago/Lymnocryptes i al 

que s’observa a Numenius/Philomachus. La inserció de la vorera medial del processus procoracoid 

amb la vorera medial del corpus coracoidei és variable (lleugerament escalonada a Tringa nebulosa i 

incospicua a Tringa totanus). En norma medial l’acrocoracoid es projecta poc en un recessus infra-

acrocoracoideus (= facies articularis clavicularis), tot i que més que a Numenius, i és 



considerablement més estreta (dorso-ventralment) que la de Numenius. La faceta articular amb 

l’esternó presenta les seves voreres dorsal i ventral paral·leles en bona part del seu recorregut. El 

processus lateralis coracoidei acaba en una petita protusió punxaguda. 

 

Calidris presenta els coracoids més petits de totes les espècies aquí estudiades. En comparació 

amb Tringa, el coracoid de Calidris presenta una faceta articular amb l’esternó relativament més curta 

(en sentit lateral-medial), un acrocoracoid més estret en vista medial i un processus lateralis 

coracoidei acabat en punxa, amb el seu extrem situat més lluny de la faceta articular que a Tringa. 

 

 

Fig. 4A: : A: IMEDEA 20799 Numenius arquata;  B: IMEDEA 60070 Scolopax rusticola  ; C: IMEDEA 
48296 Gallinago gallinago (GIRAT)  ; D: IMEDEA 39426 Lymnocryptes minimus; E: IMEDEA 12466 
Philomachus pugnax (GIRAT); F: IMEDEA 104106 Burhinus oedicnemus.  
 

 

Fig. 4B . G: IMEDEA 21897 Tringa nebularia;  H: IMEDEA 21849 Tringa totanus; I: IMEDEA 39428 Tringa ochrorus 
(GIRAT);   J: IMEDEA 11988 Tringa hypoleucos (GIRAT);   K: IMEDEA 60134 Tringa glareola (GIRAT);  l: IMEDEA 



13524 Calidris ferruginea (GIRAT); M: IMEDEA 20758 Calidris alba (GIRAT); N: IMEDEA 11193 Calidris alpina 
(GIRAT); O: IMEDEA 21926 Calidris minuta (GIRAT). 

 
4.1.4. Húmer (Figs. 5A i 5B) 

 

Burhinidae 

 

En comparació amb l’húmer dels Scolopacidae, l’húmer de Burhinus oedicnemus és altament 

distinctiu. La canya de l’os presenta una trajectòria més sigmoidea que als Scolopacidae, on és bastant 

recta. El caput humeri està situat en una posició més caudal que als Scolopacidae. La fossa 

pneumotricipitalis està dividida en dos per una barra medial recta que s’insereix a la canya amb una 

aresta de base estreta (als Scolopacidae la inserció és a través d’una aresta de base eixamplada). El 

tubercle dorsal està ben marcat i la seva vorera dorsal es continua amb la vorera dorsal de la crista 

deltopectoralis. La crista deltopectoralis i el tubercle ventral estan projectats més dorsalment i 

ventralment que als Scolopacidae. L’epicòndil dorsal no està acabat en punta, com passa als 

Scolopacidae.  

 

Scolopacidae 

 

En el seu extrem proximal destaca una característica important: la fossa pneumotricipitalis de 

Scolopacidae té una pars dorsal i una altre ventral que s’observen en norma caudal. En canvi en 

norma cranial s’observa que en l’extrem proximal destaquen dos solcs incisae transversals. La crista 

deltopectoralis no és tan marcada com als Burhinidae, i està orientada més cranialment. El tubercle 

dorsal no és gaire aparent, be que es prolonga distalment, però no en direcció a la vorera de la crista 

deltopectoralis, sinó més cap a la canya de l’os. En l’extrem distal destaca l’epicòndil dorsal acabat en 

punta, que sobresurt bastant respecte a la resta dels  gèneres estudiats. 

 

Scolopax: La llargària total de l’húmer és, aproximadament, 54 mm; la relació de l’amplada 

proximal amb la llargària total és, aproximadament, 0,24. La diàfisi fat 4,3 mm. A diferència de 

Numenius, en l’extrem proximal el tubercle dorsal no és gaire aparent, be que es prolonga distalment, 

però no en direcció a la vorera de la crista deltopectoralis, sinó més cap a la canya de l’os. La crista 

bicipitalis és més curta (és a dir, s’insereix més proximalment). La fossa pneumotricipitalis té una 

pars ventral més marcada que la dorsal. En l’extrem distal els còndils i epicòndils són molt arrodonits, 

no sobresurten molt.  

