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BUTLLETI WINFURMAEIÚ DE LA
S�cmû  “W“V�$TW*°'“*$  Als espeleòlegs Catalans també ens volen
ESFELEOLUEUJUES UEL hê"“‘°m�Zæ`·
Primer foren elements de l'anomenat "ex-
S . . .
CENTRE EXGURSIÜNITA Cursionisme Clàssic', que no veuen amb bons
ALIEA ulls que poguem fer la nostra via i tenir una
cIvHad°ma�‘52  federació propia. Ferò aquests personatges no
` tindràn altre remei que rendir—se a l’evidèn�
BÅRcELßNÅ‘î5 cia i veure on estem la practica totalitat dels
T.I93I2·54·40·56 eSP€leÔle§$·
�————�—��—�  �-��  P€rò...,ai las!, vet aouí que a més d’es�
_ » peleòlegs, tením el qualificatiu de catalanS,i
P"$W*M &LÅ�  Ec*“�°  aíxò a segons quins índrets és gairebé pecat
Begum &LE Lg"]m�_  mortal. Resulta que som els que tenim un major
pggggup nombre de practicants i de grups a 1’Estat Es-
¿FgWh_ panyol, també vam ésser els pioners i la nos-
lHHawn, tra evolució ha estat més O menys positiva, és
lllihrm, a dir, que ara per ara í sense Caure en XOvi�
LlJiu•�•  nismes, som els capdavanters. El que passa és
que a Catalunya no tenim Cavitats grans i cal
"��“’`—�“"’"  õnõr a cercar�leS  a certs ”regnes de ta1£es~,
Fan p•Mada=F•nII•IGnH•r on veuen amb més bons ulls ue els hi facin la
_ Q
{gú_pHI",¿,“¿¿ Eeina els espeleòlegs anglesos 1 Erancesos que
no pas els catalans.
El procés organitzatiu de l'espeleOlogia
espanyola és en plena efervescencia i Caldrà
estar alerta, tant els grups com la Federació
catalana d’Espe1eo1ogia, per no Caure en para-
nys, perquè malgrat totes les Solidaritats i
les bones paraules, cal recordar, com digué en
mklœ Bq2261H97O Bac de Roda, que : "De ponent,ni vent ni gent”.
Malgrat els impediments, els de la S.I.E.
, wwp hem estat a la Serra de Cuera í en aquest but-
�  î 4 ’ 11etí do 1 ' '
Åüuv Õ«À_ í nem e S resultats obtinguts, que dins
Ïnñl \¿,�·  l les condicions de treball en que es realitzà la
��l  *¿ Å! campanya, podem considerar prou Satisfactorís.



P 'mer assaig d’un
I S ' atalà
d’hidrogeoIog 'a
Traiucciú iadaptaci�  JDSEP M.V|CTURIA
Nota preliminar
Aquest assaíg d'un vocabulari elemental d�hidrogeOlOgia  Càrstica
va ésser traduît i adaptat per preSentar—lo al Simposi de l'eSpe—
Cialítat celebrat a Sabadell el 1980, sota els auspicis de l’ES—
Cola Catalana d’ESpeleo1Ogia i organitzat per l’Institut d’Estu—
dis Espeleològics de Sabadell.
NO fou possible inCloure'1.a1 primer volum de Comunicõcíons í
tampoc es va poder sotmetre a discussiô pública amb la qual cosa
els mots que podien Ser problemàtics, en tant que “ínnOvaCionS"
O visions paI‘tíC`b1lêI�S  (p.eX.: cavitat esguõrd, d�C1J.I�ull�tI�,�`CZuCãC,
rascler, engo1idOr,C10t CàrStiC,etc.) no foren Confirmats ni re-
fusats per una presencia d'espeleò1egs Catalans, que just és re-
Coneixer-ho va ésser molt mínsa.
Per això ens plau publicar avui la versió Original d'aouest tre-
ball, esperant que mereixi la vostra atenció i tant de bó que ens
Eeu arribar Suggeriments per mí1lorar�lo.  i
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1NTRODUCC1o
Recentment hem començat a recollir materials per confeccionar un
diccionari espeleològic català í entre els milers de termes se-
leccionats hi ha un nombre considerable de mots d'hidrogeologia
Càrstica. Constatem que apart de les dificultats pròpies del llen-
guatge i del nostre forçat bilingüisme, l'ûS ha consagrat la uti-
lització de diferents termes per a un mateix concepte, conduint
per això a una multiplicació de les definicions corresponents, i
d'altra banda la inexistencia de mots propis per a un considera-
ble nombre de termes específics. Cal, avui, progressivament po-
sar les coses en Ordre.
La celebració del simposium d’enguany es una eXcel.1ent Ocasió
per presentar una llista de termes i definicions però les meves
limitacions personals garantizaven que apart de les Omisions vo-
luntàries,amb raó O no, incorreria en un bon nombre de llacunes
i errades. Es Clar que no podía pretendre fer un treball exahus-
tiu, calia seleccionar i, Sortosament el camí estava un Xic es-
brossat. En 1975. H.Pa1oc publicà una interessant obra, que re-
cull les definicions d'un reduît nombre de termes essencials d'
hidrogeologia càrstica, amb les versions corresponents en set
llengües, que jo m'he atrevit a traduir i cercar equivalències,
tot esperant que la bondat del texte original em lliurarà de
greus faltes.
A vosaltres, amics, us correspon la critica d'aquesta adaptació `
i confío que serveixi d'empemta per endegar un projecte més am-
biciós que ens dugui plegats a elaborar un bon vocabulari de l'
especialitat, al que caldrà addiccionar els esforços de tots
els interessats.
No puc cloure aquesta introducció sense deixar constància ex-
pressa del meu agraîment a l'amic Joan Ranchal que ha revisat
la correcció gramatical del text i que des del primer moment,
portat per l'eStima envers la nostra llengua, ha posat tot el
seu entusiasme en aquesta tasca.
ESTRUCTURACIÖ _
Es recullen en acuest glossari una selecció dels 49 termes més
corrents utilitzats al domini càrstic pels hidrogeòlegs.
Donem per a cada un d�aquestS  termes, dels due es disposa els
equivalents en altres llengües (francès,anglès,caStellà,italià,
rus í iugoslau), una definició que és la traducció de la ver-
, sió francesa, agrupats en els Següents apartats :
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I Llista alfabética
II Termes generals —
III Formes càrstiques de Superficie
, IV Formes càrstíques subterrànies V
V Termes hidrològics V
Quatre taules complementàries al final del text permeten l’enu�
meració i classificació dels caràcters prcpis a les Eormacions
Càrstiques Segons els aspectes d'interès hidrogeològic que enu-
merem a continuació :
VI Principals típus de Carsts
VII Principals tipus de reompliments càrstics
VIII Principals tipus de surgències càrstíques
IX Principals típus d’engOlidOrs càrstics
Finalmentiacompanyem una llísta de la bibliografía utílitzada.
CONVENCIONS
Hem subrallat els mots que apareixent a les defínicicns, cons-
1 titueixen alhora termes amb apartat específic al glossari.
Abreviatures usades en aquest glossari : Sin. = sinònim, i
e C. = Carst.
I LLISTA ALFABÈTICA
La Xifra que precedeix els mots correspon a l’Ordenació crono-
lògica. _
49 Aqüifer càrstic
19 Atzucac
A 24 Avenc
22 Balma
` 23 Bassa »
1 Carst _
45 Carst negat,
7 Carstificable
6 Carstificaciô
5 Carstclogia
29 Cavernament 1 4
20 Cavitat natural
34 Ccnca tancada
21 Conducte càrstic i
18 Ccngost
23 Cova
48 Decurullar
12 Depressió càrstica
13 Dolina
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36 —EngOlidor
37 Engolídor-brollador
38 Esguard
3 Fenòmens Càrstics ‘
4 Formes Càrstiques
25 Galería
32 Index de Carstificació subterrània
30 Index de cavernament
A 31 Index d'eXcavaCió
40 Interconnexió hidrogeològíca
42 Llac subterrani
46 Mantell Càrstic
47 Nivell de base Càrstic *
ll Plana càrstica
s 15 Polje
26 Pou
2 Pseudo-Carst
10 Rascler
9 Reompliment càrstic
33 Reompliment de Caverna
39 Riu Subterrani
44 Sifó
28 Sistema espeleològic
35 Surgència
8 Tipus de Carst
41 Traçador
14 Uvala
�  17 Vall cega
16 Vall seca `
27 Xarxa Càrstica
II TERM§§ GEN��¿�§
1.- Carst _
a) Sinònim de regió Càrstica: regió constituida per roques
carbOnatades,cOmpaCtes i solubles On apareixen formes
superficials i subterrànies Característíques. El terme
pot ésser també utilitzat a totes les regions Constituí-
. des per roques solubles : guix, sal, etc.
I b) Per extensió, el terme S�uti1itza  per designar qualsevol
»_ efecte de la carstificació a roques Carstificables.
2.- Pseudo�carst
a) Sínònim de regió pseudO—CàrstiCa: regió»amb formes análo-
‘ gues a les d'un Carst a roques gens O poc Carstifícables.
p b) Per extensió,e1 terme s’uti1itza per designar tot efecte
anàleg als de la Carstíficació a roques gens O poc Cars-
r tificables.
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3.- Fenòmens càrstícs
Terme molt general que s’aplica ensems al Conjunt de les
formes càrstioues i als processos que les determinen i
desenvolupen.
4.- Formes càrstigues ~
Resultats morfol�ics  de la Carstificació. Es distingeixen
les formes Càrstiques de Superficie (exocarst) i les for-
mes Càrstíques Subterrànies (endocarst).
5.- Carstologia
Estudi Científic de diferents aspectes de les regions i
fenòmens càrstics (O pseudo-Càrstics). La hidrogeologia
del Carst s�ocupa,especialment,de  l’eStudi científic de
les aigües subterrànies i dels agüifers càrstics.
6.- Carstificació
` Conjunt dels processos de gènesi i evolució de les formes
superficials O subterrànies en una regió càrstica o pseudo-
Càrstica. a
7.- Carstificable _
Qualificatiu aplicable a totes les roques On es poden pro-
duir els processos de carstificació.
8.- Tipus de carst
Carst caracteritzat per un Criteri,particularment dominant,
d'ordre geogràfic,geològic, hídrølògíc o evolutiu. Hi han
definits un gran nombre de tipus de carsts,els més Coneguts
dels quals s'enumeren en la taula VI de l'anneX.
9.- Reompliment càrstic
Acumulació de diferents materials a les depressions i buits
—CàrStics. El reompliment pot ésser més o menys important en
relació al seu continent, parcial O total (Curullat).
Els materials poden Classificar-se per diferents Criteris,
principalment : ` p
a) Segons la natura de llurs constituents dominants:
detritícs, químics, orgànics, mixt.�(veieu  la taula VII
a l’anneX.
b) Segons el seu origen : autòcton, alòcton, mixt.
C) Segons el tipus de dipòsit : reompliment hidràulic, so-
lifuxat, monOfàsic,polifàsic,monogèniC,poligènic,etC.
ó



III FORMES CÃRSTIQUES DE SUPERFICIE
l0.- Rascler (Sin. Serbo-Croata : Lapiaz)
a) Formes Superficials que Són degudes esencialment a
la Corrosió de la roca Carstifícable, tant a l'aflo-
( rament, Com Sota Cobertora.
b) Qualsevol Superficie de roca Carstificable, general-
ment fissurada, afaíçonada per les formes precedents.
(Sin.: camps de rascler).
ll.- Plana Càrstica
Superficie plana, Subhoritzonta1,que talla totes 1eS
· estructures geològiques a roques carstificables. S’uti—
litza freqüentment el terme "plataforma càrStiCa" per
designar una plana Càrstica voltada de pregones vallS.
(exemple: la regió de les Grands CauSSeS).
12.- Depressió Càrstica
Terme general deSignant«oua1Sevulla forma topográfica
enclotada dins la Superficie d’un Carst. Una depressió
Càrstica pot éSSer oberta O tancada.
13.- Dolina (Serbo-Croat, Sin. Català : clot Càrstic)
Forma elemental de depressió Càrstica tancada Simple,
freqüentment Circular O el.1iptiCa, més ampla que no
pas fonda, amb fonS pla o en embut.
14.- Uvala (SerbO-Croat)(Sin. bablez jou)
Gran depressió càrstica tancada, de qualsevol forma,amb
un fons aCcidentat,freqüentment ple de c1otS CàrStiCS
(dolines) generalment CoaSleScentS.
15.- Polje (Serbo-Croat)
Gran depressíó Càrstica tancada, Caracteritzada per un
fonS pla i un Contacte brusc amb els veSSantS,genera1ment
molt inclinats. El Seu drenatge es Subterraní. Pot éSSer
Sec, tenir un Curs d'aígua O romandre inundat temporal-
ment O permanent .
l6.�  Vall Seca
Vall antigament excavada en un Carst per un Curs d'aigua
Superficial, on habitualment ja no hi ha una Circulació
Subaèria.
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17.- Vall Cega ‘
Vall recorreguda per un curs d’aigua permanent O temporal,
que desapareix dins un engolídor al peu d'un Contrapendent
O en una Conca tancada.
18.- Congost (Sin.: engorjat)(Sin.caStellà : Cañón)
Vall pregona i eStreta,amb veSSantS Subverticals, Seguida
per un Curs d'aigua temporal o permanent.
19.- Atzucac (Sin.: Cul-de-Sac) (
Cap d’una vall encaixada en un Carat, limitada,aigüeS amunt
per un penya-Segat en forma de Circ, al peu del qual brolla
( tot Sovint una Surgència.
IV FORMES CÀRSTlQg§S SUBQERRÃNIES
` 20.- Cavitat natural (Sin.: Cavitat Subtarrània natural) . '
a) Qualsevol buit natural a l'interiOr d’un maSSíS rocós.
b) Buít natural penetrable per l’home. (Sin.: Caverna)
LeS cavitats naturals poden éSSer activas o EòSSilS, Se-
gons Siguin o no, recorregudes per 1'aigua.
21.- Conducta càrstic
Buit natural, pênêtïãblê o impenetrable, Constituint una A
Solució de continuîtat a l'interior d’un Carst.
22.- Balma (Sin.: Bauma)
Orificí de cavitat natural en una paret rocosa, Sense pro-
longació a l'ínterior del maSSíS.
23.- Cova (Sin.: Espluga, CavOrca,etC.) S
�Orifici  de Cavitat natural que S’obre a la Superficie d’un
CarSt per un Conducta Subhoritzontal penetrable Per l’home.
5 24.- Avenc (Sin.: Graller, BòEía,etc.)
Orifici de Cavitat natural que S’obre a la Superficie d’un
carst par un conducta Subvertical penetrable per l'home.
25.- Galería ‘
Conducta Càrstic penetrable per l’home amb un desenvolupa-
- ment predominant Subhoritzontal.
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26.- Pou
Conducta càrstic penetrable per l’hOme amb un desenvolu-
pament predominant Segons un eix Subvertical.
27.- Xarxa càrstica (Sin.: xarxa de Cønductes)
Conjunt dels Conductes interconnectats,penetrableS i im-
penetrables d'un massís Càrstíc.
28.- Sistema espeleològic
Part de la Xarxa Càrstica penetrable per l'hOme.
29.- Cavernament
a) Excavació de Cavitats naturals en un Carst.
b) Volum de les Cavitats naturals d'un Carst.
30.- Índex de Cavernament
Relació entre el volum de cavitats naturals penetrables i
el volum total d’un massís Càrstic.
31.- Index d’eXCavaCió
Volum, expressat en hectòmetres Cúbics del més petit paral.—
lelepípede rectangle, que tenint els Costats verticals i ho-
ritzøntals, pOt envoltar el Conjunt d’una Cavitat natural O
mes generalment d'un Sistema espeleològic.
32.- Índex de Carstificació subterrània `
NOmbre,per quilòmetre çuadrat, d�OrifiCis  de Conductes Càrs-
tícs (engOlidOrS,Cavitats naturalS,etc.) que poden ésser 1O-
Calítzats a la superficie d’un Carst. Terme utilitzat única-
ment pels hidrogeòlegs per avaluar i Comparar el grau de
Carstíficació Subterrània dels diferents Carsts. —
33.- Reompliments de Caverna
` Acumulació de materials diversos (veure: recmpliments Cars-
tics) en una Cavitat natural : els més clàssics Són leS“COn-
Crecions", eXisteiX_una gran varietat resultat del dipòsít
Sota forma Cristal.lina O pseudOCristal.lina, de Substàncies
que les aigües Contenen en solució.
V
34.- Conca tancada
Conca Correspenent a una depressió Càrstica tancada O d’una
vall Cega.
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. 35.- Surgèncía (Sin.: Deu, Brolladør, Font, CàrstiqueS,etC.)
Qualsevøl aparicíó natural d'un Curs d’aigua provinent d'
un Carst. ES diferencien nOmbrOsOs tipus de Surgències
( Càrstiuues. (veure la taula VIII de l'anneX).
36.- Engolidør (Sin.: Sumider, Pèrdua, etc.)
Qualsevulla desaparició natural d’un curs d'aigua Superfi-
Cial a l�interiOr  d'un Carst. ES distingeiXen`nOmbrOSOS
tipus d’engOlidOrs. (veure la taula IX de l'anneX).
37.- Engølidor-brollador (sin.;SerbO-Croat : ponor)
Orifici de Conducta Càrstic, que funciona de vegades Com
engolidor i d'altreS Com brollador, Segons el règim exis-
I tent.
38.- Esggard (Sin.: Cavitat esguard)
Cavitat natural que incideix en un Curs d'aigua subterrani,
( nørmalment visible des de la gola.
39.- Riu Subterrani I
Curs d'aigua dins d'un Conducte Càrstic.
40.- Interconnexió hidro eolò ica
Teta relació hidrèulica demostrada entre un punt alt i un
altre de más baix d'una Xarxa Càrstica.
41.- Tragador
Substància que permet Comprovar la relacíó entre diferents
llOCS d’una xarxa Càrstica i d’eStudiar determinades Carac-
terístiques de la mateixa.
42.- Llac subterrani
Extensió d'aigua relativament assossegada i presentant una
isuperfície lliure, a l'ínteriOr d'una Cavitat.
43.- Bassa (Sin.: toll)
Llac subterrani residual d’un Curs d'aígua temporer. I
44.- Sifó (Sin.: volta Sifonant)
lmmersió d'un Conducte Càrstic en tota la Seva Secció Sota
el nivell de l'aigua. En el sentit dels CarStòlegs,el terme
Sifó correspon al dispøsitiu "Sifó d’aqüeduCte". Difereix
del sifó definit en hidráulica (tub en U invertida) que per-
met la Circulació de l'aigua per sobre de la superficie de
Càrrega. —
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45.- Carst negat
Part d’un aqüífer Càrstic on tots els buits es troben sa-
turats d'aigua (= Contingut d’un mantell Ereàtic).
Terme a utilitzar preferentment per designar únicament
la part d’un Carst situada sota el nivêll de base càrstíc.
46.- Mantell càrstic (Sin.: mantell freàtic Càrstic)
Conjunt de les aigües que es troben en continuîtat dins
la zona de Saturació d�un  dipòsít aqüifer Càrstic on po-
den trobar-se dins de buits de dimensions molt diferents
(intersticis,fiSsureS,ConducteS) Oue existeixen, tant en
conjunt com aîlladament al terreny.
47.- Nivell de base càrstic
Nivell d’aigua més baix d’un aqüifer càrstic due condiciona
per diferencia de càrrega hidràulica aualsevol circulació
d�aigua  dins del adüífer. És en general el nivell de la
surgència més inferior d’un sistema aqüîfer càrstic excep-
tuant els Casos particulars de les submarines,sub1acustreS
O subfluvials, en que el nivell de base és el pla lliure
(mar, llac O riu).
