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JEJAK AKTIVITAS MANUSIA PADA TULANG 
BOS PRIMIGENIUS DARI PLEISTOSEN TENGAH 

DI CAGNY L’EPINETTE
Haris Rahmanendra

Abstrak
Cagny l’Epinette adalah situs Acheulean di cekungan Somme yang telah di ekskavasi oleh 

Alain Tuffreau dan timnya sejak tahun 1980. Hasil kegiatan di situs ini mempresentasikan 
koleksi fauna yang melimpah dari seri Pleistosen Tengah. Sisa tulang diawetkan dengan 
baik dalam sekuen fine fluviatil dengan Bos primigenius merupakan hewan terbanyak 
yang terwakili. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui aktivitas manusia 
terhadap herbivora besar melalui pendekatan arkeozoologi. Fokus analisis dilakukan 
melalui mortality profil dan anthropic activity terhadap kumpulan tulang Bos primigenius, 
termasuk anthropic marks dan human fracture. Hasil studi menunjukkan di level I1, I1A 
dan I1B memiliki karakter yang sama. Bos primigenius yang berumur dewasa diangkut 
oleh manusia di tempat tersebut untuk dikonsumsi bangkainya serta digunakan sebagai 
alat untuk meretus serpih flint. Berdasarkan hasil tersebut, pendekatan arkeozoologi 
merupakan cara terbaik untuk memahami hubungan antara manusia dan herbivora besar.

Kata kunci : Tanda antropik, Fraktur, Aktivitas manusia, Bos primigenius, Cagny 
l’Epinette

TRACES OF HUMAN ACTIVITY ON BOS PRIMIGENIUS BONES FROM THE 
MIDDLE PLEISTOCENE IN CAGNY L’EPINETTE

Abstract
Cagny l’Epinette is an Acheulean site within the Somme basin that presents a rich collection 

of faunal remains from the Middle Pleistocene series as excavated by Alain Tuffreau since 1980. 
The bones are well-preserved from the fine fluvial sequence with Bos primigenius as the largest 
fauna represented. As such, the aim of this study is to understand human activity on large 
herbivores with a zooarchaeological approach as the main analytical method. The analyses 
focus on the mortality profile and anthropic activities on the Bos primigenius assemblages, 
including anthropic marks and human induced fractures. The results suggest that level I1, 
I1A and I1B have the similar characteristics. Adult individuals of Bos primigenius were 
transported by humans where butchering and consumption of the carcasses took place as well 
as shaping and retouching of the flint industry using the herbivore’s bones. This also further 
demonstrates that the zooarchaeological approach is the best way to understand the relation 
between human and large herbivores.

Keywords : Anthropic marks, Human fracture, Anthropogenic activity, Bos primigenius, 
Cagny l’Epinette
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I
Pendahuluan

Somme basin dikenal sebagai wilayah yang sangat penting untuk memahami 
kompleks sistem kuarter dan arkeologi prasejarah di Eropa. Hal tersebut sesuai 
dengan keberadaan beragamnya industri alat batu Acheulean dan fauna yang telah 

ditemukan (Tuffreau, et al. 1997). Di cekungan Somme terdapat beberapa situs Paleolitik, 
dimana Cagny l’Epinette 
merupakan salah satunya. 
Situs Cagny l’Epinette 
tepatnya terletak di 
Somme Department, 
Perancis berada di teras 
sungai Avre yang hanya 
sekitar 500 m dari lokasi 
situs Acheulian lainnya 
(Cagny la Garenne) dan 
tidak terlalu jauh dari St. 
Acheul.

Hal menarik dari 
Cagny l’Epinette ialah 
telah ditemukannya 
tulang yang digunakan 
sebagai bone retouched 
dari MIS 9 seperti halnya 
temuan di Terra Amata 
(southeast France, MIS 
11), Orgnac 3 (southeast 
France, MIS 9-8) dan di 
Cueva del Angel (Spain, MIS 11-7) (Moigne, et al. 2015). Fauna di Cagny l’Epinette 
ditemukan sangat melimpah sejak ekskavasi pertama dilakukan pada tahun 1980 oleh 
Alain Tuffreau dan timnya. Analisis palaeontologi dari hasil ekskavasi tahun 1983 s/d 
1997 telah pertama kali dipublikasikan oleh Anne-Marie Moigne (Moigne, 1988; 2016).