 

Gallinago: La llargària total de l’húmer és  de 38,5 mm. La relació de l’amplada proximal 

amb la llargària total és de 0,25. La seva morfologia recorda la de Scolopax, tot i que és més petit i 

més estilitzat. La diàfisi té una amplada de 3 mm. El caput humeri està ben diferenciat, més que a 



Lymnocryptes. La crista deltopectoralis no està molt marcada, i és més curta que a Scolopax. El seu 

àpex és més acabat un punta que a Scolopax. No sobresurt tant com a  Numenius. En l’extrem distal 

destaquem un epicòndil dorsal que sobresurt bastant, relativament més que a Scolopax. 

 

Lymnocryptes La llargària total de l’húmer és d’uns 30 mm, la relació de l’amplada proximal 

amb la llargària total és de 0,23 i amb la distal de 0,17, de manera que l’extrem proximal és 

proporcionalment més petit que a Gallinago. La diàfisi fa uns 2,2 mm. La pars ventral de la fossa 

pneumotricipitalis està més marcada que la dorsal. La crista deltopectoralis és més curta que a 

Gallinago. Els còndils de l’extrem distal estan bastant arrodonits. El seu aspecte general recorda el de 

Gallinago, del que seria una versió reduïda. 

 

Numenius La llargària total de l’húmer és d’uns 96 mm. La relació de l’amplada proximal 

amb la llargària total és  0,2; és l’extrem proximal més petit en proporció a la llargària de l’húmer de 

tots els gèneres estudiats. La relació de la llargària total amb l’extrem distal és de 0,15, també la més 

petita entre els gèneres estudiats. La diàfisi mesura aproximadament 5,8 mm. La fossa 

pneumotricipitalis té una pars ventral molt còncava i marcada, que fa que sobresurti molt el tubercle 

ventral. El caput humeri es troba ben diferenciat del tubercle ventral, sobresurt bastant i és gran. La 

crista bicipitalis és llarga, més que en Scolopax i la deltopectoralis molt recta. Destaca la presència del 

tubercle dorsal, que està ben diferenciat. La part dostal d’aquest tubercle es prolonga cap a la vorera 

dorsoproximal de la crista deltopectoralis. A l’extrem distal es troben uns còndils i epicòndils ben 

marcats i sobresortints, sobretot el processus flexorius, com a Gallinago.  

 

Tringa: La llargària total de l’húmer, depèn de l’espècie, però aproximadament va d’uns 28 

mm a uns 50 mm, i les relacións de l’amplada proximals amb la llargària total poden anar des de 0,21 

fins a 0,22. Són húmers relativament estilitzats. La diàfisi mesura entre 2,2 i 3,4 mm. El caput humeri 

és més prominent que els dels Scolopacini. El tubercle dorsal és reduït, relativament més curt que el 

dels Scolopacini, però ben marcat. Són húmers amb els extrems molt puntiaguts; és a dir, destaquen 

molt el tubercle dorsal i el caput humeri, i els còndils i epicòndils. A més presenten una cresta 

bicipitalis curta i recta. 

 

Philomachus: L’humer de Philomachus sembla una versió miniaturitzada del de Numenius. 

Se’n diferencia per alguns trets. El més aparent és que el tubercle dorsal és més allargat i menys 

prominent que el de Numenius. L’aresta que  va des de la canya a l’epicòndil ventral és relativament 

més estreta que l’aresta  corresponent de Numenius. 

 

Calidris: El gènere Calidris inclou les espècies més petites aquí estudiades. La seva 

morfologia segueix el patró general dels Scolopacidae. El tubercle dorsal no és gens prominent (a 



diferència del dels altres gèneres). L’epicòndil dorsal te l’aresta dorsal que es dirigeix cap al còndil 

format un triagle molt massiu.  

 

 

Fig. 5A: A: IMEDEA 20799 Numenius arquata;  B: IMEDEA 60070 Scolopax rusticola (GIRAT); C: IMEDEA 48296 
Gallinago gallinago (GIRAT) ; D: IMEDEA 105208  Lymnocryptes minimus (GIRAT) ;  E: IMEDEA 12466 Philomachus 
pugnax  (GIRAT) ; F: IMEDEA 104103 Burhinus oedicnemus (GIRAT). 