48.- Decurullar
Extracció, generalment brusca,dels materials de reompliment
d’un conducte càrstic cue es pot produîr per causa d’un gra-
dient hidràulic excepcional.
49.- Aqüífer Càrstic
Terreny dins del qual la presencia d�aigua  i les condicions
de circulació es relacionen amb 1'existènCia de conductas
Càrstics.
VI TAULA DELS PRINCIPALS TIPUS DE CARSTS
1. Criteris de zonalitat geográfica i topográfica
1.1 Zonalitat climática (Carst Fred, c.at1àntic, c.cutani
�  O perißèric ...) “
1.2 Zonalitat regional (c.dinàric, c.de la regió de Causses)
Ambdues Classificacions es presenten freqüentment ba-
rrejades, particularment en els casos de zonalitat Se-
gons la latitud : c. tropical ...)
1.3 Zonalitat vegetal (c.verd,C.de praderia,c.Eorestal,c.nu)
1.4 Zonalitat altimètrica (c.de p1ataEorma,c.§±oral, c.sub—
mari ...)
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2. Criteris lito—estructurals i geològics
2.l Segons la roca Carstificable (c.calCàri,c.dolOmitiC,...)
2.2 Segons l'eStruCtura tectónica (C.de taula,C.de regió ple-
gada ...)
2.3 Segons l'evolució i natura de les calcàries (holocarst,
merocarst,...)
2.4 Segons l’eXiStència d'una cobertora superficial superpo-
sada a la roca carstificable (c.cObert,...)
3. Criteris hidrològics (c.penjat, c.barrat,...)
4. Criteris relatius a l'evOlució morfológica
4.1 Segons la morfología precàrstica (C.de plana,C.de pendent,..)
4.2 Segons l'antiguitat i duraciô del procès (c.fòSSil,Paleo—
carst, C.actual,...)
4.3 Segons les formes dominants de superficie (C. de turons
"mogotes", C.de dolineS,...)
4.4 Segons la posició de la zona principalment carstificable
(c.de superficie, C.profund,...)
Annex : Definició d’alguns d'aqueStS tipus de carsts
c.perifèriC o Cutani: l’afaiçOnat per Sobre d'un pergelisol (sòl
permanentment gelat) ·
C.Verd: quan la coberta vegetal (bosc o praderia) amaga quasi to-
talment la roca carstificable.
c. nu : quan la roca Carstificable es troba practicament sense
cap coberta vegetal.
c.Cobert: el desenvolupat Sota una formació no cårsticaz es dis-
tingeix entre l'afaiçonat Sota una coberta pedològica (de petita
gruixària) i l’oríginat sota una formació mês potent generalment
geológica.
C.penjat: quan es presenta aîllat per damunt el nivell de les 4
valls per un substrat impermeable.
c.barrat: quan el seu drenatge Subterràni es troba tallat brus-
cament aigües avall per un terreny impermeable. L'eSmentat fenò�  l
men generalment es relaciona amb l’eXiStènCia d'una falla, que p
es designa com falla-barrera. ,
c.fòSsil:
a) el que presenta totes les formes subterrànies Curullades.
b) per a molts autors,eS tracta d'un carst,les formes subterrá-
nies del qual, no S'utilitzen per la circulació actual.
Paleocarst : el que ha estat afaiçonat en èpoques geològioues
pretèrites.
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VII QÈULÅ DELS PRINCIPAD�_�IPUS  DE REOMRDIMENTS CÀRSTIQQ
(Segons la natura de llurs components predominants)
a. Reompliments detrîtics
1. Classificats segons una granulometría creixent: argila,
llim, sorra, grava, blocs.
2. Classificats segons el tipus de dipòsitz còdols, caos
de blOCS,COHQlOmêT�tS  (pudingues i bretXeS),varveS,etc.
b. oipòsits de precipitació Ouímica
‘ESpecialment concrecionament (veure: reompliment de Caver-
§�)•
C. Reompliments Orgànics
Restes de vegetals i d'animalS
Guà, Coprolits
d. Dipòsits mixts
Bretxes d'ossos
Fosforites
Nitrats. c
Minerals. &al'
VIII TAULA DELS PRINCIPALS.TIPUS DE SURGÈNCIES QÃRSTIQUES
l. Segons 1'origen de les aig�es
1.1 Exsurgènciaz Surgència Càrstica amb alimentacíó no de-
penent de l'engo1iment d'un Curs d'aigua superficial,
sinó del percentatge pluviomètric d'infi1tració.
1.2 Resurgènciaz surgència càrstica alimentada principal-
ment per l’engoliment d'un O más Cursos d'aigua super-
ficials.
2. Segons el seu règim
2.1 Surgència permanent: amb circulació activa durant tot
l’any.
2.2 Surgència temporal: amb Circulació estacional.
2.3 Surgència Sifonant: varietat de surgència temporal que
sol Servir de complement per a l'evaCuació d'una Sur-
gència permanent.
2.4 Surgència d’eXtravessament: vinguda d’aigua a la Su-
perficie d'un massís càrstic a conseoüència d’una ex-
cepcional crescuda.
2.5 Surgència intermitent (mentidora): tipus particular
de Surgència Sotmesa a pulsacions ritmiques, general-
ment regulars, del cabal.
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3. Segons la morfología i exploració
3.1 Surgència penetrable: cuan el conducte de sortida
A és accesible per l’home.
3.2 Surgència impenetrable: quan el conducta de Sortida
no és accesible per l'home.
3.3 Surgència vauclusiana: quam el conducte de Sortída
és ascendent (en el sentit de la circulació de l'
aigua), i generalment accesible; aquest terme ha es-
tat utilitzat incorrectament per anomenat qualsevol
Surgència càrstica de gran cabal.
4. Segons la Situació geográfica o geologica
Surgència de talveg, Surgència de veSsant,surgència d'
a£1orament,SurgènC1a de litoral, Surgència submarina
(vrulje, dels autors iugoslaus).
IX TAULÃ DELS PRINCIQŠLS TIPUS D'ENGOLIDORS CÃRSTICS
l. Segons com desapareix l’aigga :
Engolidor localítzat, e.progreSsiu, e. difús.
2. Segons la proporcio d’aigga engolida :
Engolidor total, e. parcial.
3. Segons el règim existent :
Engolidor permanent, e. temporer.
4. Segons la morfología i el punt de vista de l’eXplorador:
Engolidor penetrable, e.impenetrable, embut Xuclador,
avenc engolidor.
5. Seqons la Situacíó geologica:
Engolidor estratigràfic (en el contacte de l'aElorament
càrstic).
p Engolidor tectònic (per falla).
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L avenc de Ia«SorC1ere»
p•r=0LEGUER ESCULÄ'
Tot s’iniCíà el 1964 quan els del “Spéléo-Club de Saint
Pons" varen efectuar una campanya a la Serra del Cadí i segons
ells van trobar el "Gouffre de la Sorcière", on van arribar 'a
- 207 m. i van sondejar fins a �  270 m. abans de que se'ls en-
sorrés definitívament a — 30 m.
En publicaren una curta nota que enviaren a Cavernas (l),
que mirada en detall resulta poc Creîble, de la qual només en
comentarem dues coses: ens diuen que en 3 dies de prospecció
van trobar 17 Cavitats, però només arribem a aquest nombre de
cavitats si afegim a la Serra del Cadi unes quantes cavitats
propiament de la Cerdanya; i per altra banda, l'avenc se’ls
ensorra degut a les fortes tempestes que els va fer mentre van
ésser allí, degut als ”l1ampS i trons", però potser valdría la
pena de mira—ho bé i potser resultaría que seria el primer a-
venc que s'ha ensorrat a casa nostra (en època histórica).
Ara hem Cregut que, más de 15 anys després de que es
produissin aquests fets, seria útil de donar a conèixer les
dades que es posseeixen sobre la qüestió per tal d'in£Ormar
tant com podem al món espeleològic.
± ± w ± w
9 I Al 5è. Congrès Internacional d'Espeleología de Stuttgart
(1969), varem tenir Ocasió de preguntar pel Spêléo-Club de
Saint Pons. Paul Dubois (Spéléo—Club Alpin Languedocien) de
Montpeller, responsable d’un altre embolic espeleològic : L'
Avenc del MarbOrê,eXplorat fins a �  360 m. (que resultaren
- 240 m.), ens informà de que en Gabriel Rodriguez era un ho-
me molt Com cal i que si deia que havien trobat un avenc de
270 n. en podiem estar segurs (afirmacions que no han coincidit
· E.R.E del C.E.C.
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amb les d’altres compatriotes seus). Dubois ens donà l’adreça
de G.Rodriguez a Agde i Com que venia de pas per a tornar de
Paris a Barcelona, ens hi paràrem una nit.
Oesprés d’unes guantes voltes per a trobar el Crédit
Agricole, la Casa d’en Rodriguez i després esperar que arribés
ell, poguerem parlar amb un dels principals Causants de la
Sorcière.
Primer no es recordava de res: Un avenc a Espanya ?
Un avenc de — 270 m. ?.
Per fi, amb un mapa del Cadí de l�A1pina  que duiem
ad hoc només arribà a recordar que Si, una Campanya a la rie-
ra de la Vansa, on va fer molt mal temps, però tot nebulosa-
ment ... Només anava dient Coses arqueològiques (de cerámi-
ques i destrals de pedra).
Ja Convençuts de que si calia obtenir alguna infor-
mació hauria d'éSser de manera distreta li preguntarem,entre
d’altreS coses, si aouest avenc els hi va dir algún pagès O
pastor O bé si l’havien trobat casualment quan un d'ells es
va posar a pixar i va dir :"Oh!, estic orinant a sobre d’un
pou !". Per un moment es deixà de dir coses arqueològiques
i menhirs que havia trobat al Llenguadoc i digué que : No!,
a l’avenC els hi havia acompanyat una muda, que potser mi- `
llor que muda era boja, O una bruixa —i d'aiXò van batejar J
l'avenc— quan estaven fent foc al campament i la muda els va
dir a base de signes, que Coneixia un pou d'on sortia fum
com el del foc ...
Va dir que a les properes vacances de Nadal (això
passava el mes de Setembre) o a l’estiu vinent havien de tor-
nar a l’avenC i ja ens avisarien. Però Com que això mateix ja
~ ensho havien dit vàries vegades els de l'Avenc de Marboré, no
ens ho vam creure gens i vam pensar que sí era veritat que l'
avenc els hi va indicar una muda, al Cadí no hi ha moltes mu-
des i seria més fácil fer prospecció de mudes que d’avencs (
1’indicat Rodriguez, ni amb el mapa recordava pas gens on era
l'avenC O on havien vist a`la muda ...).
I el 12-X—69 ens dirigiem al Cadí a fer prospecció
de mudes, bojes o bruixes.
Després del 1964 els espeleòlegs catalans havien
anat unes guantes vegades a buscar l'AvenC de la “ Sorcière "
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al Cadi. En Chavarría i els del GES (·) van decidir fer un
un recorregut metòdic pels pobles del Cadí i anaren a pre-
guntar poble per poble, Si havien vist uns francesos 1�any
1964; però començaren per Puigcerdà í Alp, DaS,UrúS,Bellver
i Se'n cansaren abans d’arríbar a la Seu d’Urgell. Una al-
tra vegada començaren per Gisclareny í Gósol. Nosaltres CO-
mençàrem per GóSol,JoSa,COrnel1ana i ja ens informaren que
a Coll d�Arnat  hi havia una especie de muda.
Arribàrem a la Casa que ens van indicar. La muda ha-
via anat a buscar bo1etS,però parlem amb la dona del matri-
moní amb el qual víu. La história de la muda era curiosa :
V era un dels 6 6 7 fills d'una dona indígent que més avíat
els maltractava, car ara,1a muda era l’úniC fill que vivía;
als altres els havía matat tots a cops. La muda va tenir
mes sort, ja que quan tenía 6 6 7 anys, d’un mastegot de Sa
mare va anar a parar de Cap a la paret i no va parlar mes.
La dona Sabía aproximadament on era un avenC,Segura—
ment la "SorCière",i ens hi acompanya. De pujada trobem a
la muda que torna de collir bolets í ens porta a la boca de
1’avenC : el Baborell del Píc de Montsec, que recorrérem en
detall i no s'aSSemb1a en absolut al croquis de la “SorCière“
publicat a Cavernas (l).
Gràcies a la dona que vivía amb la muda (que S'ni feia
entendre i entenía els Críts guturals incomprensibles que pro-
fería la muda) ens informàrem de que amb tota Seguretat la
muda només va acompanyar als franceses al Baborell í a cap
altre forat.
Segons això, l’autentiCitat de l’eXiStència de la
”Sorcière" no Semblava que podés arribar a gaíres tants per
mil de probabilítats. I el que ho dubti pot anar a buscar l'
Afrau Sunyer a l'EStartít, que Sembla más real que aquest.
BIBLIOGRAFIA
(1) SPELEO CLUB DE SAINT PONS (1965).- Gouffre de la Sorcíè-
re. Extracto del diario de ruta ”Sierra del Cadi,64".
Cavernas, 5 (VII-65): 160-162

(#) Els del GBS i àdhuc nosaltres mateíxos que una vegada vam
anar amb ells a la Grallera në 1 de Josa (O del Boixader),
on en Chavarría i els jümars protagonitzaren una històría
"chavarriesca".
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(2) HERNANDEZ,J.(l969).�  La Sorcière ? Excursionisme (UEC)
A2 49 (abril 1979): 23-25
(N.de la R.).- Creiem que aquest article dóna prou llum Sobre
el que durant molts anys ha estat el "misteriós“ Avenc de la
Bruixa, i encara més arran de la petita polèmica que suscità u-
na nota publicada pel SIRE de Sants (2), en la que amb una bona
dosi d'imaginació creuen haver localitzat la famosa cavitat.
Encara es poden afegir mes dades : Entre l’estada dels france-
SOS (any 64) i l'eXplOraCió de la gent de l'ERE (any 69), es té
Coneixement d’una altra exploració al Baborell de Montsec, la
del SIRE d�Igualada  (vegi’s Cavernas në 6), que anomenen la ca-
vitat Avenc dels Francesos, degut als senyals deixats per aquests
i comenten l’eXistència d’unes cates; això concorda amb les a-
Eeccions arqueològiques manifestades a l’EscOlà pel cap de l’eX�
pedició francesa. Tot això dóna com a segura la presencia dels
espeleòlegs del S.C.Saint—Pons a la zona del Cadí de Tost i
prou lluny de la Canal Baridana, on es localitza l’avenc explo-
rat pel SIRE de Sants. I
Suposant que els Erancesos, tot Bent prospecció, s�arribessin
fins a la zona central del massis, tindrien que haver localit-
zat les Gralleres del Boixader i les de Cornellana, situades
també als voltants dels 2400 m. d'alçària, i amb un aspecte ex-
terior (i interior) molt més Suggestiu que no pas aquest avenc
Situat a la Canal Baridana. I el que és del tot cert, és que a-
quells espeleòlegs mai van arribar a aquests avencs esmentats.
Davant de totes aquestes dades i mentre, amb proves prou fide-
dignes, no es pugui demostrar el contrari, hem de considerar
acceptables les resenyes Consignades al volum I del Catàleg
Espeleològic de Catalunya, que són les deduîbles de l'article _
del company O.EscOlà. (JMM)
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EXPLORACIONS A LA VALL D EBO
<Ia Manna AIta,Pa:S VaIenc1a>
|J€f:ÉŠÄ.E.
INTRODUCCIÔ
Tot cercant algún indret On existis alguna Cavitat d'un Cert interés
exploratori i que tanmateix poguessim realitzar una tasca espeleOlò�
gica minimament profitosa, vam decidir dedicar algunes jornades de
finals de l'any 1980 i primers d�enguany  a visitar aquesta zona del
Pais Valencià, d'On teniem noticies (l)(2)(3)(4) de l'existènCia d'
una sèrie d'avenCS prou interessants. En principí teniem dos d’ells
que sobrepassaven els 100 m. de fondària, l’AvenCó i l’avenC Estret,
essent a més, aquest últim, el pou de màxima vertical del País Va-
lencià. Tot estant a la zona no costava gaire de visitar tambê els
avencs Ample i el del Mig.
El següent article és un compendi de les notes preses durant les
diferents exploracions, així com les topografies realitzades d'a�
questes quatre Cavitats.
EMPLAÇAMENT GEOGRÃFIC I GEOLÕGIC ‘
La vall d'Ebo es troba a la zona central de la comarca de la Marina
Alta O Marquesat. El nucli principal de població (EbO) es troba a
uns 10 quilòmetres de Pego; el municipi presenta una extensió d’uns
32 Qm? i té una població propera als 500 habitants.
Tot el conjunt orogrà�ic  es troba dins de les alineacions prebèti-
ques valencianes. L'àmplia vall és recorreguda pel riu Girona O Bo-
lata, que té la seva Capçalera al barranc de Fontblanca,prOcedent
de la vall d'Alcalà i que s’eStèn des del pla dels Corralets fins a
la fenedura epigènica i Càrstica del barranc de l'Infern.
La vall d’EbO es troba coberta per materials del miocè margôs i tant
a N. Com a S. es presenten una sèrie de relleus de direcciô dominant
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SW.- NE., producte d'un plegament estíric, de constitució Cre-
tàcia i que cavalouen en falla inversa sobre El miocè. Són de
destacar al N., la Serra d’Almiserà (757 m.) i el Tossal Pelat _
(693 m.) i al S., un contrafort de la Serra d'Alfaro, aqui ano-
menat Serra del Cirerer (832 m.) i el relleu principal,la Serra
‘ d'Ebo O de la Carrasca (945 m.), de constituciò nummulitica.
La pluviositat, uns 900 mm. anuals, és prou favorable per al
desenvolupament del carst.
CAVITATS EXPLORADES
4 l’AvenCó
Situaciô : Sortint del poble d’Ebo per la part del darrera, e-
xisteix una carretera i a pocs metres de les últimes cases es
troba un encreuament amb una pista forestal; cal seguir-la fins
a un altre encreuament i prendre la pista de l’eSquerra,oue va
vorejant uns camps de conrreu, poc després la pista comença a
guanyar alçada progressivament fins arribar a un punt en que es
veu clarament la collada On s'aboca l�anomenat  Vertent de Feme-
nies. Cal deixar els automòbils i pujar en linia recta fins a-
rribar a un cami que es veu des de la pista (nosaltres férem se-
nyals de color vermell), seguint—lo ens porta a la collada es-
mentada i tot seguit s'ha de baixar pel Vertent de Femenies fins
veure un arbre solitari (en aduest sector la vegetació és quasi
inexistent). Uns 100 metres a l'esouerra d’aquest arbre existei-
Xen uns petits cingles i uns 30 metres abans d�arribar  a ells,
es localitzen les tres boques de la Cavitat (des de la collada
fins a l�avenc  també vam fer senyals de Color Vermell).
Descripció : La boca l, per un pou de 37,5 m. de desnivell i d'
amplies dimensions, ens porta a una rampa de Cantells rodats,
trobant-Se en el seu punt mês baix tancada la progressió. Però
en un Costat de la part superior d’aquesta rampa existeix una
diàclasicprou visible i que tot remuntant-la arriba a una peti-
ta cambra, on es tanca tot tipus de continuació.
Per la boca 2 s'accedeix a l’amplia "Sala de l’EStalagmita“, on
es troba una formaciò d’aquest tipus i d'un tamany prou notable.
Cal fer esment que per cap d'aquestes dues boques es pot assolir
la resta de la Cavitat, ja que des del pou de 37.5 m. caldria
remuntar un pou de 9,5 m. fins a la "Sala de l'Estalagmita" i
des d'aqui un altre de 9,7 m. fins a la "Sala del Campament“,que
correspon a la base de la boca 3.