Studi ini difokuskan hanya pada materi Bos primigenius, karena jenis hewan 
tersebut merupakan yang paling melimpah di Cagny l’Epinette. Hal itu juga didukung 
dengan data baru yang menyatakan bahwa tulang yang terawetkan dengan sangat baik 
di sekuen fine fluviatil dari situs Cagny l’Epinette sebagian besar adalah Bovid (Bos 
primigenius), cervids dan equids (Moigne in Tuffreau, et al. 1995).

Bos primigenius merupakan fauna yang berasal dari India dan berkembang antara 

Gambar 1. Lokasi Situs Cagny 
l’Epinete (after Dibble, 
et al. 1997)

Jejak Aktivitas Manusia Pada Tulang Bos Primigenius 
dari Pleistosen Tengah Di Cagny L’epinette
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2 hingga 1.5 juta tahun yang lalu. Dalam periode Pleistosen, fauna ini menyebar ke 
beberapa daerah Asia, Afrika dan kemudian ke Eropa (Martinez-Navarro, et al. 2007). 
Di Eropa, Bos primigenius menarik diri selama periode dingin ke daerah Mediterania 
dan memperluas dalam periode yang lebih hangat ke utara (Von Koenigswald, 1999). 
Sementara itu, Polandia adalah negara terakhir dimana hewan ini hidup dan aurochs 
terakhir, seekor sapi, telah mati pada 1627 (Heymanowski, 1972).

Pada dasarnya studi tentang kumpulan fauna di Cagny l’Epinette sudah pernah 
dilakukan. Hasil studi menyimpulkan bahwa akumulasi tulang Bos primigenius 
dikaitkan dengan adanya aktivitas manusia. Perbedaan penelitian yang dilakukan 
dengan penelitian terdahulu ialah jumlah koleksi hasil ekskavasi saat ini lebih 
lengkap sehingga dapat lebih tepat diketahui seperti apa aktivitas yang terjadi, seperti 
halnya kegiatan konsumsi dan pemanfaatan tulang ataupun lebih dari itu perlu 
dipertimbangkan adanya kegiatan pemulungan serta perburuan Bos primigenius.

Tidak jelasnya faktor-faktor yang menyebabkan perubahan pada tulang herbivora 
besar di Cagny l’Epinette masih menjadi permasalahan yang memprihatinkan sampai 
sekarang. Khususnya kumpulan tulang Bos primigenius pada level I1, I1A dan I1B 
masih perlu ditinjau untuk menentukan penyebab perubahan tersebut. Oleh karena 
itu, dalam penelitian ini akan mambahas lebih khusus untuk level-level yang telah 
disebutkan di atas. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan arkeozoologi untuk 
melihat pengaruh manusia terhadap tulang-tulang Bos primigenius tersebut.

Secara garis besar, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas manusia 
terhadap tulang Bos primigenius melalui jejak-jejak yang ditinggalkan dari padanya. 
Jauh lebih dari itu, dengan fokus hanya pada Bos primigenius, penelitian ini diharapkan 
dapat lebih tepat untuk mengetahui hubungan antara manusia dan herbivora besar, 
dimana manusia adalah sebagai agen perubahan di situs fluviatile terbuka.

II
Keberadaan Bos primigenius di Cagny l’Epinette

Bos primigenius merupakan fauna dengan jumlah terbesar yang mewakili temuan 
sisa-sisa fauna hasil dari penggalian oleh Alain Tuffreau dan timnya di Cagny l’Epinette. 
Penggalian tersebut telah dilakukan sejak tahun 1980 dengan menghasilkan jumlah 
NR: 1305 (71,3% dibandingkan dengan sisa fauna lainnya) (Tuffreau, et al., 1995, 1997).

Di level I1, jumlah fauna ini tertinggi yang mencapai NR: 686, dimana tulang rusuk 
merupakan bagian yang paling melimpah (NISP: 197). Jumlah sisa-sisa Bos primigenius 
yang melimpah juga ditunjukkan oleh kumpulan tulang pada level I1B (NR: 204) dan 
diikuti oleh level J (NR: 106). Sementara itu, distribusi Bos primigenius di level lain 
memiliki jumlah yang rata-rata hampir sama antara satu dengan yang lain, antara lain 
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level H (NR: 48), level I (NR: 60), level I0 (NR: 50), level I1A (NR: 61), level I2 (NR: 
44) dan level IJ (NR 46).