 

Fig. 5B:  G: IMEDEA 21897 Tringa nebularia (GIRAT); H: IMEDEA 21849 Tringa totanus (GIRAT); I: IMEDEA 39428 

Tringa ochrorus (GIRAT); J: IMEDEA 60134 Tringa glareola; K: IMEDEA 11988 Tringa hypoleucos (GIRAT); l: 

IMEDEA 13524 Calidris ferruginea (GIRAT); M IMEDEA: 20758 Calidris alba; N: IMEDEA 11193 Calidris alpina 

(GIRAT); O: IMEDEA 21926 Calidris minuta. 

 



4.1.5. Tars-Metatars 

 

En general, les cames dels Charadriiformes aquí estudiats són llargues i molt estilitzades, i 

això es veu reflectit als diferents ossos de les cames, principalment al zigopodi i a l’autopodi. Els tars-

metatarses s’addiuen be amb aquests trets propis de les espècies camallargues. La morfologia dels 

ossos es relaciona amb l’estil de vida dels ocells Charadriiformes (Barbosa i Moreno, 1999). Les 

espècies més terrestres tenen els tarsometatarses més curts i robustos (e.g., Scolopax), mentre que les 

pròpiament limícoles se situan en l’extrem contrari, sent Himantopus himantopus l’espècie que 

presenta els ossos de les cames relativament més llargs.  

 

La extremitat inferior del tars-metatars sol ser estreta, i les tròclees digitals se solen trobar 

més separades que a les gavines (Laridae) i els skuas (Stercoraridae). La tròclea mitjana és sempre la 

més llarga, sent més prominent distalment que les tròcleees laterals. Existeixen diferències entre els 

gèneres repecte la mida relativa de les tròclees i respecte la seva protusió anterior (dorsal o 

acrotarsial) en relació amb l’eix del corpus del tars-metatars (observables en norma lateral i en norma 

distal). Les diferències entre espècies són molt més subtils o fins i tot inexistents. Altres diferències es 

troben a la part proximal, bàsicament en la morfologia i fondària dels còtils, mentre que el corpus de 

l’os sol presentar pocs trets distintius, llevat de les seves dimensions relatives.  

 

Burhinidae 

 

El tars-metatars de Burhinus oedicnemus, relativament allargat (índex [Amplària del corpus 

tarsometatarsi/Llargària del tarsometatars]x100, entre 4 i 5), és altament característic en comparació 

amb les restants espècies aquí estudiades. A la seva part distal la disposició de les tròclees és única. 

La trochlea metatarsi III (central) és relativament més curta que a les restants espècies, de forma que 

la superfície distal de la trochlea metatarsi III es troba a molt poca distància de les supericies distals 

de les trochlea metatarsi II (medial) i trochlea metatarsi IV (lateral). A més, la seva vorera dorsal està 

situada un poc més plantarment que a les altres espècies. La trochlea metatarsi II està situada més 

dorsalment i presenta un solc més definit que a les restants espècies aquí estudiades. El foramen 

vascular distal és molt reduït. A l’extrem proximal, el còtil lateral és més petit que el medial. La crista 

medialis hipotarsi continua per la superfície plantar de l’os en una cresta ben definida que s’esten al 

llarg del costat medial del corpus tarsometatarsi. 

 

Scolopacidae 

 

Quatre de les espècies aquí estudiades presenten uns hàbits més terrestres que les restants: 

Numenius arquata, Scolopax rusticola, Gallinago gallinago i Lymnocryptes minimus. Aquestes 



espècies presenten els tarsometatarses més robusts que els de les espècies més limícoles.  

 

Numenius arquata és el Charadriiforme de major talla de tots els estudiats. Així i tot, el seu 

tars-metatars és relativament estilitzat (índex W/L entre 3,5 i 3,9), molt més que el de Scolopax 

rusticola, pero menys que el de les espècies limícoles (Tringa sps., Calidris sps.). En comparació amb 

Burhinus oedicnemus, l’espècie de talla més propera, Numenius arquata presenta la trochlea metatarsi 

III més desplaçada dorsalment, mentre que la trochlea metatarsi II es troba situada més plantarment i 

careix del solc que és tan evident a Burhinus. La trochlea metatarsi IV està també més desplaçada 

plantarment que a Burhinus oedicnemus. El foramen vascular distal és molt més gran que a Burhinus. 