Aquesta ês la de dimensions mes reduîdes i dóna accès a un pou
de 13,5 m. amb dos petits replans en el primer tram; a la Seva
base (l'anomenada Sala del Campament), existeixen dues continua-
cions, una ès un pou de 9,7 m. que comunica amb la "Sala de l’
r Estalagmita“,ja esmentada abans, i l’altra, a l'eXtrem contrari,
origina una nova vertical de 19 m.,però que poc abans d’arribar
22



. al seu fons es divídeix en dos, mítjançant un gran bloc encai-
Xat entre les seves parets; per una banda es baixa un pouet de
5 m. que porta a la Via dels Llacs, per l’altre costat s'arri�
ba a la Sala de la Bífurcacíó, que ens condueíx a l'anOmenada
Via Nova.
VIA DELS LLACS.�  Un cop baíxat el pouet de 5 m. esmentat, ens
trobem a la Sala dels Blocs, que com el seu nom indica presen-
ta el seu Sòl cobert per grans elements clàstics; per un cos-
tat exísteíx una esquerda que es pot baíxar uns pocs metres
fins fer-se impenetrable.
Frontalment al lloc de descens, tot creuant la cambra, es se-
gueíx per un passadís que porta a la Sala dels Llacs (secció l),
On existeixen díferents gours í un curiós sífó de més de 3 m.
de profunditat. Al bell mig d’aqueSta cambra es troba un gour
de poca profundítat però el de major superficie; tot vorejant-
lo í ascendint entre colades paríetals S'assOleíX el punt final
de la Sala dels Llacs.
A l'entrada d�aquesta  darrera cambra, per un pas estret arran
de terra, es penetra en un conducte descendent i baíx de Sostre,
al final del qual S’arriba a la Sala de la Concreció, Ocupada
quasi totalment per un gour de poca profundítat. Remuntant per
, damunt d’aquest gour s'inicía una estreta diàclasí que porta a
la boca de l’anomenat Pou de l�Esquerda,  de 29 m. de desnívell
i de secció allargada í estreta. POC abans del seu Eons es tro-
ba un replà On la possible continuacíó resta curullada per se-
diments i el punt de màxima penetració, que tanmateíx ho es el
d’aqueSta vía (cota �  81,1) es troba ocupat per un gour de poca
fondària.
VIA NOVA.�  De bell nou ens trobem a la Sala de la Bifurcacíó í
" des d’aqui cal remuntar un ressalt de 3,5 m. que porta a un pa-
ssadís de poc més de 1O m. de longitud í al bell mig del qual
S'0bre l'anOmenta Pou Ramells, de 7,5 m. de desnívell, Eormant—
se a la Seva base la Saleta del Bloc. Passant per sota del bloc
que fa referência aquesta petíta cambra, s'Origina una Qatonera
de pocs metres de longitud, que mitjançant el Passet del Cau de-
semboca en el Pou del Passet, de 8,7 m. de profunditat. Al seu
Eons,per una curta galería de poca alçada, S’arríba al Forat de
l’Aire, on exísteíx un ressalt de 2m. i tot seguit la galería
. canvía de direcció, trobant-se l'anOmenada Saleta de la Corrosíó,
Gue dona accès al Pou de la Son, de 23,2 m. de vertical i de
seccíó totalment regular; al seu Pons i per un petit Orífící es
comunica amb la Sala de la Colada, que comentarem posteríorment.
Com s�ha  pogut veure, tota aquesta zona superior de la Vía Nova,
és constítuîda essencialment per un reguitzell de pous que li
donen una estructura emínentment vertical, tónica que canvia a
partir del fons del Pou de la Son, on els conductes, sense dei-
Xar de guanyar profundítat, es desenvolupen en un Sentit horít-
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zontal molt mes acusat. i
Al fons del Pou de la Son, a part de 1’Orifici esmentat, es pre-
senten dues opcions més de continuació : pel Corredor de 1'Avenc,
que tambê ens porta a la Sala de la Colada, o bé, en direcció
Contrària, per On s'arriba a una Saleta amb un altre forat molt
mês ampli i que tanmateix porta a la Sala de la Colada; vorejant-
lo existeix un pas estret que condueix a la Sala Ebo, la cambra
de majors dimensions de tota la cavitat. En un punt determinat
d’aquesta Sala el Sostre s’e1eva d'una forma indeterminada.
Després del pas estret esmentat, baixem un ressalt de 6,7 m. i
S'arriba al bell mig de la Sala, la qual està formada per dos
pisos; en un dels seus extrems s’enfondeiX, tenint que descendir
õ la part inferior per un pou d�l1,4  m. i tot Seguit un altre
pouet de 5,5 m. porta a la terminació d'aqueSt sector a la cota
�  113,9 m.. A 1’a1tra banda del pou d'1l,4 m. i mitjançant una
Pampa, es Comunica amb un pou de 6,5 m. amb el seu fons totalment
inundat. Des d'aqueSta rampa es pot accedir tambè a la Saleta dêl
Nord i a la Sala dels Avencs.
Tornant al Corredor de 1'AvenC, S�ha  de recorrer un meandre du-
rant alguns metres, fins bifurCar—Se : en Sentit ascendent, es
creuen dues Saletes molt concrecionades, tancant-Se als pocs me-
tres (cota - 97,6); en Sentit descendent S’arriba a un ressalt,
que mês aviat es un conjunt de colades que formen una espècie de
tobogan, de 6 m., trobant-nos tot seguit a la Sala de la Colada,
observant-se en el seu Sostre els dos orificis superíors d'en-
trada ja comemtats. Per un passadís S’accedeiX a la Sala dels A-
vencs, coberta de blocs í de notables proporcions.
A partir d'aqueSta darrera cambra existeixen diferents Opcions
d'eXp1oració : en un dels eXtremS,un pou de 8 m., el fons del
_ qual es totalment inundat, representa el punt de m�xima  pene-
tració vertical de tota la Cavitat (cota �  119,2). A pocs me-
tres d’aqueSt pou existeix un conducte que porta a la Sala Pe-
· tita i en el seu punt final un ressalt de 4 m. ens posa en co-
municaciô amb un corredor que desemboca a 1’anomenda Sala Gran,
les dimensions de la qual no estan en concordancia amb e1 seu
nom.
De bell nou a la Sala dels Avencs i en direcció contrària,per
una obertura molt àmplia s’entra a la Sala del Nord i a la ram-
pa que comunica amb la Sala Ebo, Segons el recorregut ínvers ja
comentat.
FITXA TÉCNICA
L O ., t am Anco at • e Observacions
“Pou boca 1 37,5 m. 1 spit Boca
Pou boca 3 13,5 m. 1 Spit BOC�
' 1 Spit Repisa
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Pou Sala Estalagmita 9,7 m. —�  Pont roca
POH " ” 9,5 m. ��  Pont roca
Pou 1 b'f c'ó l . 1 't F
(a a 1 urca 1 ) 9 m SP1 S�gäšaàåturõl
Via dels Llacs
Pou Sala Blocs 5 m. l Spit Paret eso.
Pou de 1'Esquerda 29 m. Pont roca
via Nova
Pou R 11 . ` B
ame S 7,5 m 1 Splt Sgca natural
Pou del Passet 8,7 m. -�  Pont roca
Pou de la Son 23,2 m. 2 Spits ��šSã§�ú��î•
ler.POu Sala d'EbO ll,4 m. 1 Spit Paret dr�ta
_ Segur na ural
20n.Pou Sala d'EbO 5,5 m. -— Pont roca
Avenc Ample
,*3
Situació : Per la carretera de Pego a Ebo, poc abans d’arribar a
aquest poble, es troba un molí arranjat com habitacle i a escassa-
ment uns 100 m. d�el1  S’iniCia una pista a la mateixa carretera.
Seguint�1a  a peu durant uns 10 minuts, es troba, a l’eSquerra, la
boca, prou espectacular, de l�avenc  Ample.
Descripció : Presenta dues �oques,  una molt àmplia (20 X 20 m.)i
una altra molt mês reduîda. ES Constituît per un únic pou, que
baixat per la boca de majors dimensions té una vertical de 42,6 m.
a la que Segueix una rampa, al final de la qual S’aSSoleix la Co-
ta de màxima profunditat, �  56,5 m.
FITXA TÉCNICA.
POu Long.tram Ancoratge Observacions
ler. Pou 2 spits Boca
5,6 m. l spit Fraccion.
37,8 m. Tram final
27





Avenc Estret
Situació 2 Des de l'avenC Ámple cal Continuar per la mateixa
pista, la qual va pujant poc a poc fins trobar a la dreta un
corriol On existeix una Pita prou visible, seguint per ell S'
arriba a una cabana i uns 5 minuts mes enllà es troba la boca
de 1'avenC.
Descripció : S'inicia el descens per una boca comparativament
més petita Oue les dues cavitats properes. Als 16,9 m. es troba
un petit replà On arrela un arbre, les brancues del cual arri-
ben fins a la Superficie. Als 63,1 m. existeix un segon replà,
escalonat�  des d’aquest punt s’Observa que el pou canvia de di-
recció i frontalment al nostre descens es veu un meandre de
grans proporcions al dual ens Bou impossible d�aCCedir.  El da-
�  rrer tram, des del punt mes baix del replà esmentat, es va am-
pliant fins arribar en la seva part final als 30 X 12 m.de di-
mensions. Un cop a la base del pou, es baixa per una rampa de
materials clàstics de petit tamany fins a una Saleta final que
representa la cota de màxima profunditat als — 137.9 m.
Cal fer esment de que 1'úniC pou Oue integra bàsicament tot 1’
avenc, és amb els seus 121,8 m, la vertical absoluta mes im-
portant de tot el Pais Valencià.
FITXA TÉCNICA
Pou LOng.tram Ancoratge Observacions
Únic pou 2 spits Boca
_ 8,7 m. 1 spit Fraccionam.
8,2 m. 1 Spit Segur arbre
37,9 m. 1 Spit Replà escal.
3,9 m. 1 spit Replà escal.
2,3 m. 1 Spit Fí replà
46,7 m. Tram final
Avenc del Mig
Situació : A escassament 2 minuts de 1'avenC Estret, a 1'esque�
rra del Corriol i retornant cap a la Cabana esmentada.
Descripció : Al Costat de l'amp1ia boca de l'aVenC es troba es
troba una petita cavitat de la que desconeixem si té nom i està
constituida per un ûnic pou de 8 m. sense cap comunicació amb 1'
avenc del Mig. Aquest s’iniCia amb una vertical de 75,7 m. í al
llarg de tot el seu descens presenta unes regulars dimensions.
POC abans de tocar EOns,eXisteiX un gran bloc que cal superar i
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continuar la progressió per un ressalt de 2,8 m., al peu del
qual es troba el pou final, de 7,6 m. i que porta a una Sale-
ta de reduîdes dimensions, als 98 m. de profunditat, cota de
màxima penetració. Gal fer notar que en aquesta Saleta final
vam observar la presencia d’una nombrosa colònia de rats-penats.
FITXA TÉCNICA
Pou Long.tram Ancoratge Qbservacíons
1er. Pou 1 spit Boca
4,2 m. l spit Fraccionament
49 m. 1 Spit Fraccionament
22,5 m. Tram final
2on. Pou 7,6 m. 2 spits Boca
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Les noves galeries de la
Cova Cuberes.
(Serradeii - Panars Jussa)
f pu &LL
INTRÚDUCCIÓ.- Després de les exploracions portades a terme durant
la primavera�eStiu  del 1975. que donaren com a fruit el descobri—
ment del Complex Auzmendi i l’aixecament topogràfic de quasi totes
les galeries conegudes (ESPELEOSIE nê 18), diferents eouips de la
nostra Secció han anant visitant regularment la Cova Cuberes i en
diferents ocasions s’han localitzat noves galeries, generalment de
pOCê impOI‘CàI1Cíõc.
Pero fou el 19 de març del 1978, cuan amb ocasió d'una d'aouestes
visites, S�O`DS€I‘Vå,  pI‘Op de l'ô1’10m€I'1êdõ '�Galeria  R€C`Cê'°, un pêS
estret que en anteriors exploracions s'havia despreciatç preciSsa—
ment pe]? �GLIQSÍZ  puflt S'�I‘I`íbaV�  �  €n].l�1ÇôI’  amb uIl€S Qêl€I‘i€S í1’1f€�
riors recorregudes per un riuet d�un  cabal d’aigua d�uns  10 litres
per segon í oue tot plegat constitueixen la descoberta mês impor-
tant des de les campanyes del 1975.
Les COÏ1tíI1uêd€S visites han fêt GHG POC �  pOC õL1gm€ntêS G1 FSCO-
rregut de la Cova Cuberes, encara oue aouest "record" català ens
hagi costat un XíC CõI�,  jõ GHG en S1. tI‘õIlSCl1I‘S d'uIl�1  €XPlOI`õCÍ.Õ í
en la remuntada d’una colada, una component de 1�eOu1p  sofrí un
greu accident oue la tinguê apartada de la vida activa durant bas-
tants mesos.
Comptabílitzades totes les galeries explorades fins al moment, el
recorregut total ês de 4.712 m. (en el present article tan sols
farem esment de les de major importância, és a dir, les de riu in-
ferior) i el desnivell supera en poc els 100 m. Això coloca a la
Cova Cuberes en la ouarta posició mundial de les cavitat horitzon—
tals excavades en conglomerats, tan sols superada per Oresnaja i
Badzesjsxaja (URSS) i la Tilkiler düdeni (Turouia)
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BREU DESCRIPCIÖ DE LES GALERIES DEL RIU INFERIOR (RIU AUZMENDIQ
Un cop remuntada "la Co1ada" i deixant a l’eSquerra l'aCcés a la
"Galeria Recta", el conducte principal s'estreny paulatínament
fins a una gatonera estreta i un Xíc descendent; un Cop traspas-
sada es penetra en una galería a la que desemboquen una sèríe de
conductes meandríformes oue finalítzen als pocs metres O tornen
a desembocar a la principal. A l’eXtrem d'aouesta, S'obre un pou `
de 31,5 m. de desenvolupament vertical, pel qual s’aterra a la
part superior d�una  petíta rampa i al bell mig d�una  galería de
notables dimensions. Al peu del punt de descens ja s’observa l'
existencia del ríuet.
Seguínt ríu avall, la galería manté les seves dimensions i pre-
senta un recorregut en zíga�zagueS  molt obertes í en bona part
amb un pis superior que segueix el mateíx Curs que la galería
inferior per on circula l’aigua. Aquesta, arriba un moment en
Guè es perd entre un conjunt de blocs que ocupen un sector de la
galería, però torna a aparèixer tot seguít per escolar-se defi-
nitivament per un estret conducte lateral. Pocs metres després
i superant un pas ascendent entre blocs, es penetra en una Cam-
bra (4OX2O m. í uns 12 m. d�alçada)  amb el sòl totalment cobert
per elements Clàstics de tota mida. Aquí es dona per acabada l'
exploracíó d'aouest Sector meridional.
Tornant al peu del pou d’aCcés í Seguínt en dírecció N.,ès a dir,
ríu amunt, les dimensions son ouelcom ínferiors que al sector,
contrari, el traçat ès acusadament més meandríforme, el pís su-
perior Continua exístínt en díferents trams í el ríuet apareíx
i desapareix repetidament entre sengles acumulaments clàstics.
El tram final ês un ímpressíonant caos de blocs (molt esquemat-
ítzat a la topografía), de sentít ascendent i amb multitut de
conductes íntersícíals; per la base d’aquest important enfonsa—
ment apareíx el ríuet, Eent�se  impossible poder seguir remuntant
el seu curs.
ESPELEOMETRIA.
Recorregut total any 1975 (Espeleoßie n9l8) ..... 3.487 m.
Galeríes Riu Auzmendí . . . .... . 830 m. 1
" superíors d’accés ...... 155 m.
Altres Conductes galeríes superíors
del Complex Auzmendi (meandres sota
Galería Recta, Derívacions afluent
de les Perles,Galería Remuntant,etc) . 240 m. 1.225 m-
Total recorregut . . . . . . . . . . 4.712 m.
Desnivell total : 102, 7 m. (�  ll,7 m. Galeries ínferiors del
primer afluent).
( + 9l m. Punt superior de la Ga-
lería Remuntant).
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NOTICIA SOBRE EL BOTET DE CASA RE1 �Sapeira  - Pallars Iussà�
També a la Serra de Lleràs, però al vessant Occidental i descrita
per noSaltreS en el mateix butlletí que la Cova Cuberes (ESPELEOSIE
n9 18), es troba el Botet de Casa Rei. Enguany i per dos Cops (ju-
liol i Octubre), un eouip de la S.I.E. pogué passar el Sifó termi-
nal.
Degut possiblement a la Eorta Secuera oue hem Sofert aquest any,
el nívell de l'aigua ha baixat Sensiblement, deixant un espai d'
aire lliure arran del Sostre de la galería Sifonant, la qual cosa
permetê el pas de la zona inundada fins aSSo1ir l’altra banda,que
eS troba constituida per 80 m. de galería totalment Seca, fins a-
rribar a un punt on êl Sostre baixa bruscament i S’uneiX amb el
Sòl de Sorra, Bent impossible la progressió per acuest Sector.
Tenim coneixement de One algún membre d’un altre grup espeleològic
anteriorment havien traSpaSSat amb material Subaouàtic l’eSmentat
Sifó, recorreguent unS 70 m., 40 dels Ouals estarien Sifonants.
Aixi doncs, el recorregut total del Botet de Casa Rei, estimat per
nosaltres en 1.146 m., paSSa a tenir actualment elS 1.226 m.
î�î�lïîî
l ULTIMA HORA
Recents desobstruccions en la Cova Cuberes ens han permés accedir
a un nou tram, actualment en exploració, que de moment enS perme-
ten assegurar Oue el recorregut total de la Cavitat és Superior
a1S 5.000 metres i el Seu desnivell ultrapassa els 160 metres.
(22 novembre 1981).
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EXPLORACIONS A ESCUAIN
—Lc1 BufOno,C 20
pEr�S.I.E.
ANTECEDENTS.
Fou per l'agoSt del 1976 quan, Convidats pels companys del G.E.
Badalona, un reduît eguip de la S.I.E. visità per primera Vega-
da Escuain. En aquella Ocasíó tinguerem l'Oportunítat de Conèi�
Xer parcialment el massis, i la tasca principal realitzada fou
el descens fins a �  250 m. de l’avenC B—l5, Conegut aleshores
fins poc más enllà del pou d’entrada í que posteriorment els a-
mics badalonins enllaçarien amb la sorgència principal del ma-
ssis. En els Següents anys, les nostres esporàdioues Col.1abo�
racions es Centraren en el sector de La Foratata, topografiant�
Se fins a �  200 m. l’avenC C—12 O de La Foratata i fins a �  297
m. a l’avenc C�l3  O de les Gralles, On Creguerem assolir la cota
final, superada enguany pel G.E.B. amb la localització d’una in-
teressant continuacíó. Tambê es realitzaren treballs topogràfics
a les Coves del Coro de Trasíto, Cova Barber (A—4), d’l om. de
desenvolupament; i també a la Cueva de los Arnales (A�6)  i Cue-
va del Artiguo Bajo (A-?).
A partir de 1'any 1979 ens plantejarem la realítzació d’una no-
va topografía de 1’avenC de la Bufona (C�20)  i en diferents caps
de setmana, espaíats durant quasi tres anys es portà a terme,
podent finir els treballs el passat mes de Setembre del 1981.
El descobríment i primera exploració de la Cavitat fou realítzat
pel G.E.Badalona entre els anys 1971-76, finalítzant—la en el
Sifó terminal que ells estimaren Com a cota — 553 m. A Continua-
Ció i Com a Contingut bàsic d’aquest breu article, volem oferir
la topografía realitzada per la S.l.E., en la Oual es rebaixa
una míca aquesta cota í s'ofereíX, Creiem, una visíó mes àmplia
d'aoueSt ínteressant avenc.