Hasil determinasi fauna di Cagny l’Epinette menunjukkan bahwa sisa-sisa fauna 
di semua level stratigrafi sangat beragam jenisnya. Berdasarkan hal tersebut, dapat 
diketahui bahwa Bos primigenius merupakan salah satu jenis fauna yang sangat 

melimpah di semua 
level, hanya pada level 
I0 spesies ini tidak 
mendominasi. Lebih 
khusus, persentase 
kelimpahan Bos 
primigenius di tingkat 
I1, I1A dan I1B sangat 
mirip. Spesies ini 
adalah fauna favorit 
pada level tersebut. 
Tingkat I1 didominasi 
oleh Bos primigenius 
(81,8%), diikuti 
oleh Cervus elaphus 
(15,1%), Equus 
sp. (1,9%), Dama 
clactoniana (1,1%) 
dan Vulpes vulpes 
(0,1%). Level I1A juga 

didominasi oleh Bos primigenius (73,5%) tetapi hanya dua fauna lainnya, ada Cervus 
elaphus (19,3%) dan Equus sp. (7,2%). Sedangkan, pada tingkat I1B juga didominasi 
oleh Bos primigenius (79,7%), diikuti oleh Cervus elaphus (18,4%), Paleoxodon antiquus 
(0,8%), Stephanorhinus hemitoechus (0,8) dan Vulpes vulpes (0,4%) (Moigne, 2016).

Berdasarkan data-data keberadaan fauna di atas, untuk mencapai sasaran yang 
diinginkan maka studi ini lebih difokuskan hanya pada tinggalan sisa fauna Bos 
primigenius dan lebih khusus hanya di level I1, I1A dan I1B.

Setiap level di Cagny l’Epinette memiliki jumlah individu Bos primigenius yang 
berbeda-beda. Sejalan dengan hal tersebut, analisis mortality profile menunjukkan setiap 
level memiliki profil mortalitas masing-masing, tergantung pada jumlah individu yang 
mewakili. Cara yang paling efektif digunakan dalam penentuan umur individu ialah 
dengan menganalisis eruption dan wear dari gigi (Klein and Cruz, 1984). Oleh karena 
itu, dalam penelitian ini kami menggunakan bagian mandibula dalam memperkirakan 
usia.

Gambar 2. Jumlah sisa-sisa tulang Bos primigenius pada masing-masing level.

Jejak Aktivitas Manusia Pada Tulang Bos Primigenius 
dari Pleistosen Tengah Di Cagny L’epinette
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Tabel 1 dan gambar 3. Presentasi taxonomi berdasarkan % NR pada level I1, I1A and I1B. 
Di level-level tersebut, Bos primigenius sangat mendominasi.
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 Tahap selanjutnya 
dengan mendistribusikan 
populasi Bos primigenius 
kedalam tiga kelas umur; 
individu muda, dewasa dan 
usia tua (Moigne, 1980). 
Hasil determinasi umur 
akan digunakan untuk 
penentuan mortality profile, 
dimana terdapat tiga tipe 
profil mortalitas antara 
lain catastrophic profile, 
attritional profile dan adult 
dominant profile (Klein nd 
Cruz, 1984; Stiner, 1990; 
Magniez, 2010).

Pada level I1A Bos 
primigenius dominan 
pada usia dewasa dimana 
ditemukan dalam tiga 
individu terdiri dari satu 
individu muda dan dua 
individu dewasa serta tidak 
ada kehadiran usia lanjut. 
Berdasarkan data tersebut, 
profil mortalitas pada level 
I1A adalah adult dominant 
profile yang menunjukkan 
lebih dekat akibat adanya 
aktivitas manusia. Sama 
halnya dengan level I1A, 
profil mortalitas pada level 
I1B juga lebih dekat pada 
adult dominant profile. 
Perbedaannya ialah terdapat 
4 individu yang terdiri dari 
satu individu muda dan tiga 
individu dewasa serta tidak 
ditemukan usia lanjut.

Gambar 4. Mortality profile dari Bos primigenius 
pada level I1, I1A dan I1B di Cagny 
l’Epinette.

Jejak Aktivitas Manusia Pada Tulang Bos Primigenius 
dari Pleistosen Tengah Di Cagny L’epinette

Tabel 2. Jumlah individu Bos primigenius pada level I1, I1A dan I1B

Muda Dewasa Tua Jumlah
Level I1 5 4 1 10
Level I1A 1 2 3
Level I1B 1 3 4
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Kehadiran Bos primigenus pada level I1 menunjukkan jumlah yang sangat berbeda 
dari level lainnya. Ada sepuluh individu yang terdiri dari lima individu muda, empat 
individu dewasa dan juga satu individu usia lanjut. Pola seperti itu kemungkinan akan 
menunjukkan campuran penyebab kematian hewan. Pola kematian di level ini dapat 
menunjukkan profil yang lebih dekat ke adult dominant profile dan atau catastrophic 
profile.