La cotyla lateralis és menys concava que a Burhinus.  A la part proximal de la superfície plantar, per 

sota de la cotyla medialis, s’observa un solc ben delimitat per dues crestes baixes paral·leles, situat 

entre la fossa intercotylar i la vorera medial de l’os, solc no constatat a Burhinus. La cresta medialis 

hypotarsi és curta, i no continua per la superfície plantar de l’os en cap cresta ben definida. 

 

Dintre dels Scolopacidae estudiats, Scolopax rusticola presenta el tars-metatars més robust 

(índex W/L proper a 7). Els seus extrems proximal i distal són relativament més amples, respecte 

l’amplària del corpus, que a les restants espècies aquí estudiades. La trochlea metatarsi III, molt 

àmplia, se situa un poc dorsalment respecte l’eix de l’os. A l’extrem proximal, la cotyla medialis se 

situa més proximalment que a Burhinus, i és menys còncava i està desplaçada més medialment que a 

Gallinago i Lymnocryptes. La cresta medialis hypotarsi és curta, ben delimitada abruptament, i no 

continua per la superfície plantar de l’os en cap cresta ben definida. 

 

El tars-metatars de Gallinago, de longitud només un poc més curta que el de Scolopax, és 

notablement més gràcil (índex W/L entre 4,5 i 5,5), tant pel que fa l’amplària del seu corpus com les 

amplàries relatives dels seus extrems. La trochlea metatarsi III és relativament més estreta que la de 

Scolopax. La trochlea metatarsi II es troba més desplaçada plantarment que a Scolopax, i és més 

punxaguda. La seva cotyla medialis no es troba tan desplaçada medialment com passa a Scolopax. 

Igual que a Scolopax, la cresta medialis hypotarsi és curta, ben delimitada abruptament, i no continua 

per la superfície plantar de l’os en cap cresta ben definida. 

 

Lymnocryptes presenta un tarso-metatars més curt i lleugerament més robust que el de 

Gallinago (índex W/L entre 5,7 i 6,8). La seva morfologia respecte la de Gallinago presenta uns trets 

que recorden la morfologia de Gallinago respecte Scolopax: La trochlea metatarsi III és relativament 

més estreta que la de Gallinago. La trochlea metatarsi II es troba més desplaçada plantarment que a 

Gallinago, i és encara més punxaguda que a aquesta espècie. La seva cotyla medialis no es troba tan 

desplaçada medialment com passa a Gallinago. Igual que a Scolopax i Gallinago, la cresta medialis 

hypotarsi és curta, més curta que a aquestes dues espècies, ben delimitada abruptament, i no continua 



per la superfície plantar de l’os en cap cresta ben definida. 

 

El gènere Tringa inclou diferents espècies de limícoles de cama llarga. Els seus 

tarsometatarses són molt estilitzats (índex W/L entre 3,6 i 4,6), per a les diferents espècies), més que a 

qualsevol de les espècies fins ara presentades. La trochlea metatarsi III és relativament més llarga que 

a les espècies fins aquí estudiades, i la superfície distal de la trochlea metatarsi III es troba a molta 

distància de la superficie distal de la trochlea metatarsi II (medial). La distància entre el foramen 

vascular distal i la superfície intertrochlear lateral és relativament superior a la de les altres espècies 

fins aquí estudiades.  Pel que fa l’extrem proximal, la crista hypotarsi medialis és curta, i acaba 

abruptament, sense continuar amb cap tipus de cresta que recorri la superfície plantar de l’os.  

 

Les diferències entre les espècies de Tringa són subtils i haurien de ser avaluades amb més 

material, ja que poden estar relacionades amb canvis al·lomètrics en la mida, de manera que s’ha optat 

per emprar criteris morfomètrics per discriminar les espècies. 

 

El tarsometatars de Philomachus pugnax és de mida mitjana i presenta un grau de robustesa 

relativament feble (índex W/L entre 4,2 i 4,6). La trochlea metatarsi III és relativament més prima que 

a Scolopax, però més gruixada que a Tringa, i es troba lleuugerament desplaçada dorsalment. La 

trochlea metatarsi II i trochlea metatarsi IV estan més separades de la trochea central que a Tringa. 