ACCÉS A LA CAVITAT.
A Escalona s’na de prendre la Carretera a Añisclo í aviat deiXar�
la per pujar al poble de Puértolas, passat aquest es deixa a la
dreta la pista que porta al poblet d'EScuain i es segueix endavant
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durant uns 15 km. fins al seu final, on existeix una borda. Cal
ressenyar que l’eStat de la pista durant algunes èpoques de l'
any es bastant dolent. Des del punt on es deixen els vehicles
Cal Seguir endavant i pujar al Cuello Viceto (2010 m.),capçalera
de la vall d'EScuain i baixar pel vessant escuerre, arran de
Cingle i fins arribar a una gran balma (La Foratata). Des d’acui
el cami més fàcil es Seguir pel corriol Oue discorreix a peu de
cingle fins arribar a una altra balma, aqui el cingle desapareix
practicament i cal anar Cap a l’esouerra, es travessa un primer
torrent i tot seguit cal superar un altre on a la seva paret ja
es veu l'àmplia boca de la Bufona.
p FITXA TÉCNICA V
Pou Ancoratge Observacions
P. 9 m. Natural Bloc empotrat al sostre
l spit 0,5 m. per sota del bloc
P. 4,5 m. l escarpa Fissura superior
Natural Relleu de roca p
P.l4,6 m. Natural Pont de roca
2 spits Passamà meandre
P.25,2 m. 2 spits Paret dreta després del relleu
l spit Paret dreta, en colada
+ R. 3,8 m.
P. 5,l m. l spit Fons P.25,2 m.,a la dreta
l spít Girant meandre,a la dreta
P. 9 m. l escarpa Fissura de bloc
l Spit lnici del tobogan
P.þ4,5 m. Natural Pont de roca
l spit Paret del davant
P.77 m. 4 spits i` Passamà per dalt del meandre
natural per evitar cascada
l spit A l9 m. fraccionat
l Spit i Tram a 16 m. de l’ultim spit,
natural nínxol amb baga per desviar la
corda i sac a la paret per frec.
P.l8 m. Natural Al bloc
l spit Al cantell del pOu,paret esque-
rre
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b
R. 1,8 m. 1 Spit Per a Crescudes
R. 1,7 m. 1 Spit Per a Crescudes
+R. 2,3 m.
R. 3,3 m. Natural Pont de roca
escarpa FiSSura
P.22 m. 2 Spits Paret escuerra
1 Spit Tram de 8 m.,fent un pèndol a l' 1
` escuerra, en un relleu de roca.
R. 4,5 m. Natural Relleu de roca
R. 3,4 m. Natural Damunt la marmita,en un bloc
P.39,5 m. Natural Relleu de roca
Natural + vTram de 9 m. fins un replà, 5 m.
1 Spit més avall un Sac penjat per un
Spit per Erec amb la paret.
P. 3,5 m. Natural Passamà per evitar marmita
, P. 9 m. Naturals Passamà de Segur en unS b1oCS
fins la tirolina. Tirolína Eixa
per evitar marmita.
P.l4,4 m. Natural Pont de roca
1 Spit Relleu de roca
P. 8,3 m. Naturals Remuntant fins una finestra; en
un pont de roca
P. 9,5 m. 2 burils A la cornisa dreta
P. 5 m. Natural Pont de roca
P. 5 m. Natural Pont de roca, tirolina fixa
p P. 5 m. Natural Pont de roca, electron Eixa
P.�6  m. Natural Pont de roca, electron Eíxa
P.l4 m. Natural En formació, 12 m. de pou, re-
' muntant per paret dreta per e-
vitar marmita; tornar a baixar
méS endavant de la marmita.
Nota : A la galería fossil hi ha tres cordes petites emplaçades
per a tres reSSaltS ascendents.
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CUE RA ’81
�·Câmpânyâ  d’eSÍIU
�  Aproximació al Coneixement
espeleològicde Ia Serra de
Cuera (Ruenes AIIES Purón-
1 7
' I
Astunes).
per= $.I.E.
AN-TECEDENTS
Feía jä algún temps que un antic pêS�tO1‘  de la Serra de Cuera,nascut
a Ruenes i emigrat forçós a Esplugues del Llobregat,ens repetía una
í altra vegada,leS magnificències de les insondables cavitats d'ae«·
questa serralada,de la que només coneíxiem cavitats perifèriques si-
tuades a les vallS,d’entre les que sobresurt el conjunt la Cueva
Vieya�LoS  Quesos amb prop de 5.000 metres. Després de la nostra cam-
panya del 75 al Cornión i de l'aiguat que ens impedí la travessada
del sistema Pozu Llanos-Cuevu de la Molina a 0rtigueru,decidim fer
una visita a Ruenes i cercar en Luciano CosSio,l’antic pastor í ac-
tual company de treball d�un  dels expedicionaris. La increíble per-
Sistència del m�l  tempS,aíXò peIlSaVem aleShoreS,ajornà la Puj�ldê  ã
la Torca Ledesna,reputada Com la més Eonda del pais;però la nostra
Curta eStada eI1S va Servir per I�eCOleCtaI‘  méS ín�`OI‘maCíÓ  sobre una
bona dotzena de pous íneXploratS,perfilant-se com un possible ob-
jectíu d�una  Campanya d�eStiu.  La descripcíó que ens feren de la
pregonesa que s’albíraba des dels llavis de l’avenc,on llençaven
branques enceses, ens deixà bocabadats i ens ferem el propòsit de
tornar—hi ínmediatament. Però els projectes semblaven que no es con-
cretaríen mai; en Setmana Santa del 79. explorarem unes cavítats a
Inguanzu,dón es retallava en 1'horitzó la Serra de Cuera i no vam
poder resistir la temtació d'apropar�nos-hi,però  aquells dies no hí
havía níngú al poble dísposat a pujar-hi i Eer-nos de guía inmedia-
tament,ja que només disposavem de dues jornades. Finalment les cir-
C�U.mS‘tàI1CieS  d�e!1g�I1aI1y  eI1S �COnSellõI‘en  CeI‘CaI‘ un pI‘OjeCte diferent
que el d'Aríu, que n’era el previst inícialment�  en efecte, el de-
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A nominat "servei a la pàtria" s’empOrtava els millors entre nOsal�
tres i l'afany d�eurOpeitzar-Se  d’altreS duia Cami d'obligar�nos
a fer de la nostra Ombra l'úniC company,i aleshores tornarem a
fixar-nos en Cuera,...si,de fét n'era un Objectiu essencialment
de prospecció que semblava al nostre abast. Abans de l’estiu pro-
jectarem fer unes sortides per a visitar la Torca Ledesna i dur
material, ja que per l’estiu no Contariem ni amb un "trOnComòvil“
per deSplaçar�nos.  SortOsament,en Jordi Lloret estrenà un fastuós
”Panda" i per Setmana Santa,amb Ocasió d�unes  mini-vacances amb
els amics Montse Ubach i Toni Nubiola (ERE—CEC), amb entusiasme
acceptaren el nostre suggeriment i feren el primer tanteig dava-
llant la Torca Ledesna (�  l24)» mentre nosaltres ens dutxavem a
la Bufona d'EsCuain. D’aquella primera visita veureu un article
a les planes d’aquest mateix butlletí,On es descriu la primera i
fins ara la més fonda de les Cavitats explorades a Cuera. Després
d’aquella história els tres Companys repetiren una altra visita
amb menys fortuna, ja que tan sols aconseguiren davallar fins a
35 metres de fondària. Un Xic desenCisats,nO ens acompanyarien a
la Campanya "fortañ i s’estalviarien les magnífiques boires i plu-
ges estiuenques, que juntament amb la Caòtica topografía Càrstica
del pais, decoraren, un tant fantasmagòricament les nostres folles
recerques.
LLENGUA I TOPONIMIA
La llengua asturiana O bable, sofreix una opressió tal vegada más
forta que el nostre català i adhuc en els topònims muntanyencs es
fa difícil destriar el veritablement autòcton del sobreposat per
l’omnipresent Castellà. En les nostres ja habituals visites a te-
rres asturianes hem après a respectar i estimar aquesta parla be-
lla i suggerent,pOseidora d'una expresivitat entranyable que ha
sabut donar noms específics per a la multitud de formes que l’ac�
ció Càrstica ha modelat en les Calcàries esteses arreu del país.
Les diferències fonètiques més evidents amb el Castellà, segons el
nostre parer, serien les següents :
- La "j" no existeix en asturià, en mig de paraula es Converteix
en "y": "Oveja“ es diu "Oveya“, ”majada" es diu "mayada". Al
principi de mot es Converteix en "X“, “jatO" es diu "Xatu".
— La "O" al final de mot es Converteix en “u":"pOzO" es "pozu“;
"mæwWés"wmm%
» �  La "e" al final de mot es Converteix en "i". En lloc de "este“
i "ese“, diuen "eSti" i "esi".
- La "l" al principi de mot es Converteix en "ll“. "LagO"és “llagu".
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- La "i" quan es troba en mig de mot i davant de "ll",es converteix
en "ie", i per tant en lloc de “portilla" es diu ”pOrtiella".
— ES suprimeix la ”d“ al final de mot, "edad" i "salud" es diuen :
"edá" i "salú".
�  La "g” davant de les vocals “e” i ”i" es converteix en “X“. En
lloc de “gente" es diu "xente”.
— Es suprimeix la ”r" en la preposició i conjunció ”para",i en lloc
de dir "para mi" es diu "pa mi".
�  Es suprimeix la "d" al participis de pretèrit o de passat, de tal
faisó que ”cansado" i "aCalorado” es transformen en “cansau” i
"acalorau".
- Les terceres persones del plural del pretèrit perfect de l’indica-
tiu es canvien per les terceres persones dels futurs imperfectes
del subjuntiu; així en lloc de "subieron" i "bajaron" es diu "su-
bieren” i "bayaren".
- Els plurals masculins acostumen a fínir en "os" i els femenins en
“es". De "el cuevo", "los cuevos"; de "la pena", ”les peñes".
�  Les silabes que acaben en "c" i ”p” tendeixen a eliminar dites lle�  p
tres o subStituir�les  per una "u"; "acueducto" es diu "acuedutu",
"perfecto” es pronuncia "perfeutu".
�  L’apòstroE utilitzat per substituir una vocal que s'eludeix, ten-
deix a desaparèixer per tal de donar una major facilitat en la
representació escrita; "l'agoa" (l'aigua), "d'isti“ (d'aquest) ;
"’n el" o ”nel" (al). ‘
Malauradament,Cuera es un tram de transició i es ressent de les in-
fluències muntanyeses�santanderines,caStellanes  i lleoneses, a mes
de les variacions locals dels habitants de la Marina i les del solc
prelitoral, aquells en un grau de contaminació lingüística major do-
nada la influencia de la presencia d’un vigorós i tradicional turis-
me Coster.
Voldriem en les nostres ressenyes de cavitats respectar êl noms au-
tèntícament locals i utilitzar la grafia més conforme,però en l�es-
tat actual dels nostres coneixements i de la manca d'uni£ormitat de
les variants asturianes és, tal vegada, una empresa que ultrapassa
les nostres possibilitats, un recurs fàcil seria adscriure’s a la
sistemática preconitzada per alguns dels intents reunificadors, pe-
rò aviat veiem que aplicar les normes que suggereixen els diferents
autors dels reculls lingüistics i diccionaris no es pot fer sense
una violência fonètica considerable i aliena a la realitat actual
dels indrets visitats en aquesta campanya. Eliminar la "j" i subs-
tituir-la per "X", es pot fer facilment transformant "Juan"en "Xuan",
pero és quasi impossible convertir “Jou" en "Xou“ sense desnatura-
litzar la realitat O fer de la Torca Jajau, la Torca Xaxau, el re-
sultat seria tan alié que ens hem vist obligats a fórmules de com-
promis, escriure amb les normes de l'asturià central cuan el resul-
tat no divergeixi notablement de la parla local i en cas contrari
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mantenir la Construcció més propera al llenguatge col.loquial.
Les terminacions en 0,U les hem convertit en U sempre que ha es-
tat possible, la qual cosa no ha Succeit en la Torca Escareto,
ja que la nostra proposta de Torca Escaretu, no s’ajustaba amb
la pronúncia de l'úniC pastor que en coneixia el nom, ja que ell
clarament utilitzaba una O final i davant la nostra insistencia
refusà obertament la grafia asturianitzada.
Malgrat tot hi han casos especialment conflictius, dels referits
als accidents geogràfics majors tenim els casos del cim Ledesna
(1226 m.), O Ladesna, La Desna, Ladesma i d'altreS,ja que bem
trobat parlars locals que abonarien qualsevulla d'aguestes nipò-
tesis, igualment succeeix amb el vertex Torvina (1315 m.),màxima
altitud de Cuera, anomenat indistintament Torvina O Turbina, a-
questa última forma reflectida en el mapa de l’I.G.C.; amb aquests
dos Casos hem trobat una solució Còmoda, que ha estat recollir
els mateixos noms que utilitza R.Lueje,el nostre admirat munta—
nyenciasturià, en un breu itinerari per les Serralades costeres,
tot confiant que el seu millor criteri ens lliurarà d’errades en
aquests punts fonamentals, per tant escriurem Cabezu Torvína i
Cabezu Ledesna.
bels noms de lloc genèrics n'hi ha per tots els detalls del mode-
lat; hem intentat fer un recull, cercant el possible origen eti-
mològic del mot, el significat general i l�espeCific,  tal com és
aplicat a Cuera. Els agrupem per formes Orogråfiques : elevacions,
depressions,cavitatS i aigua, camins i altres accidents.
Elevacions
Cabezu : Dit tambê, Cabezo i Cabeza. ES tracta d'un derivat del
llatí "caput”. Les expressions asturianes "el cabu" amb
la que s'aludeiX a quelcom llunyà,eXtrem o final; " lo
cabeceru" o "lo Cabeiru" es refereix al grau màxim d'a�
llunyament. De "caput" es deriva "capitum" i d'aquí el
resultat final de "Cabezu". Designa una elevaciô lleuge-
rament arrodonida,amb pendents suaus i regulars, que es
destaca clarament dels terrenys circumdants. Es el to-
` pònim per eXcel.lència dels diferents cims de Cuera :
Cabezu Torvina, Cabezu Ledesma, Cabezu Liño, Cabezu Te-
jeu, Cabezu les Conxes, etc. Es freqüent prescindir de
l'apelatíu "cabezu" acompanyant al nom propi, quam a-
quest ûltím sols té representació en un accident.
Cantu : Dit també Canto. A més de "pedra“, la paraula asturiana
"cantu" significa "cim" o aresta comú a dues valls que
convergeixen però essent els flancs diferents. Probable-
ment l�arrel  ês cèltica, "cantum” amb el sentit d'angle,
Cantonada. Es prou difícil diferenciar "cantu—piedra" i
”Cantu�cantell",  degut a l�eXClusiva  presencia de roca
al llom de les muntanyes de Cuera. S'utilitza per aquells
que presenten un costat encinglerat. Es un exemple tí-
�  pic el Cantu Jorâ.
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Picu : Derivat del llatí "picum“. Designa el punt Culmínant
d'una elevaci�  més O menys punxeguda. EX.: Picu Pie-
dra Llacia. Hem vist assenyalat un Cim de 1156 m. a-
nomenat pels pastors Com Cabezu Aba o Cabeza l'Haba
Com Pica Haba, Creiem que el terme Pica és estrany al
parlar d’aquesta Contrada í Sembla un Cultisme intro-
duit pala muntanyencs, què amb un esperit voluntarios
han Situat una Creu i bústia de Eerro al punt Culminant
gravant�hi  l�apelatiu  de Pica Baba.
Cuetu : Dit també Cueto. Paraula d’origen dubtós, cèltiC?, pro-
toindoeuropeu?, llatí O preromà, segons els diferents
lingüintes. Tant pot significar pedra com turó i adhuc
montícul pedregôs. Generalment, el "Cuetu" ès de dimen-
sions mês petites que el “cabezu" i té un accés suau.
EX.: Cuetu Mancornû, Cuetu Lusil.
Peña : Del llatí ”pinna", almena, pinacle. Així es designa
grans extensions rocoSes,generalment de proporcions poc
esbeltes, amb oposició a la plana, la "peña" és la mun-
tanya í tot sovint hem sentit:”tengu que puxar a la pe-
ña", referint�Se  a que té que pujar a les pastures de
Cuera i per tant utilitzat Com a Sinònim de Serra.
Espina : Metàfora aplicada alguns lloms de roca per la seva si-
militud amb l'eSpinada d'un animal.
Coteru : Penyal escarp situat damunt d'un cim rom del qual des-
taca. Sembla ésser un mot derivat d’"altarem-Otar",oue
dóna la familia d’”Otero".
Tiese : Dit també "tesu" o "teso". Sembla que parteix d'un par-
ticipi del llatî "tendere",és a dir,”tensus". S'utilit�
za amb el significat de turó de migrada elevació.
Rasa : Lloc uniforme, alt i despejat. Procedeix d’un participi
del verb "radere�raer”,  probablement degut a la desola-
ció d'aquestS indrets abatuts Pêl vent. Amb el mateix
‘ Sentit s'utilitza el mot ”Cotera".
Llampa : Part de major inclinació d’un vessant.
Morra : Elevació similar al "Cantu",però amb angles ambdos Cos-
tats. ·
Cosau : Dit també "collau". Del llatí clàssic ”Collem" o "collum”.
Pla petit Situat dalt d�una  elevació del terreny. Si ad-
quereix grans dimensions es diu "Collada" o "cosada".
Llomba : Del llatí "lumbum". Aplicaciô metafòrica manllevada del
vocabulari anatòmic. ES refereix a una alçada suau de
pendent no gaire fort i formes arrodonides.
' Alba : D’origen preromà (preindoeuropeu ?).Significat general
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de montícu1,donaI l’eXcluSivítat de les calcàries i
llur ColOrblanquinóS;pOdría derivar del llatí ”albam�
album“.
DepreSsíonS,cavitats i aigga
Canga : Vall tancada entre dues alçadeS.Es un derivat del lla-
tí ”cannam”, amb una Significació metafòrica de gorja.
Canal : Del llatí ”canalem“; l’aSturià,Fla Canal" designa el
conducto per on circula 1�aígua.  Un derivat mølt fre-
qüent és "el Canalón". En son Sinòníms:”Pípera”i"Cañu”.
Comba : Dit també “cumba",d’origen cèltic,sígnifica vall. e
Requexuz Lloc estret i engorjat al fons d’una vall. Tambê per
extensíó Significa ~11OC amagat”, el que ha donat nom
nombroses cavitats.
Uxu : Del llatí vulgar ”oStíum” (porta). S�utílitza  per ano-
menar l’entrada d'una vall, d’una Cova. Sinòním:"buXu”.
Forcau : La forca del llaurador era coneguda pels romans amb el
nom de "Eurcam", paraula que ha deíxat nombrosos deri-
vats en asturià, com són: "£orcón"°forCau”"Eorcada““£or�
queta”. Molt Ereqüentment utilitzada per designar for-
mes símilars en el paisatge, generalment collades amb
vessant encinglerats. a p
Fuexu : Dit també ”£ueXa”.Clot gran. Del llatí "fossam".
MOzqueta:Dít també ”mozquita". Derivat del llatí ”mosicare" (mo-
Segar); S'utilítza per designar ranures,talls, etc. D'
aquí que l�aparent  Simplicitat dels llocs díts ”mOsqui�
tales", en lloc de relacionarse amb els populars inSeC�  ‘
tes, es refereixen a llocs de raSclers,mo1t fissurats.