III
Jejak aktivitas manusia pada tulang Bos primigenius di Cagny l’Epinette

Manusia sebagai salah satu agen modifikasi menghasilkan beberapa jejak pada 
permukaan tulang, seperti striasi, lubang pada tulang dan jejak pemanfaatan digunakan 
sebagai peralatan. Perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh manusia terlihat jelas 
khususnya pada individu dewasa di level I1.

Level I1 adalah satu-satunya level yang melimpah ditemukan marks manusia 
dimana tulang Bos primigenius berumur individu dewasa lebih banyak memilikinya 
dibanding individu muda. Jumlah spesimen tulang individu dewasa dengan jejak yang 
diakibatkan oleh manusia terdapat 14 cut marks, dua lubang, dua scoring dan tiga alat, 
sedangkan untuk individu muda hanya ada tiga cut marks dan satu alat. Sementara 
itu, di level I1A dan I1B jejak yang ditinggalkan oleh manusia pada tulang sangat 
sedikit. Pada individu dewasa Bos primigenius di level I1A terdapat tiga spesimen yang 
memiliki jejak cut marks. Pada individu muda hanya terdapat satu cut mark. Sedangkan 
pada individu dewasa di level I1B terdapat dua tulang yang digunakan sebagai alat dan 
terdapat satu cut mark pada individu muda.

Dengan hasil di atas, dapat diasumsikan bahwa indikasi adanya jejak manusia 
biasanya selalu terjadi lebih pada individu Bos primigenius berumur dewasa. Hal 
tersebut dianggap wajar karena manusia memiliki kemampuan untuk memilih binatang 
buruan yang sesuai dengan kebutuhan mereka untuk dikonsumsi. Selain itu, dengan 
mempertimbangkan temuan alat tulang yang semua bahannya dari tulang berumur 
dewasa, dapat diambil kesimpulan nampaknya manusia dengan sengaja juga memilih 
tulang dari individu dewasa untuk dijadikan alat karena memiliki tingkat kekuatan 
yang tepat untuk digunakan.

Cut marks pada tulang ditemukan dibeberapa bagian anatomi dari Bos primigenius, 
antara lain;

1. Tulang rusuk (Ep90. 21V 13 I1)

Hasil pengamatan sangat jelas menunjukkan marks pada tulang rusuk yang 
diakibatkan oleh manusia. Area aktif terletak di bagian lateral. Tanda goresan 
terkonsentrasi, sangat tipis, lurus, panjang sekitar 4-5 mm, sejajar, tegak lurus 
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dengan sumbu panjang tulang rusuk. Tampilan mikroskopis menyajikan tanda 
berbentuk V. Tanda yang terdapat di tulang rusuk sangat tipis mungkin hal itu 
dikarenakan terjadi ketika tulang tersebut sudah kering.

2. Metacarpal (Ep89. 18X 18 I1)    

Pengamatan dilakukan 
menggunakan mikroskop 
binokuler dengan pembesaran 
0.63X. Hasil pengamatan 
menunjukkan tanda V-shaped 
yang merupakan akibat dari 
jejak manusia pada diaphysis 
metacarpal. Area aktif 
terletak pada bagain cranial, 
terkonsentrasi, tipis, lurus, 
panjang rata-rata sekitar 7-8 mm 
dan paralel.

3. Metatarsal (Ep95. 25T 12 I1B)

Pengamatan dilakukan menggunakan mikroskop binokuler, ESEM dan hirox. 
Hasil pengamatan memperlihatkan jejak dari aktivitas manusia pada diaphysis 
metatarsal dengan fragmentasi spiral yang disengaja. Area aktif terletak di bagian 
lateral. Ini adalah area yang khas dari jejak scoring berupa persegi panjang dan datar 
dengan luas 36 x 18 mm. Jejak terkonsentrasi, tipis, berliku-liku, panjang 6 mm, 
terdapat sekitar 25 striasi, sejajar, tegak lurus dengan sumbu panjang metatarsal. 