Els extrems del tarsometars de Philomachus són relativament més amples que els de les espècies de 

Tringa de mida similar. La crista hipotarsi és curta i ampla, i acaba abruptament. 

 

Les espècies de Calidris presenten els tarsometatarses petits, de llargària similar a la de 

Lymnocryptes. Són més estilitzats que els d’aquest darrer, i el seu còtil medial es projecta més 

medialment, de manera que presenta una forma més allargada (ovoidea) que a Lymnocryptes, on és 

més arrodonit. 

 



 

Fig. 6A:  A: IMEDEA 20799 Numenius arquata;  B: IMEDEA 60070 Scolopax rusticola ; C: IMEDEA 48296 Gallinago 
gallinago ; D: IMEDEA 39426  Lymnocryptes minimus ; E: IMEDEA 12466 Philomachus pugnax ; F: IMEDEA 104103 
Burhinus oedicnemus. 

 

 

Fjg. 6B: G: IMEDEA 21897 Tringa nebularia (GIRAT); H: IMEDEA 21849 Tringa totanus; I: IMEDEA 39428 Tringa 
ochrorus; J: IMEDEA 60134 Tringa glareola; K: IMEDEA 11988 Tringa hypoleucos; L: IMEDEA 13524 Calidris 
ferruginea; M: IMEDEA 20758 Calidris alba; N: IMEDEA 11193 Calidris alpina (GIRAT); O: IMEDEA 21926 Calidris 
minuta (GIRAT). 
 

4.2. PCA 

 

 S’ha dissenyat un PCA (anàlisis de components principals) a partir de les mesures disponibles 

dels ossos llargs de les cames i de les ales dels Scolopacidae i Burhinidae analitzats (taula 1; figures 7, 

8 i 9). Aquestes mesures inclouen les mitjanes de les espècies per a les quals es disposa de més d’un 

exemplar més les mesures dels exemplars únics disponibles d’altres espècies, assumint que en tots els 



casos es tractaria de valors representatius. El PCA realitzat ha presenta dos components principals 

PC1 i PC2 que expliquen un 99, 25% de la variància. La primera component principal explica un 

96,91% de la variància està influïda positivament per totes les mides emprades, indicant que reflecteix 

la mida dels exemplars. Les variables que més  influeixen són les llargàries de l’húmer, la ulna, el 

tibiotars i el tars-metatars (Fig. 8). La segona component explica un 2,33 % de la variància i en ella 

influeixen de manera diferent les llargàries del tibiotars i del tars-metatars en front de les llargàries 

dels ossos de les ales i el fèmur. A la figura 7, on l’eix X que correspon al PC1, les espècies que tenen 

un tipus de vida més limícola s’agrupen bàsicament al quadrant inferior esquerre i a, les seves 

proximitats, reflectant una distribució influïda tant per la mida de les espècies com per les proporcions 

relatives de la part distal de les cames respecte les ales. En general els tibiotars i sobretot els 

tarsometatars de les espècies més terrestres són relativament més curts que els de les espècies 

limícoles. 

Les mesures preses estan en l’annex 1, on es troben totes les mesures preses de tots els 

exemplars, a partir d’aquestes. 

 

 

Taula 1: La taula mostra els diferents components i quin percentatge expliquen de la variància. 



 

Fig. 7: PCA on es mostra la distribució de les espècies analitzades segons les les dues components principals (PCA1 a l’eix 

de les abscisses; PCA 2 a l’eix de les ordenades). Punts negres: Espècies d’hàbits més terrestres. Estrelles: Espècies més 

limícoles. 

 

Fig 8: Pes de les diferents variables analitzades per al PC1 



 

Fig 9: Pes de les diferents variables analitzades per al PC2. 

 

4.3. APLICACIÓ D’AQUESTS CRITERIS A LA IDENTIFICACIÓ DELS FÒSSILS 

 

4.3.1. Es Pouàs 

 A partir dels criteris d’identificació establerts s’han identificat les següents restes fòssils des 

Pouàs:  

 

- IMEDEA 23230 (Fig 10A): És un húmer llarg i estilitzat, presenta una forma sigmoide., El 

tubercle dorsal està molt  marcat.  La cresta deltoidea és llarga.  Presenta un  epicòndil dorsal 

arrodonit.  Aquestes característiques concorden amb els húmers  de Burhinus. 