Jou : Depressíó tancada en forma d'embut. Dit tambê "Joo" i
"JoOn" (Hoyo).
Beyú : "Bedus”,paraula cèltica llatinitzada. Significa : rec,
fossar. D
Carcaba: Etimològicament es tracta d’una deformació del llatí,
”carCabum”,literalment "Olla”. L’hem vist aplicada a
solcs pregons. p
Tollu : Clot Ereqüentment amb fang al seu interior. Germana del
mot : toll; que al igual que al nostre país, és utilit-
zar per anomenar cavitats.
Dobra : Del Cèltíc “dubrom” = aigua Corrent.
Riegu : Solc. De base prerromana ”recu”(surco).També “regueru".
Riega : Torrent
D ·Trema : Lloc pantanós
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Gueyu : Dit tambê “gueñu". Significa riu. i
Onís : D'origen precèltiC,"onno"“onna"çsignifica Corrent d'
aigua.
Argaxu : Dit tambê "argayu". Designa un esllavissament O tar-
tera. Són mots de la mateixa familia : "argayar" o
"argaxar", i al terreny que és propens se'n diu"arga�
yaizu" O "argaxadizu". Probablement la Eiliació es
relaciona amb el cèltic "arga". Una altra relació pos-
sible seria amb el mot "aracallam“ O "argalum“, del
baix llatí, d�on  deriva el nostre aragall.
Pozu : Del llati "puteum", mot aplicat a diferents forats no
sempre coincidents des del punt de vista descriptiu,
unes vegades és sinònim d’esquerda Eonda, avenc ; d’al�
tres,al contrari, es tracta de dipòsits naturals O ar-
tificials d'aigua, abeuradors o clotades del terreny.
Un"pozu", en un riu, marmita O gorg pregon, en asturià
es coneix amb el nom de "pielgu" O "piélagu” (pèlag).
Llagu : Les aigües estanyades, els rabeigs, es denominen "lla-
gus" o "llaguna", amb Origen clarament llati de "laCum"
i "lacunam". Poden arribar a designar vertaderes fan-
gueres o pantans. ,
Llabayu : Toll d�aigües  pluvials que rarament es Seca, Es molt'
probable que etimoiogicament es tingui de tenir en
compte el llatí "lavare".
Sucu : Mentre que el castellà "surco" (cami de l�arada)  mante
el significat original del llatí "Sulcus", la forma as-
turiana "sucu" passa del Sentit Concau o entrant del
solc que es diu ”riegu", al convex o sortint que desig-
na la linia O aresta limit entre dos solcs.
Camins i altres accidents `
Traviesuz Del llatí "traversum“, es diu d'un pas O Cami que va a
través d’un paratge. Pot al.ludir un replà O Cornisa.
Bau : Dit també "vau". Del llati ”vadum", lloc per creuar un
Corrent d'aigua.
Güelga : Dit també “buelga". Camí que s’obre a la neu O a l’her-
ba. També s’utilitza per definir un lloc molt humit.
Conxa : Tram de Cami relliscós,eXcavat a la convexitat d'un
tram rocós.
Cuenlle : Dit tambê "cueñe". Pas difícil en un Camí de.muntanya.
Seu : Apòcop de sendera.
i _Varga : Dit també "barga".Tram de cami amb Eort pendent.
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�  Voluga : Gorja
Muriu : Dit també “muriO“. Paret. Serveix per al.ludir a
restes de construccions derruîdes. Del llati :
”murum","muriare".
Vega : Terreny pla dedicat a pasturatge.
Brañas : Pastures altes de muntanya.
Llera : Del llati "glaream". Pedra sOlta,tartera.
Llambría : Lloc en la roca,llis i polit,fortament inClinat.Es
un díminutiu del mateix : ”llambrialina".
Canalízos: Rascler vertical.
Cemba : Acumulacíó de neu.
Boquera : Al fil d�una  serralada, lloc On s�obre  una canal O
A Coll, que permet una bona visiô de la vall.
Mosquil : Balma O Cova, de fàcil accès i Ombrívola, on_el bes-
tiar pot refugiar—se a “moscar".
Risqueru : Lloc de difícil transit per les irregularitats i es-
querdes de les roques. Sinònim de rascler.
Lescar : Lloc de roques punxegudes, de llastres verticals.
Sinòním de rascler.
EL PAISATGE
El relleu de l'orient asturià S’artiCula al voltant dels majes-
tuosos Pics d’Europa. El vessant atlàntic d’aqueSt massís cal-
càri,que culmina a més de 2.600 m. d'altitud, S’aiXeca des del
mar com una escala gegantina i abrupta, amb esglaons desiguals
que_delimiten quatre unitats ben definidas que Sôn, de N.a S.:
�  la plataforma litoral de la "Marina”
- la Serra de Cuera
�  el Solc prelitoral 0nîs4Cabrales, i
— els Pics d’EurOpa
Malgrat les ruptureS—ecològiques degudes a les fortes desnive-
llacions i als efectes de barrera climática, la presencia de
l�oceà  dona unitat a aquesta façana muntanyosa i humída (mit-
jana de 1500 a 2000 mm. de precipitacions anuals) i sobre tot
molt nebulosa; els paisatges en mitjes�tintes,es  divideixen en-
tre els verds mullats dels prats i boscos, i els grisos dels
celS,de les parets calcàries i de les boires rasants.
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Les nostres activitats s�han  desenvolupat a les dues primeres unitats
de les que tot seguit descrivim llurs trets essencials : —
La Marina
Entre l’oceà i la Serra de Cuera s’estèn una estreta plataforma li-
toral de 2 a 6 km. d'amplada, és el que s’ha convingut en dir "la
Marina" asturo-santanderina. Ella mateixa es troba constituida per
diversos esglaons diferents, el primer entre 20 i 130 metres, mode-
lat en les calcàries ben carstificades : les "rasas" dels geomorfo-
legs. La unítat del paisatge ês la dolina amb fons pla, coberta de
camps de conreu i de prats, amb plantacions de pomers. Entre dolina
i dolina,al mig dels illots de rasclers, es troba una vegetació prou
degradada. Els llogarets i les cases Elanquejades d'”horreos" s’aî-
llen dins la verdor o s’arrengleren al llarg de Congles; els pobles
importants son ports de pesca i Centres turístics abrigats al fons
de les ries : RibadeSella,Llanes,Unquera. Es el domini de les coves
amb poc desnivell però amb recorreguts de centenars de metres tot
seguint els llits dels nombrosos rierols subterranis i amb un con-
Crecionament estalagmític molt considerable. En són Caracteristiques
les coves amb restes d'ocupació humana prehistòrica amb valuoses
mostres d’art parietal: Pindal, la Cuevona,Pozu del Ramu, etc. on
s’accedeiX generalment pel Eons d’una dolina O pel peu d�un  Cingle.
En Campanyes anteriors visitarem nombroses cavitats en aquests sec-
tors, la mês propera a la zona estudiada enguany és el Cuevu Collo-
vina, a San Roque de Acebal, distant escassisims quilòmetres de
Purón. Aquesta surgència desenvolupa uns 500 metres de galeries ac-
tives meandrificades, amb nombrosos sediments grollers,ben estrati-
ficats; la nostra progressió es deturà en unes sales clàstiques re-
Cobertes de potents edificis estalagmítics.
— En l'actual Campanya tan sols ferem una petita incursió dins d'a�
questa subunitat geomorfològica, i precisament a una sorgència ac-
tiva, el Cuevu del Culebre, de la que donem més informació en l'a-
partat de Cavítats d’aqueSta memoria.
Aquestes "raSaS" resten dominades entre 200 í 450 metres d'altitud
per les taules de les Sierras Planas quarsîtiques. El sòcol primari
` conserva alguns pincements de la Cobertera secundaria molt plegada.
Batudes pel vent i anegades per les boires, han estat objecte d'una
reforestació amb eucaliptus i pins.
En el contacte dels gresos quarcítics i les Calcàries, es desenvo-
lupen alguns dels fenòmens més interessants que hem tingut ocasió
de visitar: el poljé de Llamigo a l’eXtrem occidental del sector
Cuera�8l  i el Sistema Subterrani del riu de Pruneda, al marge nord-
oriental, que és objecte d'especial atenció a l’apartat de cavitats.
La Sierra de Cuera
El Relleu
La Serra de Cuera, anomenada pels habitants del país simplement Com
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"Cuera" o la "Cordillera” i encara "la Peña", és un exemple de re-
gió natural perfectament individualítzada. Tot Sovínt embolcallada
amb les boires i les pluges, Constitueix una muralla de Calcàries
i nûvols per sobre de "la Marina". Es podría Confondre amb els pri-
mers Contraforts dels Pics d’Europa Si no estigués separada per les
gorjes i conques del Solc prelitoral. Es,inicialment, un Compartí-
ment topogràfic independent, amb una superficie aproximada de 200
quilòmetres quadrats, per uns 50 de longitud O-E, ampla de 4 km. a
l’oest, disminueix progressivament fins desaparèíxer a l’eSt en la
vall del riu Deva. La seva máxima altitud es tan sols de 1315 m.en
el Cim de Torvina. Les tres gans gorges que tallen perpendicular-
ment la Serra, tenen el seu fons a poques decenes de metres d'alti-
tud. Per tant el gradient vertical del paisatge és prou important
Com per permetre 1’eXiStència de cavitats amb desnivells Conside-
rables.
Morfoestructuralment és un relleu simple: un compartiment tectònic
aixecat entre dos Conjunts desigualment enfonsats, la Marina al N.
i el solc prelitoral al S., El desnivell màxim del bloc es de l'
ordre del miler de metres i Correspon a un Compartiment rígid del
Sòcol hercinià, desprovist de Cobertera secundaria. ES un Eragment p
de zona externa formada per Calcàriès más O menys dolomítiques d'
edat Carbonífera (calcària de muntanya, Calcària "griotte” del vi-
seà), de gresOs—quarCít1Cs armoricans 1 d'esqu1sts 1 grasos esquis-
tosos del westfalià, generalment amb Cabussaments variables Cap a
la Marina. La Cobertera Cretàcica (calcàries margoses i argiles),
intensament plegades, es troben a la base dels quaSi�Cing1eS  limi-
tants a una i altra part del relleu, permetent reconstruir la in-
dividualització orogènica a partir del terciari.
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El vorell meridional per on díscurreixen els camins d'accês uti-
litzats per nosaltres, ês un potent escarpament de falla ben mar-
Cat en la topografía pels cíngles i crestes Calcàries, que més a-
vall queden coberts per uns pendents de 30-352 modelats en les
quarcites que es troben profundament abarrancades per valls en V,
paral.leles entre elles i perpendiculars a la Serra. El marge
Septentrional ofereix una disposició que ens sembla idéntica, en-
cara que ha estat menys transitada per nosaltres.
La individualitzacíó topográfica de la Serra ès doncs,directament
d’origen tectònic, es tracta d'un Horst, la frescor dels escarps .
limítants, sota aquest clima fa Suposar un carácter recent, tal
vegada actual, de la tectónica del massís.
Res no permet d’asSegurar que els relleus i modelats actuals re-
sulten dels processos de desgast diferencial de les roques, par-
tint d�una  superficie d’erosi6 culminant única, malgrat les pla-
taformes càrstiques superiors de la Serra. Si existí un aplanament
tant sols pogué êsser un episodi llunyà, sense relació directa amb
els relleus actuals, ni amb la instal.lació de les gorjes que, no
Obstant, travessen el massís d’una part a l�altra.  Aquestes últi-
mes deuen êsser sinorogèníques. Per tant, caldria replantejar en
l'àmbit local la hipòtesi d’una evolució apalatxiana, negada en
el contexte regional. Cal reconèixer, no obstant, que és precisa-
ment a la Serra de Cuera on les condicions d'eStructura í evolucíó
S�acOsten  mês a les d'aquest model teòric.
La relació topográfica quarcita-calcàríes,és un sígne morfo-ecolò-
gic fonamental; a la Marina les quarcites ocupen una situació do-
minant i les calcàries es troben en posició deprimida,eXactament
al contrari del que succeix a la Serra de Cuera. Tradicionalment
les calcàries de la Marina s'han considerat molt desgastades per
l�erosíó  càrstica i per això queden en relleu les quarcites.
¿Però perquè les Calcàries de la Serra es troben en posició des-
tacada, quan les condicions de dissolució han estat com a mínim
tan bones,ja que el clima és més humit i ho ha estat aixi sempre?
Les formes de dissolució càrstica estàn molt desenvolupades i a-
qui en canvi la infiltració ha inmunítzat els vessants. Gal in-
troduir una altra explícació, tal vegada l'aiXecament en bloc de
la Serra hauria provocat una potentisima erosió torrencial ãl seu
voltant, sense comparacíó amb la que ha sofert la Marina, exer-
cint-Se preferentment sobre els afloraments impermeables de les
quarcites, que han estat dissecats i desgastats mentre que les
calcàries permaneixen gairebé inalterades, Com a màxim tallades
en canons, que han deixat la massa calcària en una situació to-
pográfica dominant?.
L'aigua - El clima
Malauradament no existeixen estacions meteorològiques a Cuera,
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V per tant hem de fer una arriscada interpolació de les dades de
ColombreS�Buferrera.  Es tracta d’un Clima Oceànic de muntanya,
l’efeCte clàssic de front determinat per un fort desnivell de
1300 metres a $015 2000/2500 metres de la font càlida oceánica, —
on l’ascens de les masses d'aire maritim, humit i tebi,i per
tant inestable, brutalment refredat al llarg dels abruptes ves�“
sants que tenen l'efecte de "paret freda", de tal manera due l'
alimentació en vapor d'aigua i formació de boires es realitzen
pràcticament per tots els tipus de temps. Les precipitacions
deuen arribar a 2000 mm. anuals o més, que a l’hivern cauen en
forma de neu,que es manté algunes setmanes. Són Característics
els canvis sobtats de temps i la rapidisima presència de boires
tancades, que produeixen la desorientació i adhuc la pèrdua dels
pastors, donades les Caòtioues configuracions dels "jOuS" de les
plataformes superiors. Els mesos de juliol i agost, generalment
més`utilitzats per recòrrer les zones altes, no son els millors (
a causa de les freqüents tempestes i boires. Tal vegada els me-
sos més estables siguin el setembre i l'octubre, que tenen un
temps mes agradable i sense boires, encara que juga en contra
la inferior durada del dia i unes temperatures mes baixes. L'
escalfament de l'aire i la lluminositat estàn limitades per la
coberta de núvols i boires. Les gelades apareixen per sobre dels
500 metres d'altitud. Però mes important que la quantitat d’ai�
gua caiguda baix un punt de vista ecològic�mOrfològic  és l' es-
tat de saturació quasi permanent de l'aire pel vapor d’aigua i
la freqüência de les gotes en Suspensió que ocasionen els "or-
bayus" al contacte directe amb els sols. La vegetaciò regalima
i els arbres i pedres es cobreixen de líquens. No Obstant, tot
això canvia quan l'aigua arriba a terra, ja que s’infiltra rá-
pidament per les diàclasis i fractures de les calcàries o per-
Cola en els mants sorrencs de les quarcites. De fet, l'emma�
gatzament hipodèrmic es inexistent O m0lt mediocre per sobre
dels 500 metres. Les veritables fonts a més altitud són des-
conegudes i trobar aigua en superficie és dificil, tan sols el
fons d’algunes depressions Càrstiques impermeabilitzades per
les argiles de decalcificació recullen les aigües de pluja cons-
tituint uns petits llacs (9llagus“) de pocs metres quadrats d'
extensió, que són aprofitats com abeuradors pel bestiar. Els
pastors han habilitat diferents dipòsits pseudo�naturals  que
encara que migradament, permeten el necessari aprovisionament
per al consum de boca. Aixî, l’escorriment superficial no s'
Organitza fins molt abaix, per sobre dels pendents quarcítics.
Les grans emergències situades al peu de la Serra,tant a la
gorja del Cares�Deva  com a la Marina, es troben ràpidament si-
fonades i encara que molt recentment han estat objecte d'eX—
ploracions subaquàtiques per espeleòlegs suîssos: Rio Cabra,
La Lisa,0bar,Puentelles; la remuntada dels rius Subterranis
A no han estat suficientment extenses, màxim 500 m. linials a la
Lisa, per permetre hipótesis generals de relacions amb el grau
de Carstificacio i els desitjats i hipotètics enllaços amb
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els avencs de Cuera. Tot fent un groller balanç hidric,sembla
que les sorgències i escorriments superficials no guarden un
bon paral.1elisme amb les precipítacions, pel que creiem que
una part de l’aigua que cau sobre la Serra deu ésser restitui-
da directament a l’Oceà per sorgències submarines.
La vegetació i les activitats humanas
Cuera ha estat i encara ho ès en gran mesura,una regió de pas-
turatge. Está explotada a la vegada,per les poblacions autòc-
tones i per les del solc prelitoral i la Marina, que sempre ha
tingut drets de pasturatge a la serralada. El sistema de pas-
toreig és basat en la utilització de les cabanes agrupades en
"invernales" (granjes�estables  dels pasturatges de mitja alca-
da) i les "brañas“ O "mayadas”(majadas) (cabanes habitades i
equipades de corrals On els animals passen la nit). Cada vega�
da més, les ”brañaS“ d�alçada  Són pregressivament abandonades
gràcies al fort desenvolupament de l’economia lletera, basada
essencialment en l�herbatge  de les planes baixes. De manera
que el novins i caprins que sempre han estat menys nombrossos
que el bovins, van perdent encara més llur proporcio relativa.
En el tram visitat per nosaltres ja no ni ha cap "braña” habi-
tada i la majoria d’elleS: TorgOrio,Braña Vieya,Ilera,JOyetón,
es van enrunant, tan sols es conserven mitjanament bé : Man-
cornú i Jorá, essent aquesta última el nostre centre d’Opera-
cions, gràcies a la gentilesa dels seus propietaris.
El bosc ocupaba, segons les dades del ”Patrimonio Forestal" de
1960, prop de 9109 ha. de les 26032 del terme municipal de Lla-
nes, i 2441 de les 9168 de Peña-Mellera Alta. La landa-gespa
cobreix el 90% dels terrenys quarcitics i les grans gespes pas-
turals que es desenvolupen sobre sustrats calcaris, provenenr
fonamentalment de la destrucció de la fageda climàcica de la
que només resten elements dispersos i generalment refugiats als
sectors de pendents el Suficientment forts i Ombrívols, que en
el nostre cas corresponen a l�òptim  de nuvolositat, ja que el
pastoreig en aquest sectors és menys interessant i per tant la
degradació és més petita. Arraconant la Eageda a les Obagues i
transformant les solanes en gespes sobrepasturades i generalment
degradades, les societats muntanyenques han modificat els gra-
dients bioclimàtics i han afavorit tot êXagerant�la,  l'opoSició
topo-climática entre Obaga i Solana.
Un altre factor que ha contribuit a la destrucció del bosc ha
estat, indirectament,la riquesa metalífera de les calcàries car-
boníferes, coure,ferro,manganès,etc. ja que durant llargs temps,
el bosc ha eStat,no.solament l’únic combustible per fondre el
metall, sinó també l'únic material amb que estibar i reforçar
les galeríes. Encara fa pocs anys que al vessant S. de la Serra
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funcionaven 2 ó 3 mines, que han deixat llur empremta destruc-
tora en el paisatge : runams, cables per a vagonetes i pistes
per al transport del material.
