Myotragus: d'"ovella" a "cabra"
a causa del clima i la insularitat
La recerca del Grup de Paleontologia de l'IMEDEA apunta que un canvi
climàtic global durant el Pliocè superior fou un factor clau per a la
transformació del principal mamífer del quaternari balear.
Una revisió exhaustiva de les restes paleontològiques i arqueològiques
indica que la coexistència entre l'home i el Myotragus degué ser molt
curta i que una colonització humana molt tardana és la causa més
probable de la seva extinció
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descriure un petit caprí summament modificat, el qual
batejà amb el nom de Myotragus balearicus.
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investigacions han estat impulsades per zoòlegs
mallorquins, entre d'altres, pel Grup de Paleontologia
de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, IMEDEA
(centre mixt entre el CSIC i la UIB), que encapçala el
doctor Josep Antoni Alcover.
El Myotragus és un dels representants de la fauna
quaternària de mamífers que s'extingí presumiblement
amb l'arribada de l'home. D'altres representants
d'aquella fauna són l'Hypnomys, un rosegador
emparentat de prop amb les actuals rates cellardes; i
el Nesiotites, una musaranya emparentada de lluny
amb la rata aranyera menorquina i amb el rat grill
eivissenc.
El projecte "Análisis de la evolución y extinción de
Myotragus balearicus Bate 1909. II" que ha dut a
terme l'equip durant els darrers tres anys, finançat per
la Direcció General d'Investigació del Ministeri de
Ciència i Tecnologia, se centrava en l'estudi de les
faunes de l'Holocè de les Illes Balears amb dos
objectius principals: d'una banda, estudiar una sèrie
d'aspectes desconeguts de la biologia i l'evolució de
Myotragus balearicus; i, en segon lloc, estudiar el
contacte entre la fauna autòctona i els primers
colonitzadors humans amb l'objecte d'acotar, amb la
màxima precisió possible, la cronologia del primer
contacte humà amb les Balears i documentar les
conseqüències que va tenir. En altres paraules, el
projecte intentava avançar en el coneixement de
l'evolució del gènere Myotragus, des dels seus
avantpassats fins al M. balearicus; i tractava d'afinar
quines foren la cronologia i les causes de l'extinció.
A més d'aquests objectius principals, l'equip ha
investigat sobre els micromamífers que convisqueren
amb el Myotragus, ha tractat d'ampliar el registre
fossilífer paleontològic d'ocells i, en tercer lloc, ha
contribuït a l'estudi de la fauna prehumana d'una sèrie
de grups de no vertebrats seleccionats, com els
mol·luscs.
En aquest sentit, entre d'altres coses, l'equip ha
investigat la cronologia de l'extinció de la microfauna
de mamífers de les Balears, ha abordat l'estudi de les
ratapinyades fòssils a Eivissa i ha descobert una alta
diversitat específica abans de l'arribada de l'home. Al
mateix temps s'ha pogut descriure també a la Pitiüsa

major un nova espècie d'ocell ja extingit, un rascló que
evolucionà en condicions d'insularitat: el Rallus
eivissensis.

L'evolució de Myotragus
El cas del Myotragus exemplifica el procés evolutiu
d'un mamífer aïllat durant més de cinc milions d'anys,
des d'una primera colonització de Mallorca durant el
Messinià. L'equip, format pel doctor Alcover mateix i
els investigadors Damià Ramis i Pere Bover, han
revisat tots els estudis existents fins a l'actualitat sobre
les espècies més primitives del gènere a les Illes
Balears (M. pepgonellae i M. antiquus). L'equip ha
procedit a redefinir-ne la caracterització, i se n'ha
pogut reinterpretar l'evolució, sobretot sobre la base de
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la dentició.
D'aquesta manera s'ha pogut determinar que el canvi
més profund en l'evolució de la línia evolutiva del
Myotragus, des d'aquestes espècies més primitives
fins al Myotragus balearicus, aparentment esdevingué
en un moment no ben delimitat del Pliocè, segurament
a començaments del Pliocè Superior, dos milions i mig
d'anys enrere. Segons el doctor Josep Antoni Alcover,
"la nostra hipòtesi, en la qual seguim treballant, és que
aquest canvi profund en l'evolució de l'espècie està
relacionat amb un canvi climàtic global: el clima, en
l'àmbit mediterrani, passà de subtropical a un clima
més semblant al que ara coneixem. Aquest canvi
climàtic provocà una substitució d'espècies vegetals
que degué tenir una importància cabdal en la biologia
de les espècies del gènere, fins a fixar unes
característiques que eren més competitives en el nou
medi".
Les recerques dutes a terme en l'àmbit de l'evolució
del Myotragus han donat lloc a la tesi doctoral de Pere
Bover: “Nuevas aportaciones al conocimiento del
género Myotragus (Artiodactyla, Caprinae) de las Islas
Baleares", defensada el mes de novembre de 2004.
Una altra de les novetats de l'estudi ha consistit en la
utilització d'eines moleculars per establir la filogènia
del Myotragus, treball que s'ha realitzat en
col·laboració amb l'equip del doctor Carles Lalueza, de
la Universitat Pompeu Fabra. Les primeres anàlisis del

DNA fòssil que s'ha pogut obtenir han permès als
investigadors elaborar unes primeres hipòtesis que,
segons el doctor Alcover, han de ser confirmades amb
més anàlisis. Malgrat aquest fet, comenta el doctor
Alcover mateix, "són resultats més robusts que els que
es tenien anteriorment". Les dades apunten que el
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oscil·lacions en la dinàmica poblacional i la manca de
L'extinció del gran mamífer balear i l'arribada
tardana de l'home
Una de les conclusions d'aquest estudi és que
l'arribada dels humans a Mallorca i Menorca és
anterior a l'any 2040 abans de Crist i és posterior al
3000 abans de Crist; és a dir, se situa dins el tercer
mil·lenni abans de Crist. La hipòtesi dels investigadors
encapçalats pel doctor Alcover, que s'inclou en les
recerques de la tesi doctoral de l'arqueòleg Damià
Ramis en el marc del projecte finançat, capgira els
models fins fa poc vigents sobre els primers
assentaments humans a les Illes Balears.
La hipòtesi de l'equip és que l'arribada dels primers
homes a les Illes fou més tardana que el que fins ara
s'havia donat per bo, segons els models que la
dataven entorn del 5600 abans de Crist (model clàssic
d'arribada dels humans desenvolupat pel doctor
Waldren) i fins i tot el 7000 abans de Crist (model
d'arribada primerenca desenvolupat pel doctor
Guerrero). A més, segons els investigadors,
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important de tota la fauna quaternària.

L'equip ha treballat principalment en dos jaciments: la
cova des Moro, a la costa de Manacor; i el coval Simó,
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Myotragus". L'equip, doncs, es va centrar
especialment en la revisió de les proves que
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Mallorca i a Menorca es produí entre l'any 3000 a. C. i
el 2040 a. C., i acceptar un període d'incertesa d'un
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l'època d'incertesa en la qual cal situar la primera
arribada dels humans a les Balears".

Després de tota la revisió, els investigadors
documenten que a Mallorca hi havia humans en un
moment indeterminat entre el 2300 i el 2040 abans de
Crist, mentre que a hores d'ara no hi ha cap evidència
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