 

- IMEDEA 19482 (Fig 10B): Húmer trencat, sense extrem proximal. Presenta forma 

sigmoidea i l’epicòndil dorsal es arrodonit i molt poc marcat. Atribuïble a Burhinus 

oedicnemus. La seva talla és lleugerament més gran que la de Burhinus actual.  

 

- IMEDEA 20192 (Fig 10C): Tarsmetatars. La trochlea metatarsi III (central) és es troba a 

molt poca distància de les superfícies distals de les trochlea metatarsi II (medial) i trochlea 

metatarsi IV (lateral). Presenta un foramen vascular molt reduït. La talla i morfologia 

concorda amb els exemplars de Burhinus actuals.  

 

- IMEDEA 27446 (Fig 10D): Es l’extrem distal d’un tars-metatars llarg que presenta una 

trochlea metatarsi III (central) a molt poca distància de les superfícies distals de les trochlea 

metatarsi II (medial) i trochlea metatarsi IV (lateral). El foramen vascular es de talla 

reduïda.Entre totes les espècies que hem estudiat, s’ajusta més a Burhinus que a les restants. 



No obstant això, a l’espera de comparar aquest ós amb altres Charadriiformes, se l’ha 

diagnosticat com a cf. Burhinus 

 

- IMEDEA 19344 (Fig. 10E): Extrem distal d’un bec, on podem observar el corpus ossis 

premaxilaris recte sense forats (que si presenten els Scolopacidae) i amb el procés frontal 

premaxilar robust. Aquest fragment pertany a Burhinus. 

 

- IMEDEA 29658 (Fig. 10F): Coracoid de Burhinus oedicnemus. La part inferior del corpus 

coracoidei s’eixampla medialment de manera característica (altament diagnòstica), permeten 

la seva identificació d’una manera molt immediata 

 

- IMEDEA 29414 (Fig 10H): Tot i tractarse d’un fragment molt petit, les seves característiques 

s’ajusten a Gallinago. Es diagnostica provisionalment com a cf. Gallinago. 

 

- S’han pogut identificar dos coracoids, un (IMEDEA 106850; Fig. 10G) és de Scolopax i 

l’altre (IMEDEA 106854; Fig 10I) és de Calidris. En el de Scolopax, la part inferior del 

corpus coracoideum no s’eixampla medialment, sinó que la vorera medial de l’os es dirigeix 

directament a l’angle medial, donant una forma més triangular a la base del coracoid.  El de 

Calidris es podria confondre amb Lymnocryptes, però no té els angles tan tancats. 

 

: A: 

IMEDEA 23230 Burhinus oedicnemus; B: IMEDEA 19482 Burhinus oedicnemus; C: IMEDEA 20192 Burhinus 

oedicnemus;  D: IMEDEA 27446 cf. Burhinus;  E: IMEDEA 19344 Burhinus oedicnemus ;F: IMEDEA 29658 Burhinus 

oedicnemus ; G: IMEDEA 106850 Scolopax sp. H: IMEDEA 29414 Gallinago gallinago ; I:IMEDEA 106854 Calidris sp.  



  

5. Conclusions 

 

Amb el present treball s’han tractat d’establir criteris osteològics que permetin la identificació 

d’una sèrie d’ssos de Scolopacidae i Burhinidae. Com era d’esperar, la identificació dels ossos de 

Burhinidae respècte els dels Scolopacidae ha resultat més senzilla que la identificació d’algunes 

espècies de Scolopacidae. En general, a les espècies de talla major s’han trobat més caràcters 

diagnòstics que a les espècies de talla més petita. Els gèneres de Scolopacini, així com Numenius i 

Philomachus presenten característiques més sòlides per establir les diagnosis que Tringa i Calidris. La 

escassessa de materials a la col·lecció de referència limita l’ús que es pot fer de les característiques 

aquí establertes, en particular per a les espècies congenèriques de talla petita (bàsicament, les espècies 

de Calidris i les espècies de mida petita del gènere Tringa).  

 

A partir dels materials de la col·lecció de comparació que s’han estudiat s’ha pogut establir la 

identitat d’una sèrie de fòssils del Pleistocè superior/Holocè del jaciment eivissenc des Pouàs. Com a 

mínim quatre taxa serien presents a la mostra identificada, Burhinus oedicnemus, Scolopax rusticola, 

cf. Gallinago i Calidris sp. 
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