L’oCupació humana de la Serra ha estat molt intensa des dels
temps antics, tant en temps prehistòrics dels que tenim bons
exemples Cavernicoles, Com en temps històrics, jugant el paper
de muntanya-refugi, contra els romans i el moros, i un paper
Considerable en la guerra "in-Civil", per tot arreu un ull ví-
gilant descobreix cascots i metralla; fins i tot alguns avencs
han estat utilitzats com veritables Cementiris humans. L’emi—
gració en aquestes terres es tradicional, de primer i temporal-
ment per cercar treball a Castella i al litoral Cantàbric. Al
segle XIX s’inicia l’emigraCió internacional, particularment a
Méxic, i des de la meitat del XH.Comença una emigració Continua
i definitiva cap als centres industrials veîns. NO obstant, les
A Xifres de població per "ConCejos" que hem tingut ocasiô d'eXa-
minar, referides als primers cinouanta anys de segle, son re-
marcablement estables.
En resum, es tracta d'un paisatge molt humanitzat, on l�emprem-
ta de l’home ha transformat Considerablement l’eouilibri regio-
nal d'aouesta mitja muntanya, i en el que les Condicions d'evo—
lució de l’eConomia tendeixen a aflebir aouesta pressió humana
sobre els sistemes naturals, oue amb molta dificultat tendeíxen
cap a un altre eouilibri més "ecològic".
LES FORMES CÃRST1oUES
Superficials
Sens dubte, el tret especîfic mes destacat, gairebê l'ûnic, de
les plataformes Superiors de Cuera, per sobre dels 900 m. d�al-  ‘
titud, és la topografía cårstíca. Les dolines coalescents de
tota mida i delimitades per retalls de rascler, crivellen Obse-
ssivament una superficie que d’altra manera presentaría unes
Eaxmès allomades i suaus.
Per descriure—les amb un cert detall, Subdividirem les formes
exocàrstioues en tres grups : en primer lloc els rasclers, se-
guidament les dolines i uvales, i Einalment el grup dels mega-
rasclers, que Constitueixen una forma intermitja entre ambdós
primers, amb una personalitat molt acusada i al nostre parer
Certament original.
Els rasclers.- Són alhora formes menors i formes fonamentals
del Carst. Formes menors perouè tan sols representen un modest
retoc, una degradació de les superficies calcàries d�origens
divers. I en son tambe formes Eonamentals en la mesura en que
constitueixen un testimoni de l�activitat  dels processos de
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dissolució. De fet, el rascler no Constitueix sinó un cas par--
ticular de dissecció dels estrats per les esquerdes de corrosió,
precisament aquesta especificitat permet que la roca progressi-
vament tallada per la dissolució conservi llarg temps la seva
Continuitat i no es desllorigui fins un estadi final. Podem dis-
tingir dues característiques fonamentals dels rasclers de Cuera,
les esquerdes O macroformes d'escala métrica i les microformes
O detalls d’escala centimètrica. Les esquerdes presenten profun-
ditats variables, situant�se  la mitjana ens uns 4-5 metres i una
amplada maxima de 3 metres, la Seva distribució i Orientació O-
beeix als mateixos Condicionaments de la fissuració, ja que son
resultat de l'eiXamplament de la Xarxa tectónica i per tant es
tallen en angles variables i dissequen els afloraments en blocs
más O menys regulars. Es poden distingir dues formes extremes
amb tots els intermediarís :
a) Les esquerdes en fisSura,fOndes,eStreteS, de parets
verticals i llises. (fig. l)
b) Les esquerdes en bossa, eixamplades en profunditat,
en els cas extrem es retroben pel seu fons, formant
un petit laberint de conductes que comuniquen en
superficie per diferents esguards. (fig. 2)
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Les micromorfologies Són molt variades: perforacions, tubs, es-
ponges, empremtes, basseteS,etC., però Sobresurt una de carac-
terística: els reguerons, que ens permetrà fer una diferencia-
Ciô genética. Aquests reguerons O Solcs centimètricS,OrientatS
Segons la linia del pendant, pràcticament rectilinis sobre les
superficies de gran inclinació, es tornen sinuosos quan s’aprO—
pen a l'hOritzOntal, entallant totes les superficies calcàries
tant en els afloraments massius com en els blocs erràtics locals.
L’eXàmen dels reguerons permet distingir dos tipus de rasclers:
els subaeris, caracteritzats per reguerons paral.lelS, estrets,
separats per arestes agudes, els Solcs poden arribar a 25 Cm.de
fondària i 20 cm. d'ample. Aquestes roques "pentinades" han es-
tat afaiçonades per l’escOrriment de les aigües agresives sobre
la roca nua. (fig. 3). La presencia d'un fragment d'humus als
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solcs, intensifica la dissolució, la dual Cosa és un bon testi-
moniatge de la rapidesa de Creació d’aquesteS micromorfologies.
(fig. 4).
Els Coberts, per contrari, tenen els
solcs més amples i separats per lloms
suaus (fig. 5); aquesta morfología f;
dolça es deu a la influencia de la ýæç , [
Capa d’humuS Continua sota la que s' �xîyl  �  ’ I.
han Originat i evolucionen encara
avui en gran part. Aquests tipuS,lO�  ""]
gícament tenen llur máxima represen- Q 5
tacj-Ó en els vessants N., ja que CO]11
hem vist en els apartats anteriors
ês On encara es mante la vegetació. �  ‘x Ay! 'V
Evidentment, la desaparició de la
cobertora ens donarà un cas mixte
en que un microrascler Subaèri es nach; Mb";
superposarà a les formes arrOdoni—
des primitives.
Dolines i uvales (fig. 6)
Els Clots Càrstics son nombrosíssims i de dimensions molt varia-
bles. Des d'un punt de vista topogràfic podem subdividir aques�
depressions tancades en tres grans grups :
l)MiCrOdOlines. Mides mitjanes : 5 X 1 m.
2)MesodOlineS. " ” : 50 X 10 m.
3)MaCrodolines. " " : 500 X 100 m.
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Feta aquesta arbitraria subdivisió, trobem que també adquireixen
uns trets característics. Les microdolines corresponen a exemplars
subcirculars d'Origen dissolució—CorroSió. Les mesodolines perme-
ten una subdivisió entre les de fons rocós i les Curullades,gene-
ralment son disímètriques. Les macrodolines són generalment uvales
O Coalescència d’unitats menors.
El repartiment d’un tipus i d’altre sembla absolutament capriciosa
i en dóna una idea el croquis de situació que acompanyem, en el
que tan sols s'han situat de manera molt aproximada les que fan V
més de 100 metres de llargada. De fet, per sobre de la cota 1OQO
m. d'altitud, un 85% de les superficies corresponen a depressions
i si fem abstracció dels cims Torvina, Liño i Haba, el percentat-
ge S’acostarà al 95%.
Les influències de l�estructura  i dels processos morfoclimàtics
son condicionants; deixant de banda les dolines d’enfonsament,què
no creiem tinguin una representació apreciable, bem de Classifi-
car els clots càrstics en els Originats per processos de succió O
infiltració i els de corrosió-dissolució.
Les fissures, encara que petites, juguen un paper fonamental en
l’aparició i localització de les dolines, assegurant la infiltra-
ció de l’aigua, i el factor litølògíc és importantíssim, no es
troben dolines dins dels trams margosos i Són escasses on el pen-
dent supera els 309. Sembla que per passar de les formes de dis-
solució superficial a les dolines, cal que una certa Cobertora
es pugui desenvolupar (sol vegetal abundant, residuus argilosos
o sorres dolomîticues) i que aquesta no Sigui gaire impermeable
(per això no hi han dolines en les calcàries margoses).
La dolina evoluciona Segons la influència de la corrosió subja�
cent a les Calcàries, generant així un enfonsament progressiu.
Els exemplars més grans de depressions macrodoliniformes son :
Torgorio (5OOXl5OX8O); Campos Gordos (7OOX3OOXl20) i Bolima Los
Orios (9OOX25OXl0O) i resulten de la fusió d’unitats más peti-
tes,a vegades evidents i d’altres deduîbles de formes molt de-
gradades dels diafragmes separadors. (fig. 7).
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Tots ells s'emplaçen en trams
77 más dolomítics On la major fa-
\ cilitat de disgregació i els
\\ Ïî�  \\\ \\ abundants residuus sorrencs,
rx / permeten facilment la "cripto-
COrrOsió" de la roca subjacent,
ŠŠŠÈ>�Ï\\\  k4,fy/ ` É la ímpermeabilització argilosa
c \\Š<-x�[K\Ï  íýžíš�  del fons de les depressions a-
×\§w;$��LûZ>þUm%�ŠŠ�î  favoreix la Corrosió lateral i
`�'  �yF$’  �ÏY�  d’aquí la Coalescència amb d'
W `�“'  ` —-, altres formes.
[ `ihns " Les dolines de fons rocós es
W troben invariablement als ex-
' trems nord O sud, on el gra-
Mauuwnna qnumwl) d dient vertical es més impor-
têßt i permet la rápida infil-
traciò i evacuació dels resi-
. dus.
Les dolines excavades als trams d�estratificacíó  prima, es veuen
aviat frenades pels abundants residus de l�acCió  combinada de la
gelifracció i la soliflucció, ja que aouesta roca es molt sensi-
ble a les alternançes gel-desgel i el pedruscall les Curulla rè-
pídament.
Un cas especial el constítueixen les dolines disimètriques.(fig.8)
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Dulincs disimètriques
El vessant abrupte és l�opOsat  al pendent de les capes calcàríes,
al temps que el vessant en pendent dolç, ple de pedruscall de ge-
lifracció, es conforme a la disposició del material Íocós.
No obstant, hi han casos de dolines disimètrioues en les que l'
estratificacíó es practicament vertical, cas del conjunt d’uvales
del camí del Joyeton a Juncares, On cal considerar un altre fac-
tor, que creiem que es la neu i el veut; el vorell exposat a vent
del S., sense neu regularitza el seu pendent pels factors gelifra�
cció-soliflucció í el vessant N., abrigat, permet l'acumulacii de
la neu que protegeix les parets, intensificant la infiltraciò a-
juda a profunditzar í Conservar les parets, que evolucionen com
un pou de neu.
Els megarasclers
Situats preferentment al vessant N., on les condicions topocli-
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matiques son les mês favorables i On els fenòmens de descompreS�
$1Ô possibiliten una fàcil infiltració, es desenvolupa un in-
trincat modelat càrstic (fig. 9) de depressions de petita ampla�
da i considerable fondària (mitjana ZOXSO m.) que tan aviat sem-
blen rasclers gegantins com depressions doliniformes de fons ro-
cós, on abunden els avencs. El trànsít ês penós, ja que les pa-
rets limitants d'aquests clots són rasclerades i s’emboten uns
clots d'un tamany en altres de major escala i així successiva-
ment, donant un veritable aspecte laberintic On cal dur bruixola
per orientar-S�hi,  car és difícil trobar un punt culminant que
abasti una bona perspectiva enmig de les inevitables boires.
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Aquesta topografía de continues i pregones depressions que ai-
llen agulles rocoses de forma vagament cònica, tenen una estra-
nya Semblança amb els estadis intermedis de l'evOluciô del
carst tropical de pinacles i ens recorden els rasclers exhumats
gràcies a l'eXtracció minera dels reompliments morrènics de Pics
d'Europa, els quals hem tingut ocasió d’estudiar en les Campa-
nyes E.S.l.E.C. 74 al 80; i on existien evidències d'unes con-
dicions climatiques alhora templades i fortament humides, que
deurien remuntar�se  a un estadi pre�glaciar,  gairebé tropical.
Aquí, com en pocs llocs es planteja el dilema de definir un pou
o cavitat, d'un rascler o dolina, ja que el transit és insensi-
ble, tant fort ês el gradient vertical. A la fi, un Criteri
pràctic (gens morfològic), estableix la diferenciació davant l'
exigència a la utilització de material espeleològic, cordes O
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il.luminació artificial per al seu reconeixement, moment en
ouè la inclourem en el grup de cavitats.
Dues petites incursions de prospecció-exploració en aquests
sectors amb trams d’eXtensió superficial Similar (500X300 m.)
ens donaren 9 cavitats de promig, el que de mantenir—se cons-
tant, tot el tram de megarascler representat al nostre croquis
donaria unes 140 cavitats.
PRECISIÓ DE LES TOPOGRAFIES
Abans de començar el capitol dedicat integrament a les cavitats
desenvolupades al massis, voldriem deixar constància de dues
circumstàncies :
l) El croquis de situació que acompanyem no té un valor topo-
gràfic real, tan sols es Orientatiu, i es producte de les no-
tes fetes durant la nostra estància a Cuera, ja que com comen-
tem més endavant, la cartografía existent és prou deficient i
això ens motivà a la realització d’aguest croquis, que pot do-
nar una idea bastant aproximada de la Situació de les cavitats
d’aouest sector del massis.
2) La graduació de les topografies de les Cavitats es general-
ment de l’índeX 4, però cal ressenyar oue dita graduació Cor-
respon a l�esCala  dictada per la U.I.S., no a la del B.C.R.A.
Aquest grau 4, Correspondria al grau 5 de l’escala británica.
LES CAVITATS
L'Obj€Ctíu primordial de la nostra visita, evidentment, era l'
exploració de les cavitats existents; d’una bona dotzena en
teniem noticies per la gent de Ruenes i tan sols mancava que
Coincidissim amb els pastors que regularment pujen dalt de la
Serra perquè ens poguessin dur fins llurs orificis d�entrada.
De la dificultat que suposaba trobar un forat concret sense
que ningú ens acompanyés ens feiem una idea pels resultats ob-
tinguts pels companys que ens precediren, per la intrincada
topografía dels llocs i pel fet sintomàtic, de que la major
part dels pastors semblaven Conèixer un nombre reduît de Cavi-
tats malgrat que les altres foren relativament properes. DG
fet, cada pastor acostuma a frequentar uns indrets determinats
d’esCaSa extensió, on té bloquejat el seu bestiar. Les fre-
oüents històries de pèrdues dels propis pastors en temps de
boires i l'eXistència d'una cartografía de poc detall i plena
d'errades (1:50.000) (p,eX.: no hi figura tot el relleu de
P.Haba, tot i que representa un dels Cims culminants de la
· serralada, volumètricament important i amb personalitat propia)
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ens feia dubtar si aconseguiriem localitzar quelcom; per aca-
bar d’adobar-ho, la pluja i la boira constant durant la major
part de la nostra estada, en feu ben be la guitza, impedint la
visibilitat més enllà dels 20 ó 30 metres. Degut al mal temps,
l'ajut, encara que valuós, dels pastors, va ésser escàs ja que
tan sols els poguerem veure en dues O tres jornades.
El nombre d�espeleòlegs  actius fou també reduît i variable al
llarg del curt temps d’eStada efectiva (2 setmanes), sense a-
rribar mai a mitja dotzena. Per això una bona part de les ca-
vitats conegudes pels pastors no van êsser localitzades i les
trobades en temps sense visibilitat no vam intentar retrobar-
les. Una bona part de les marcades no han pogut ésser identi-
Eicades, pel que provisionalment i en Contra del nostre Costum
els ni hem adjudicat una numeració, ja que desconeixiem tant
Si tenen un nom propi Com el del lloc on es situen. En resum,
de les 60 Cavitats que relacionem, 26 han estat topografiades,
1 visitada parcialment, 17 localitzades i marcades, Però no
davallades i les 16 restants no han estat trobades.
1 TORCAJO Pintada i situada al croquis com "T-1".
Topografiada. Es una petita sala clás-
tica a la que s'accedeiX per un re-
ssalt de 2 m. Orientada al N 10 E.
q Profunditat : 5 m. Recorregut: 11,5 m.
2 TORCA DEL Pintada com "T�2“.  Situada al croquis
CALLEJON DE Com "T.C.G.". No davallada. Pou vaga-
GUMIAL ment cilíndric, sondejat 10 m.�
3 TORCA TRAS Pintada Com "T�3".  Situada al croquis
EL CUETU Com "Tras Cuetu". Topografiada. Boca
SX7 m. Pou de 23,5 m. amb petit tap de
neu a la baSe.P1anta descendent i Sa-
leta Subcircular de 13 m. diàmetre.
Profunditat: 35 m. Recorregut: 20 m.
4 TORCA CUETU Pintada Com "T�4".Situada  al croquis
TORGORIO com "T.T". NO davallada. Boca estre-
ta d'lxO,4O m. amb dolomies ferrogi-
noses. Sondejada : 8,5 m.
óó



5 TORQA JOYO Pintada "T-5".Situada al croouis com
JORA "JJ". TOpOgrafiada.Fou de 8 m. Boca
1XO,7 m. Planta 5Xl m.
Pintada "T�6".  Situada al croquis com
"TJBV". NO davallada. Boca estreta en
rasCler.Conducte imclinat. Sondeig a-
cústicz �  10 m. Precisa desobstrucció
7 TORCA CERCA LA Pintada "T—7". Situada al croquis com
JORCADA DE BRA- "TBV“. Topografiada. Pou que es pot ß
ÑA VIEYA davallar en lliure pel NW. aprofítant
un pont de roca. Als - 13 m., planta
lleugerament més petita que la boca
(õxõ m.); desprês d'un altre pont de
roca hi ha una cambra lateral adiaCla�
Sada.Pro£unditat: - 13 m. Recorr.:35 m.
Pintada i situada al Croouis com “T-B"
No davallada. Boca de lGX2 m. Pou son-
dejat: 10 m.,segueix rampa. visibili-
tat molt reduîda per boira.
Pintada i situada al croquis com "T—9"
No davallada. Es troba a uns 40 m. a
l’W. del T-8. Sondejat acûsticament :
25 m.
10 Pintada i situada al croquis Com"T-lO"
No davallada. A uns 20 m. per sota El
T—9. Sondeig acûstic : 20 m.
ll Pintat i situat al croquis com"T-ll".
No davallat. Es troba a uns 300 m. a l'
W. dels anteriors. Boca 4OX5.SOndejat
20 m. Es veu el Sons.
12 Pintat i situat al croquis com "T-12“.
No davallat. Visual P.Haba : 1159.
Sondeig acûstic : 30 m.
13 Pintat i Situat al croquis com "T-l3".
No davallat.Es troba per sobre del T-l-
i un Xic a la dreta. Sondejat : 20 m.
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14 —- Pintat i situat al croquis com "T�l4".  No
davallat. Pou adiaclasat, per un extrem
P-8 i segueix rampa;per l'a1tre extrem son
deig impresionant, la pedra colpeja força
estOna,pot fer mes de 50 m. Visual al P.
Haba: 979.ES troba prop del T-13
15 Pintat i situat al croquis com "T-l5". No
davallat. Boca lOX5 m. Sondejat 20 m. Es-
pectaculars formes verticals de "rillenka-
rren".
16 Pintat i Situat al croquis com "T-l6". No
davallat. Esquerda de 10 m. a la que se-
gueix Porta rampa.
17 TORCA CUEVUS Pintat nom.Situat al croquis com "Cuevus
DE DIEGU Diegu". Doble boca separada per un pont de
roca. Per la boca mes gran,meandrificada,
A es baixen dos ressalts de 6 i 4 m. desem-
bocant al P—4O que prove de la Segona bo—.
ca. Al fons,una rampa amb petits blocs
cantelluts ens porta fins — 45 m., punt
de máxima Eondària. Topografiat.
18 Pintat i Situat al croquis com "T�l8".  To-
pogra£iat.Boca triple. Dues cenitals en
forma d�esquerda  de rascler i la tercera
com Cova al fons d�un  petit "jOu".Galeria
bifurcada de 13 m. Profunditat : l5 m.
19 Pintat i situat al croquis com "T-l9". To-
pografiat. Pou d’entrada en megarascler,
R�9.  Segon pou estret i meandrificat de 9m.
al que segueixen ressalts de 2,2 i 7 m.
Galería estreta en meandre que puja fins
�  18. Profunditat total : 40 m. Recorre�
gut total : 90 m. Molt humit.
20 Pintat i situat al croquis com "T�20”.
Avenc resultant de la fusió lateral de dí-
ferents conductas; pous bi,tri i quatrilo-
bulats, els diafragmes separadors es des-
prenen amb Eacilitat. En bona part es pot
davallar en 11iure,encara que peri1losa�
ment. Profunditat : 39 m. Topografiat.