Pengamatan mikroskop binokuler menggunakan lensa 10X dan pembesaran 0.63X; 
serta ESEM dengan pembesaran 265X

Pengamatan dilakukan menggunakan mikroskop 
binokuler dengan pembesaran 0.63X

Jejak Aktivitas Manusia Pada Tulang Bos Primigenius 
dari Pleistosen Tengah Di Cagny L’epinette
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Tampilan mikroskopis menyajikan tanda berbentuk V. Daerah jejak manusia ini 
berkorelasi dengan peretusan serpih flint (Moigne, 2016).

4. Ep93. 22U 39 I1B

Pengamatan dilakukan menggunakan mikroskop binokuler dan hirox. Hasil 
pengamatan memperlihatkan dengan sangat jelas beberapa jejak modifikasi oleh 

Pengamatan mikroskop binokuler menggunakan lensa 10X dan pembesaran 0.63X; 
serta ESEM dengan pembesaran 78X.

Pengamatan mikroskop hirox dengan lensa dan pembesaran yang disesuaikan.

Profil permukaan dilihat menggunakan mikroskop hirox

Lens SP-MXG-5000REZ: Low Range: x50 
FOV 6065,5 μm Resolution 3.8 μm

View 3D dengan mikroskop hirox



57

manusia pada proksimal dan diaphysis metatarsal; a) scoring b) cut marks. Tampilan 
mikroskopis menyajikan tanda berbentuk huruf U dari tanda scoring dengan luas 
10x4 mm. Area aktif jejak luka terletak di bagian lateral. Cut marks terkonsentrasi, 
tipis, lurus, panjang rata-rata sekitar 7-8 mm dan paralel. Tampilan mikroskopis 
menyajikan tanda berbentuk V yang lebih panjang (10 mm), dan sepertinya masih 
dengan fungsi yang sama.

Pengamatan mikroskop binokuler menggunakan lensa 10X dan pembesaran 0.63X

Pengamatan mikroskop hirox dengan lensa dan pembesaran yang disesuaikan

View 3D dengan mikroskop hirox

Lens SP-MXG-5000REZ: Low Range: x50 
FOV 6065,5 μm Resolution 3.8 μm 

Lens SP-MXG-5000REZ: Mid Range: x140 
FOV 2166.3 μm Resolution 1.4 μm 

Jejak Aktivitas Manusia Pada Tulang Bos Primigenius 
dari Pleistosen Tengah Di Cagny L’epinette
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5. Ep95. 25B 861 I

Pengamatan dilakukan menggunakan mikroskop binokuler dengan pembesaran 
0,63 X. Hasil pengamatan menunjukkan dengan sangat jelas beberapa jejak dari cut 
marks dan scoring pada metatarsal. Area aktif terletak di bagian lateral. Cut mark 
tipis, lurus, panjang 25 mm dan horisontal ke sumbu panjang metatarsal. Tampilan 
mikroskopis menyajikan tanda berbentuk V. Scoring berupa jejak tipis, berliku, 
panjang 10 mm dan tegak lurus dengan sumbu panjang metatarsal. Tampilan 
mikroskopis menyajikan tanda berbentuk V, yang berkorelasi dengan peretusan 
serpih flint.

Secara garis besar dapat disimpulkan 
cut marks sangatlah banyak terdapat 
pada metacarpal dan metatarsal, 
khususnya pada bagian diaphysis. Hal 
tersebut dapat diasumsikan bahwa cut 
marks cenderung berhubungan dengan 
kegiatan manusia dalam rangka 
membersihkan bagian dari tulang 
yang akan dipecah untuk dikonsumsi 
sumsumnya.

Selain jejak yang berupa tanda 
(marks) hasil modifikasi yang 
dilakukan manusia, tulang juga 
mengalami perubahan yang berupa 
fraktur. Fraktur yang akibatkan oleh 

Pengamatan dilakukan menggunakan mikroskop binokuler dengan pembesaran 0,63 X

Gambar 5. Cut marks pada metacarpal (a) & 
metatarsal (b) Bos primigenius di 
Cagny l’Epinette
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manusia hanya ditemukan di tulang individu dewasa Bos primigenius di Cagny 
l’Epinette. Human fracture sangat besar jumlahnya pada level I1, I1A dan I1B. Di 
level I1 ada fraktur (HF) dan fraktur longitudinal (HF5) pada humerus, satu spiral 
fraktur (HF3) pada radius dan tiga spiral fraktur (HF3) pada metacarpal. Di level 
I1A ada fraktur (HF) dan spiral fraktur (HF3) pada humerus dan juga ada spiral 
fraktur (HF3) pada metatarsal. Sedangkan pada level I1B ada fraktur (HF) dan 
spiral fraktur (HF3) pada humerus, fraktur spiral-longitudinal (HF3HF5) pada 
radius dan metatarsal. Fraktur pada tulang yang diakibatkan oleh manusia dengan 
menggunakan alat-alat batu seperti halnya di level I1, I1A dan I1B diidentifikasi 
bahwa hal tersebut kemungkinan merupakan aktivitas manuisa yang dengan 
sengaja menghancurkan bagian tulang untuk dikonsumsi sumsumnya. Hasil ini 
memberikan kesimpulan bahwa Bos primigenius merupakan hewan favorit untuk 
dikonsumsi. Selain itu, nampaknya manusia pada waktu itu juga telah dengan 
sengaja memilih hewan berumur dewasa karena memiliki bahan yang baik yang 
dapat dimanfaatkan sebagai alat.