Corrent d’aire.
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{ 21 Pintat i situat al croquis com "T�2l".
Situat al Pons d�un  "jou". Del Costat E.,
pou de 27 m.;a l’w. pou paral.1el al que
es pot accedir també per una Einestra a
- 12 m. del primer pou. Al fons, galería
meandrificada,seca i amb Xemeneies. Topo-
grafiat.Profunditat : 27 m. ReCorr.: 60 m.
22 Pintat i situat al croquis com “T-22".
’ Excavat al SW. d'una dolína gegant. Dues
_ boques. Pouet desgrimpable de 3m.,al fons
un ressalt de 4 m. ens duu al punt de mê-
Xima Eondària, a - 7 m.,meandrificat. Re-
Corregut horitzontal : 15 m.
23 SOTANITO DE Pintat amb el seu nom i "T—23". Situat al
CUERA croquis com “SOtanito C,”. Pou espectacu-
lar de 54 m. Boca de 22X3l m.,amb força
vegetació al primer tram. A la base (5OX
30 m.),s’Obren tres continuacions. A1 S.,
entre blocs queda bloquejada ràpidament.
A l’eXtrem SW., un pou de 4 m. amb corrent
d’aire ens duu a una petita Cambra amb
minsa corrent d’aigua en una galería late-
ral. La Continuació interessant és un por-
tic pen�at  a 3 m, de terra; després d'una
Curta ga1eria,un pou de 20 m. amb senyals
de dissolució Comunica als �  74 m. amb una
espléndida Sala clàstica de 5OX25x20 m.
que es prolonga al NW. per una nova sala
de 3OXl5X20 m. que acaba en una Xemeneia
i pouet de 8 m. impenetrable, per on s’eS�
cola un petit cabal d’aigua. El concreCiO—
nament és prou important,destacant les es-
p talagmites de 4 6 5 m. d'alçada, entre les
que a la Sala més gran hi ha un pouet de
9,5 m. Un doble accès ens porta al recin-
te final per un pou de 15,5 m. i una for-
ta rampa que finalitza entre blocs a �
118 m,. La majestuositat de les cambres,
la converteix en la Cavitat vertical més
interessant del sector. Recorregut total:
270 m. Topografiat.
24 Pintat i situat al croquis com "T-24".
Pou de megarascler de 34 m. amb neu al
Pons. Topografiat.
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’ 25 Pintat i situat al croquis com "T—25".
Dues boques, per la Superior es pot des-
grimpar fins a -12, aquí S’Obre un pou de
67 m., els primers 14 adiaclasats fins un
bloc empotrat que marca 1’ellanç amb la
Segona boca; mês avall s�obre  paulatina-
ment donant pas a un bonic pou aèri, Sub-
Cilíndric, que un petit pèndol permet de
fraccionar en un replà. La rampa del fons
en rampa, és plena de petits blocs i bi1o�  .
bulada. Profunditat total:87 m. Topograf.
26 TORCA LEDESNA Pintat el seu nom. Situada al croquis com
"Ledesna". Cavitat descrita en article es-
pecífic en aquest mateix butlletí. Topo-
grafiada. Profunditat total : 124 m.
27 TORCA LLILLO�  Pintat el seu nom. Situada en croquis com
RIAS "Llillorias". Boca cilindrica de prop de
5 m. de diàmetre, que dona accès a un pou
de 27 m. amb colades que formen replans i
cambres laterals; al fons una ampla rampa
‘ de petit pedruscall ens porta fins als 33
m. Genèticament, els enfonsaments son els
responsables de 1'obertura a 1’eXterior,
encara que els retocs posteriors i el “a1�
mOrzal" de la boca ho enmaSCaren.Topograf.
28 TORCAJO CUETU Pintada amb un cercle creuat, Situada al
JORÃ croquis com "TCJ". Petit pouet de dissolu—
ció de 6 m. de fondària. Eix principal :
1509. Topografiat.
29 TORCA DE Pintada i situada al croquis amb el seu
p LUSIL nom. Topografiada. Per un pou de 18 m. S'
accedeix a una Sala inclinada de 30Xl5 m.,
originada per dos aports, dels quals 1’E.
ês el més important,remuntant fins a + 3.
En sentit descendent, un ressalt i un pou
de 6 m. condueixen al tram final que pre-
senta uns gours penjats i fortament con-
crecionats. El pedruscall obtura les pos-
sibles continuacions a �  49 m. Recorregutz
132 m. Segons diuen, durant la guerra hi
llençaven gent viva.
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3O TORCA DE LA Pintada i situada al croquis amb el seu
BOQUERA BRANIELLA nom. Topografiada. Cavitat tectònica.
Després del vestibul, un pou de 8 m.enS
situa*en un fort pendent amb blocs, que
es convenient baixar amb corda. Un res-
Salt de 2,5 m. i un pou de 6 m. ens du-
en al final a1S �  44 m.Recorregut: 80 m.
31 TORCA BUZACOS Pintada i Situada al croquis amb el Seu
nom. No davallada. El sondeig dona 10 m.
Pou rodó de 3X2 m. Visuals P.Haba: 619
Ledesna : 2422
32 CUEVU LA CUERRE No pintada. No situada al croquis. Es
DE BRAÑA JORÃ troba dins la cabana NW. de Braña Jorá.
ÉS un petit Eorat de 5 m. horitzontals
que ha estat utilitzat per als Eormatge
33 TORCA JUNCARES Pintada i Situada al croquis amb el Seu
nom. Topografiada. - 23 m. Pou d’accés: 1
18 m. Boca dividida per un pont rocós.
34 TORCA DEL FRESN0 Pintada i situada al croquis amb el Seu
nom. Topografiada. Boca ampla, 1OX 3 m.
Pou de 32 m. amb replans. Al Eons, pas
estret que desprês d'un ressalt de 3 m.
i un pou de 10,5 m. adiaclasat, comuni-
ca amb un ample pou de 14 m. Profundi-
tat total: 68 m. La cota �  37 significa
un canvi morfològic molt important.
35 TORCA JAJAU Pintada i Situada al croquis amb el Seu
nom. Topografiada. Estructurada recti-
liniament sobre dues diàclasis para1.1e
les. Pous de 28 i 8 m. Galerieta penja-
da que ens duu a �  53 m. máxima £ondà�
ria. Cavitat humída.
36 TORCA CUETU Pintada amb el seu nom. Situada al N.
LUSIL del Cuetu Lusil, al croquis, sense nom.
No davallada. Boca triple a causa d'una
gran llastra separada de la paret. Son-
deíg : 10 m. i rampa.
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37 TORCA LA LLOMBA Pintada i situada al croouis amb el seu
nom. Topografiada. Petit engolidor en
relació hidrológica amb el sistema del
Cuevon de Pruneda. Doble boca al fons
de dos "jous" propers. Per la NE. es da-
valla sense material. Petita font perma-
ment a 1’interior. Baixant una rellisco-
sa colada, una tartera condueix als -50
m.,cota de màxima fondària.
38 CUEVU LA COTERA No pintat. Situat al croquis com"Cotera".
Es tracta d’una Cavitat descendent de
secció mitja de l5XlO m.,amb un màxim de
2OX2O m. El primer tram (50 m.), degut
als abundants restes orgànics del bes-
tiar que s'hi refugia (el dia de la nos-
tra visita, una bona dotzena de vaques),
es de trànsit desagradable. Mes endavant
el concrecionament ès abundant, amb un
predomini clar dels procesos estalagmí-
tics. Uns aports hídrics formen unes
graderies de gours actius a — 50 m. Al
tram final s'obren entre blocs els acce-
sos a varis pous, entre els que desta-
ouen un de 42 m. i un de 32 m. El reco-
rregut total arriba als 412 m. i la fon-
�  dària màxima de �  96 m. Una galería pen-
jada a 15 m. d’a1çada, per sobre de la
cota �  50, constitueix tal vegada un
punt a reveure. Topografiada.
39 SISTEMA CUEVON DE Pintades i situades al croquis pel seu
PRUNEDA - CUEVA nom. Topografiat. És una magnífica tra-
DEL AGUA - EL vessada subterrania tot Seguint el riu
CHURRON. de Pruneda (15 litres/seg.), Els gorgs,
° bassals í llêCS son abundants,la major
part no cobreixen i tan sols en tres O
quatre llocs cal nedar (T.HgO : lO9~v)
InSta1.lant passamans i grimpant pels
pisos O cornises superiors (alguns de-
1 licats) es pot fer sense mu11ar�se  gai-
re. El material necessari esta en fun-
ció de les ganes de "sucar", nosaltres
procurant evitar-ho al màxim, vam uti-
litzar un P.7,un P.l3, un P.lO i un P.
R.28, per sortir pel Churrón i ho a-
conseguirem sense mullar-nos el Coll.
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I
Ï �  I El tram Pruneda - Churrón ès ample i net,
Š É V Í pel contrari, la connexió Cueva del Agua
Q �  \ — Innominada és tortuosa i enfangada i
g' Š per l'últim tram es un femer. Com que ens
�  vam divertir batejant els indrets carac-
terîstics, us demanem indulgència,alhora
Š Oue estem segurs de oue establireu Eacil
�  ment el malèvol Significat dels noms ad-
�  judicats. Hi han formes clàStiCues,sedi�
É mentàries i "erosives" molt ben desenvo-
�  lupades,ouè ens suggereixen diferente * .
�  cicles d’eXCavació. Els pisos superiors
Ï (Ãtic, Cv.del Agua al final) estàn ben
�  plens de concrecions estalactíticues de
�  gran bellesa. Sortint pel Churrón o per
�  la Cv.del Agua a l'eXterior, cal remun-
�  tar i flanouejar cap a la dreta, ja cue
{ torrent avall s’encinglera ràpidament.
I Topografiat. Recorregut total : 1667 m.
g Profunditat : - lG5 m. Desnivell total:
{ 118 m. (+ 13 ; — 105),
40 �  CUEVA CULEBRE Sense pintar. Situat al croouis pel seu
È nom. Visita parcial. S’obre prop de Pu-
rón, al marge esouerre del riu Barbalin.
, Es tracta d'una sorgència activa facil-
É ment penetrable. A uns 60 m, de l’en-
É Q trada les importants acumulacions argi—
Ž loses, dipositades pel riuet oue la re-
corre fan penosa l'eXp1oraCió, encara
oue perfectament possible. En aquest
punt, nosaltres ens vam deturar. Segons
asseguren els vílatans, està relaciona- /
da amb la pèrdua de la Cv.de los Arcos.
41 TORCA ESCARETO Pintat i sítuat al croquis pel seu nom.
Topografiat. Boca molt espectacular de
l0Xl8 m. Pou d’uns 73 m. gue es pot
Eraccionar en tres trams. Als 65 m. de-
semboca a una Sala clàstíca de 5OX2Ú m.
amb una petita galería lateral excava-
da en diàclasi. Recorregut total :140 m.
Profunditat : 83,2 m.
42 TORCA PEQUEÑA No pintada.Situada al croquis sense nom.
DEL ESCARETO No davallat. S’obre a l'w. d’una dolina
propera a la Torca Escareto. Accés en
forma de diàclasi—galeria. Cal davallar
uns 6 m. per arribar al terra.
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43 TORCA DE FUENTE Pintada i situada al croquis pel seu nom.
NEGROSO No davallada. S’obre uns 1OO m. a 1’w.de
p la font. El primer pou d'uns 15-2O m.,a-
llargassat i no gaire ample, sembla que
es pot baixar en un "ramonage” arriscat.
Les pedres llençades des de l'oriEici,
Colpejen al fons del pou i es precipiten
, en un Segon pou que no deu Ser molt pre-
gon. Li vam estimar uns 40 m. de fondà�
ria total.
44i TORCA DE BRAÑA Pintada i situada al croquis pel seu nom.
JORA S�uti1itza  Com abocador de deixalles de
les properes Cabanes. Un pou de 14,7 m.
Constitueix tota la cavitat, a la que s'
accedeix per una petita finestra al seu
cenit. El fons del pou,de 2 m.de diàme-
tre, es troba envaît per un Eemer on son
' abundants els insectes cavernícoles. Es
coneguda també pel nom de Mingo Llopez,
pastor que s’hi despenjà amb una corda
i precisà d’ajut exterior per remuntar.
ES tracta d’una historia que tothom ex-
plica a Ruenes. Topografiada.
Cavitats no localitzades
45 EL MOSQUIL DE CABEZA HABA. Té un "almorza1" a la boca, després
d'un petit ressalt s’aCcedeiX a una cambra amb abundant dego-
teig, aprofitat per fer un dipòsit d’aigua rudimentari.
46 TORCA DE LA SENDA DE CUETO BLANCO. Just al costat del camí. És
un pou d’uns 70 cm. de diàmetre. 1
47 TORCA DE PIEDRA LLACIA. En la Braña de Piedra l’Osu.(PuertO de
Rozagas), s’hi troben Ereqüentment pastors (Sr.SantOs) que a-
Costumen a tirar�hi  pedres. Sembla molt pregona. La boca es
troba mig obstruîda per un gran bloc.
48 CUEVU DE CUETU REDONDO. Prop del camí de Perubalde. Es un pe-
tit pou amb una saleta amb estalactites.
49 TORCA TRES BOQUES FORCAU SAN ANTON. Sembla molt Eonda.
50 TORCA LAS CONCHAS. Situada aproximadament al croquis. Són va-
ris pous en un sector de megarascler.
51 TORCA 7 BOQUES.
52 TORCA DEL JOYO. Pou d’unS 3 m. de diàmetre, diuen que no es
veu el fons.
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53 TCRCA CABEZA HABA - CUETU CHICO. Coneguda per pocs pastors. E1p_
que ens informà deia oue té un aspecte Similar al primer pou 5
de la Torca Ledesna.
54 TORCA DOS BOQUES. En ple "lescar", no gaire lluny de los Cuevus
de Diego, sembla important.
55 TORCA DEL QOYETON. Pou allargassat d’unS 5x2 m., Sembla oue
pot arribar a uns 20 m.
56 TORCA LA TEIA.
57 TORCAS DE LA COTERA. Properes a la Cavitat Cuevu de la Cotera
(n9 38) s'hi troben diferents avencs, com a mínim un ès molt
fons (50 m.?).
58 TORCA DEL LIÑO. Prop del cim de Liño, en direcció a una “bra�
ña" propera es troba aouest forat. No gaire profund.
59 CUEVA DE LA DEHESA. Situada als vessants NE. del Torvina. Molt
amagada al fons d’un clot amb vegetació. Galería descendent per
on Sembla que corre un rierol.
6O CUEVA DE LOS ARCOS. No gaire lluny de Purón, ha estat utilitza-
da com a refugi en temps de guerra. Té un parell de pous i es
suposa relacionada amb la Cueva Culebre (n9 40).
ASPECTES DE LA MORFOGÈNESI SUBTERRANIA
Cal fer una divisió entre la plataforma de Cuera i el complex de
Purón, car ambdues presenten uns trets molt diferencíats.
Cuera ·
La plataforma de Cuera es correspon amb el Sector d’absorció d’un
carst exteriorment ben desenvolupat, les formes subterrànies son
d'un aclaparador predomini vertical, però amb la singular excepció «
del Cuevu de la Cotera. Aquesta última cavitat, amb un volum con-
siderable, acusat pendent cap a l'interior del massís, meandrifi�
cació de la planta, etc., constitueix un cas tipic d�engolidor  pre-
actual gue deuria drenar un relleu molt diferent del d�avui,ja  que
' la situació topográfica al bell mig d’un pendent regularitzat i
prop de la carena impedeix un minim de col.leCció hídrica; tampoc
no existeixen restes externs de drenatge Subaèri i pel contrari l'
amfiteatre d'accéS evidencia la destrucció parcial de la cavitat
com un element més de la regressió del relleu. La situacio de la
Torca Ledesna igualment palesa una disconformitat entre la situa-
Ció topográfica de l’accés i les característicues de la Cavitat,
trObant�se  els llavis del primer pou al bell mig d'una divisòria
local oue el degrada progressivament. L’aSpecte de cavitats resi-
duals ès menys visible en altres llocs, però generalment ês gaire—
bé norma oue a major alçada hagi més presencia d'aouestes forma-
cions. A
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De moment tan SOlS hem visitat una cavitat tectónica, ês a dir,
Sense apreciable acció de la diSSO1uCió, la Torca de la Bcuuera
Braniella, On el rigurós traçat rectilini de la planta, l’empO—
trament de blOcS i el paral.leliSme de les parets ès molt clàssic.
Majcritariament els restants pOuS presenten patents els Senyals
de llur Origen de diSSOluciô�cOrrOSió,  ele unS simplement Són
prcfunditzaciò del rascler, cOm la Torca �uncares  i el grup de
Pica la Haba, altres responen a punts localitzats d'inEiltració
com la Torca Jajau. “
La Tarea Llirorias és un CaS
mOlt bonic de cavitat Oberta 1 "`�tî;:?7f—"
per enfonsament de la volta, I I
amb un perímetre perfectament { , I
cirCular,Oue tan SO1S preSen�  O .
ta retOcS deguts a les loca-
litzades infiltracions. La þ ~l;»
Tcrca de Lusil també ha estat `
Oberta accidentalment, ja Sue
leS pèrdues que Originaren
amb llur confluencia la Sala
de -2Ú m.(actualment curulla�  .
des pelS prOpiS Sediments Oue ~x
transpcrtaren al SW. amb una
disposició hemicònica molt ____________________..................—
neta), en augmentar l'alçada O
de la vclta en SuCceSSiuS :2
despreniments, induiren 1'e�
c1OSSió de la boca actual. `\"‘Ti:::;T""
Però la cavitat d�enfOnSament  g I V
méS espectacular éS Sens dub—
te el Sctanito de Cuera, es ß y
tracta d'un cas Complex en
que es Superposa l’eXiStèn�  `\ H
cia d�una  cavitat dolinífør- ;¢!'•È•, U
\°Ï•'d•—`
me de megarascler amb un •';*•»·*,_
conducte Subjacent, de les "·x_
Cvue l’actua1 pOu <i’aCcêS êS NK
el resultat de la Seva evo�  L
lució i interacciô mutua.
La cavitat anterior a l’O�  ”“““""'�"*”“"‘“'�*"�'“““"�‘”  \ �"
bertura del pou ha restat :3
curullada pels grans blOcS �
Oue recmplen la planta í no- "
Saltres nO vam aconseguir
forçar el pas de la cota �
59 que Semblava la via lò�  —· yp- ,•¢
gíca de penetració. SOrtO�·  ~— I
Sament, un pòrtic penjat a ` •)·È;<•
�`\  ,~:
‘•=ëâ¢.%
, "Ž
Öeê.
W- So ‘•$Ž'$
EVULUCIU SUTANIT0 DE CUERA L�������——�—J  Ïj.
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través d'un pou de 20 m. de dissoluCió�COrrosió,  en duu a �  74 m.
en el due podria ésser la continuació del conducte primitiu. L'
v extraordinari potencia del procès clàstic que invaeix les cambres
4 de les Cotes - 70 i inferiors, planteja un enigma genètic, ja que
les properes cavitats : Torca 24, Torca 25, no en presenten cap.
Pel contrari, en un altre tram llunyà de rascler, prop del Cana-
lón, tenim la Torca del Escareto, amb un procès clàstic especta-
cular, en Certa forma Semblants. Si la Situació topográfica o
litològica no ès determinant, tal vegada sigui la fondària (vol-
tants dels 70 m.), encara que no sembla lògic due els Eenòmens
de descompressió dels vessant puguin tenir un efecte diametral-
ment opost al que se’ls hi sol atribuir normalment.