Fraktur ditemukan dibeberapa bagian tulang, dimana terutama pada tulang 
panjang prakter fraktur sangat intensif dilakukan, termasuk didalamnya humerus, 
radius, ulna, metacarpal dan metatarsal.

Metacarpal

Ada tiga bagian 
dari metacarpal 
yang terdapat 
fraktur spiral, 
termasuk dua 
bagian proksimal 
dan satu bagian 
distal metacarpal.

Gambar 6. Human fracture pada metacarpal Bos primigenus 
di Cagny l’Epienette

Jejak Aktivitas Manusia Pada Tulang Bos Primigenius 
dari Pleistosen Tengah Di Cagny L’epinette
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Metatarsal

Ada tiga bagian 
dari metatarsal yang 
terdapat fraktur spiral, 
termasuk dua bagian 
proksimal dan satu 
bagian diaphysis.

Gambar 8. Frekuensi tulang yang 
terdapat fraktur di level 
I1, I1A dan I1B. (HF: 
fraktur yang akibatkan 
manusia; HF3: fraktur 
spiral; HF5: fraktur 
longitudinal).

Gambar 7. Human fracture pada metatarsal Bos 
primigenius di Cagny l’Epinette
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IV
KESIMPULAN

Cagny l’Epinette merupakan situs Acheulean di cekungan Somme yang 
mempresentasikan koleksi yang kaya dengan fauna dari seri Pleistosen Tengah, dan Bos 
primigenius adalah fauna yang paling melimpah ditemukan. Pendekatan arkeozoologi 
sangat penting digunakan untuk mengetahui hubungan antara Bos primigenius dan 
industri flint. Pendekatan arkeozoologi dalam studi ini meliputi profil mortalitas dan 
jejak aktivitas yang ditinggalkan manusia.

Berdasarkan data yang telah disampaikan sebelumnya, level I1 merupakan level 
terkaya temuan fauna lebih khusus temuan Bos primigenius. Studi arkeozoologi pada 
koleksi tulang dari level I1, I1A dan I1B sangat jelas menunjukkan adanya jejak-jejak 
aktivitas manusia terlihat dari marks dan fraktur yang ditinggalkan khususnya pada 
tulang individu berumur dewasa.

Lebih dari itu, area Cagny l’Epinette nampaknya merupakan lingkungan yang nyaman 
untuk digunakan sebagai tempat tinggal manusia dan beberapa hewan, dimana terdapat 
sungai sebagai sumber kehidupan serta tersedia sumber bahan industri alat batu. Studi 
tafonomi yang telah dilakukan pada koleksi tulang di Cagny l’Epinette menyatakan 
bahwa situs ini diinterpretasikan sebagai sebuah situs musiman dengan pendudukan 
yang berulang. Pada musim tertentu, terdapat sekelompok Bovids mencoba untuk 
menyeberang sungai dimana individu berumur muda nampaknya tidak mampu 
untuk melakukannya. Hal tersebut dikarenakan musim hujan yang menyebabkan 
banjir sehingga mereka terjebak oleh arus dan mati. Selanjutnya, manusia membawa 
bangkai dari sungai untuk dikonsumsi dagingnya. Namun, dikarenakan manusia 
membutuhkan makanan yang lebih banyak, pada akhirnya manusia aktif melakukan 
perburuan terhadap herbivora besar seperti Bos primigenius untuk dimakan dagingnya, 
dikonsumsi sumsumnya dan juga menggunakan bagian dari tulang panjang sebagai 
alat tulang yang difungsikan untuk meretus atau membuat alat (serpih flint).

Jejak Aktivitas Manusia Pada Tulang Bos Primigenius 
dari Pleistosen Tengah Di Cagny L’epinette
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