Localment hi han reactivacions i trams d’aspeCte recent en clar
contrast dins la major part de les cavitats. Auuest fenomen ês
tant brusc, que tot sovint en les cavitats de Cuera és inevita-
ble considerar la hipòtesi d’una Connexió casual o bé de dues è-
poques diferenciades d'exCavació. La Torca del Fresno n'és un bon
exemple d’aOueSta transició sobtada, en passar del primer al se-
gon pou; el d�acCés  estructurat sobre una esquerda i el segon ci-
lindric i de corrosió. A les parets del primer pou hi han restes
d'un reompliment estalagmític important. La Torca 25 presenta
també un cas bessó, a un primer pou allargassat (7Xl,5 m.) brus-
cament passem a un Conducte Cilindric de 8 m. de diàmetre. En una
altra mesura és un fenomen repetit en diferents cavitats sense
due hi veiem cap Canvi litològic oue ho explíoui.
Cavitats d’aSpecte jovenívol : Cuevus de Diegu, Torca 19, amb a-
bundants empremtes d’una Corrosiô activa, que arriben al paroxis-
l me en la Torca 20 , generalment d’amplades modestes, Coexisteixen
amb pous cilíndrics Com la Torca 24, grans galeries d’una madure-
sa evident : Cotera, Sotanito i cavitats Erancament "velles" com
Llillorias.
Cuera ès una plataforma d’absorció molt complexa, amb una histò-
ria climática i morfogènica diversa al llarg del temps que ha do-
nat variabilitat als Eenòmens subterrànis. Malauradament encara
no bem arribat a la fondària Suficient per conèixer els col,lec�
tors que evidentment deuen canalitzar les abundants precipitacions
i que confiem due un dia no gaire llunyà es puguin visitar tant
per esclarir alguns dubtes Oue hem plantejat, com per fruir d’una
interessant exploració.
Complex de Purón
Les escasses Cavitats estudiadas aouest estiu al vessant septen-
trional de la serralada, presenten uns trets molt diferenciats
amb els due hem vist a les plataformes d'absorCió. Aguí ja no es
tracta d’una zona d’infiltració i alimentació d’un carst, sinò,
pel contrari, d’una activa circulació, que per a nosaltres, espe-
leòlegs de paîsos secs, constitueixen alhora el major problema i
el millor atractiu tant d’eXploració com d’estudi.
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El sistema del marge esquerre del riu Barbalin, Arcos-Culebre,
ha estat visitat tan sols parcialment, pel que ajornarem per
altra ocasió el seu anålisi; de fet es tracta d�un  sistema hi-
drogeològic independent, desvinculat de Cuera, oue Constitueix
un drenatge del petit relleu que culmina als 265 m. d'a1titud.
El grup mes important estudiat en aquest sector, ès sens dubte
el complex Cuevon de Pruneda - Cueva del Agua - El Churrón, que
presenta associat hidrològicament el Pozu la Llomba, forma d'
absorció pretèrita avui penjada 100 m. pel progressiu aprofun-
diment de l'exCavaCió epigea; una hipòtesi agosarada adjudicaria
a la Llomba un paper d’engolidor antecent del Cuevon de Pruneda,
de fet, apart de la proximitat topográfica, res no ho prova, i
així com ès evident que ha actuat i encara ho fa avui com un col-
.lector de Cabals Cap al riu subterrani de Pruneda, caldrien unes
condicions morfològioues externes prou diferents de les actuals,
exigint-hi una llarga evolució en el temps. El riu de Pruneda s'
origina per l’emergènCia, al peu de la Serra, de part de les a-
igües infiltrades a les plataformes que vorejen la cota altíme-
trica dels 1200 m., es a dir, uns Soo m. mes amunt, i ès format
per la unió d’un conjunt de Cabals sorgents successius, dels cue
cal destacar la Fuente Grande. Discorrent pels materials·quarsí�
tics, que aquí juguen el paper de nivell de base impermeable,els
Cabals d’enguany (agost�8l)  els podem evaluar en uns 45 litres
` per segon. La vall del riu de Pruneda s'introdueiX en una õmpla
depressió o semi�polje,  que fineix bruscament en un atzucac al
peu del turô de la Jorcada, la travessada subterrània d'aguest
relleu, d'uns 600 m. d'amplada, constitueix un interessant com-
plex espeleològic, que guanya mes de 100 m. de desnivell per un
recorregut proper als 1700 m,, sortint a la paret de l�"argayu“,
a la mateixa font del poble de Purón, i uns 250 m. per sobre de
la Vila. La pèrdua al Cuevón es produeix per dues boques distants
l5 m. i un tercer aport avui impenetrable. Per la boca meridional,
la mes baixa d’ambdues, que es per On es realitza mes facilment
l’acCes, es rep un afluent procedent de l'altra pèrdua indepen-
dent que engruxeix el riu subterrani. La disposició de les gale-
ries de "L’àtiC" i intermedia, que s’esglaonen fins uns 20 m.per
sobre de l'ingreS actual, són fragments de pretèrits engolidors,
avui escapçats i gairebe sepultats per l’evoluCió dels vessants;
les connexions amb les parts hipogees mes internes ha restat tam-
be Curullada=pels fenòmens 1itogenètics-sedimentaris conseqüents
a la fase d’aCtivitat esporádica i finalment inactivitat que l'
excavació progressiva del llit del torrent ha derivat a d�altres
galeries la circulació hídrica. No Obstant, Creiem que ès preci-
sament aouest nivell superior el due origina els eixamplaments
de les parts altes de les galeries del Cuevôn, visibles durant
centenars de metres i que en punts Concrets permeten accedir a
terrasses penjades a 10-15 m. sobre el pis actual, oue constitu-
eixen de vegades un bon sistema per evitar pasos Compromesos.
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La continuació lògíca d'aouest nivell antic, correspon a les velles
galeries del "giñódromo", que surten a l'eXterior per la Cueva del
Agua, a 30 i 35 m. respectivament per Sobre de la boca anónima i l'
actual sorgència del Churrón. La complicació topográfica del Sector
de sortida, amb multiplicitat de Conductes, ve afavorit tant per
una evolució complexa de successius aprofundiments, com pels fenò-
mens de descompressiô, deguts a la proximitat dels vessants exte-
ríOrS,CaraCteritzats per un fort pendent (45-609), cuan no són fran-
cament verticals, A
Els sediments arrossegats pel riu son diversos, tant per la colora-
ciô i origen (quars,granit,marbres,calCàries,gresos,etC) com per
llur tamany (mitjana 10-15 cm.Ø amb forta dispersió) que en general
disminueixen en relació directament proporcional a la llunyania de
la boca Superior; tots es veuen ben rodats i polits, alguns amb una
esfericitat remarcable. El grans blocs resultants del procesos clàs—
tics zenitals han estat arrodonits per l’acciô de les aigües i tal
Com passa amb la roca mare del pis (on no ni han sediments) tenen
les superficies llises i brillants, on destaquen perfectament les
vetes de ouars en la negror de les calcàries metamòrfiques. Les
marmites son abundants, tant, que centenars de metres`de galeries
no son sinò un seguit d'aouestes formes coalescents, sovint d'l a
5 m. de diàmetre i fondaries similars, excepció feta dels tipus a-
nomenats “banyera",“fOssa" i "oceanita", en les oue la fondària ul-
trapassa facilment aouestes mesures, i representen la major dificul-
tat d’eXploració.
Els procesos estalagmitogènics es troben ben desenvolupats, bàsica�
ment en els punts allunyats del trànsit actual del riu, on prolife-
ren les Colades, graderies de gourgs,estalactites i tot tipus de
concrecionament, amb exemplars molt ben desenvolupats als sectors
anomenats per nosaltres "l’àtic" i el tram inmediatament anterior
al "ginódromo". De fet és possible veure senyals d’estalagmititza�
ció arreu, adhuc en l’actual talveg subterrani, generalment sense
basament, degradades i sovint reduîdes a escadussers placatges, el
Que suposa que hi ha hagut una època d’escassa circulació que perme-
tê uns dipòsits que una escomesa posterior ha escombrat. Pero així
Com en general Sembla que l'acció actual és majoritariament "erosi-
va" en punts especîfics (p.ex.:CascadeS de petit salt) la roca es
cobreix d’unes Colades d'aspecte fresc i creixement actual, proba-
blement degudes a la precipitaciò induîda pel despreniment sobtat
del CO2, el due ens obliga a recondiderar prudentment si els dife�_
rents estadis de Conservació i extensió dels dipòsits es deuen a
modificacion Climàtiques o pel Contrari son un corol.lari de la
pròpia evolució topográfica del conducte.
aaaaa
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ANNEX DE CATALOGÁCIÔ
Els espeleòlegs asturians, fa uns anys oue iniciaren una Catalogació
de les cavitats de llur pais amb una codificació númerica complexa,
destinada a un tractament inšormàtic; nosaltres, alhora oue hi tro-
bem �alles  metodològioues, no hi veiem una utilitat a curt termini, `
però malgrat tot no hem volgut deixar passar l'ocasió de col.labo�
rar�hi,  i en aouesta primera monografía oue publiouem, afegim el
present annex de catalogació alfanumèric, referit exclusivament a
les 44 cavitats de les due com a minim hem visitat llur accès.
veureu Cue les dades s'agrupen en 12 camps, que inclouen 31 divisions
i 80 Columnes; apart hi deurien figurar altres camps destinats a bi-
bliografía i dades del grup explorador, due nosaltres hem suprimit
per innecessaris, a l'ésSer dades autodefinides pel mateix article
que llegiu.
Seguim en la catalogació les normes que en Juan-José González Suarez
ens Eacilità tot aprofitant la nostra visita a Avilés, i de les que
tan sols apuntarem unes petites informacions per fer�lo  inteligible
a Cui no Coneix acuest sistema.
El primer camp, subdividit en 4 apartats, es refereix al número pro-
vincial, municipal, entitat col.lectiva i entitat singular, segons
les numeracions del Nomenclator de l’lnstitut d�EstadístiCa  de 1970.
El segon camp recull el nom de la cavitat. Un punt al final del camp
explicita due ha estat precís abreujar—lo.
El tercer camp es refereix a la localització cartográfica, tenint
com a padró els Eulls 1:50.000; les primeres 4 columnes expliciten
el número del full, les quatre següents la longitut en coordenades
Lambert i seguidament la latitut. Les ûltimes 4 Xifres es l’alçada.
El ouart camp resum les dades topogràfioues.VRecorregut total ( 5
columnes) i Eondària total (4 columnes).
Segueix el cinouè camp amb 7 columnes, en la primera "LOC", un g —
vol dir que les cavitats están localitzades per les seves coordena-
des. A l’epígraf "TOP", Q significa que no ni ha topografía i Q
que l'aiXeCament té planta i alçat. L’apartat "FOT", Q = no ni han
Eotografies, l = foto de la ubicació de la boca i un Z = due hi han
fotos de la ubicacio i de diferents aspectes de la cavitat. La di-
Visió "MGK", destinada a carstologia, explicita amb l = descripció
morfológica, g = notes especifidues d’aquesta especialitat i �  =
estudis detallats. Segueixen dades Climàtioues "MET": Q = no hi han
dades, l = observacions generals. En la divisió “YAC", un �  = es
tenen dades de la utilització humana recent. La següent divisió,
"HST", referida a dades sobre jaciments, es completament buida. L'
apartat "Bl0" (šiospeleologia), un g = es poseeixen dades sobre es-
pècies i classificació taxonómica.
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El Camp següent té Sís columnes :
l. “ROC” = Roca l = Calcàríes
2. "DEF" = Defíníciô g = Cova ; �  = Avenc ; Q = Cova-engolidor
l Q = Cova�SorgènCia
3. ”AGU“ = Aígua l = Curs ocasional
g = Curs permanent localítzat
Q �  = Curs permanent que recorre la major part Q
de la Cavitat _
Q = Masses estàtíques d�aigua
4. "HLO" = Gel l = Presencia de neu
5. ”SIF” = Sifons l = Engolidor impenetrable interior
g = Sorgència impenetrable interior
6. "STB" = Estabilitat l = Caiguda de blocs als pous
Q = Perill de Crescudes
A contínuació, un doble apartat en cue només hi han dades al primer
"EXPL“ ; Q = Reconeixement de la boca, í Q = Exploracíó fínalítzada.
Un nou Camp de cinc columnes, ”DHC” = D€S€HVOluþêm€Ht estímat en
metresç ”DVC" amb 4 Columnes = Fondària total estimada en metres ;
"VM “ = vertical máxima, especificada en metres; i l'ûltim Camp,
"SUV“ = Suma máxima verticals.
~k ir ~k
Resultots bioespeleològics
s pEr=J0RD| CUMAS
En el transcurs de les exploracíons a les diferents Cavítats de la
Serra de Cuera, vam poder recollír alguns representants de la fauna
Cavernícola de dita Serra, que si be no ès gaire abundant, ja que
sols es va recollir material de set Cavítats, Sí ens pot donar idea
de l’interès de la zona.
Del material recollit sols puc donar la determínaciô específica dels
representants de l'ordre dels Coleòpters, donat que aquest es el meu
camp d’estudi; de la resta dels representants sols donaré llurs Or-
dres, ja que resten per estudiar.
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A Continuació dono la relació de la fauna recollida i després les
determinacions dels Coleòpters estudiats.
TORCA DE BRAÑA JORÃ (Ruenes), 3-8-1981, J.Comas Leg.
Aouest petit avenc té tot el Seu fons Cobert per un munt de dei-
Xalles, la cual cosa fa molt difícil la recerca de fauna; no obs-
tant, acuesta va ésser recollida al buidar una ampolla que havia
fet de trampa.
, ES reculliren : Quilòpods i Coleòpters
TURCA DE LES LLILLORIAS (Ruenes), 4-8-1981, J.COmaS Leg.
‘ Els pocs insectes recollits en aquesta Cavitat, es trobaren al
fons mateix, entre els petits blocs de pedra due Cobreixen tot el
Sòl, junt alguns restes vegetals mig descompostos.
ES reculliren : Co1.lèmbolS i Coleòpters
TURCA DE LUSIL (kuenes), 6-8-1981, J.ComaS Leg.
En aquest avenc, la major part del material es va capturar al ma-
teix peu del pou d�entrada  i en la Colada que es troba allà mateix.
ES reculliren : Quernets, Diplòpods,CruStaCiS,1SòpodS i Coleòpters.
CUEVU DE LA CUERRE Íåuenes), 6-8-1981, J.ComaS Leg.
Per les reduîdes dimensions d’acueSt petit forat i la manca d'eSpai
per moure’s, en va fer Co1.lOcar un parell d'eSquerS per Collir-la.
ES recolliren : COl.lèmbO1S i Coleòpters.
CUEVU DE LOS PANES (Carreña), 8-8-1981, J.ComaS Leg.
Gràcies a uns petits munts de guano humit aîllats en una de les pe-
tites Saletes existents al Costat de la Sala d’entrada, es va poder
capturar la fauna Oue a Continuació es Cita. ‘
ES recolliren : Aràcnids, Co1.1èmbolS i Coleòpters
TORCA DEL ESCARET0 (Ruenes), 10-8-1981, J.Hidalgo Leg.
Trobats sobre una colada estalagmítica humida que hi ha després del
pou d'entrada.
ES recolliren : Quernets i Coleòpters
CUEVON DE PRUNEDA (Purón), 17-8-1981, J.HidalgO Leg.
Acuests Coleòpters foren recollits Sota d'uneS pedres al costat del
llac anomenat Fossa de les Marianes.
ES recolliren : Coleòpters E
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DESCRIPCIÔ DELS COLEÔPTERS CAPTURATS — .
Ordre : Coleoptera
Familia : Carabidae '
Subfamilia : Trechinae
Trechus escalerai Ab.
Especie ampliament repartida per les Coves de Fics d'Europa, de
gran variabilitat morfológica, la qual, moltes vegades ha donat
motiu a greus errors al desCriure'S Com a noves espécies, indi-
viduus amb algunes diferències no vàlides.
S'ha trobat en la Torca de Lusil i en el Cuevu de la Cuerre.
Subfamilia : Pterostichinae
Ceuthosphodrus peleus (Schauf.)
Aquests Coleòpters es troben repartits que quasi totes les Cavi-
tats de la serralada cantàbrica, des del Pais Base fins just a-
rribar a les terres gallegues.
Capturat per nosaltres a la Torca de Braña Jorà, Torca de Lusil
i Cuevu de la Cuerre.
Pterostichus (Líanoe) drescoí Nègr.
' Aquest ínteressant Coleòpter, que des del seu descobriment l’any
_ 1952 i de la segona captura el 1964, no s’havía tornat a trobar
fins l’any 1974 per l'autor en la Cueva del Trumbio, al massís
del Cornión, prop de Covadonga; ja a partir d’aquell any, les re-
Col.leCCíOnS s�han  Succeit d’una forma més o menys continuada fins
aquestes darreres, que tenen l'interèS d'ésser molt allunyades de
la zona ja coneguda, í de fer els números 6,7 i 8 dels exemplars
Capturats; en la Torca de Braña Jorá, Cuevu de la Cuerre i Torca
del Escareto respectivament.
Familia : Catopidae
Subfamilía : Bathxsciínae
Breulia triangulum (Sharp.)
Especie Coneguda de Coves properes a la Serra de Cuera, ampliament
repartida per tota la zona.
En les nostres visites els trobarem a : Torca de Braña Jorà, Torca
de las Llillorias, Torca de Lusil, Cuevu de la Cuerre i Cuevu de
los Panes.
Speocharis Sp.
A l’estudiar els exemplars Capturats d'aquest Speocharis, hem pogut
Comprovar que la propera es el Speocharis espanoli Salgado, más hem
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trobat diferències que ens fan pensar en una possible novetat,
la qual es troba en camí de desCriure's.
Recollít en la Torca de Braña Jorá, Torca de las Lli11orias,Tor-
ca de Lusíl, Cuevu de la Cuerre, Torca del Escareto i Cuevón de
Pruneda.
w ± m w ± ±
A LA SERRA DE CUERA Astúries
n•r=JOHD| LLURET ÍPRIETU
RESUM - Enclavament geogràfic i generalitats sobre la Serra de
Cuera (Astúries), massís calcàri Situat a la costa can-
tàbrica, al nord dels Pics d'Europa.
Descripció i topografía de la“TorCa LadeSna“ (Ruenes),
oberta a la zona alta d’aquesta Serra, a la vora del Pi-
co Torvína. Primera exploracíó el 21.03.81 per membres
de la SIE�CEA  i ERE�CEC  (Barcelona). -124 m. de profun-
dítat.
` RESUMEN — Enclave geográfico y generalidades sobre la Sierra de
Cuera (Asturias), macizo calcáreo situado en la costa
cantábrica, al norte de Picos de Europa.
Descripción y topografía de la Torca Ladesna (Ruenes),
abierta en la zona alta de dicha Sierra, Cerca del Pico
Torvína. Primera exploración el 21.03.81 por miembros
de la SIE�CEA  y SRE-CEC (Barcelona). -124 m. de profun-
dídad.
INTRODUCCIÓ
Com a colofó d'una de les campanyes que des del 1973 porta a ter-
me la S1E del CEA a Pics d'Europa i zones limítrofs asturianes,
alguns dels seus membres es desplaçaren al poble de Ruenes,.en el
vessant Sudoriental de la Serra de Cuera, els veîns del qual els
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informaren de l'eXistènCia i grans possibilitats d'un avenc no
explorat : la Torca Ladesna.
lnformats i animats per en J.M.ViCtoria, un dels participants
en aquesta primera incursió a Ruenes, ens desplaçarem a Cuera
tres membres de la SlE�CEA  i ERE�CEC,  tot aprofitant el "pont“
de Sant Josep (març del 1981).
A l’optimisme inicial -que ens impulsà a Carregar amb 3 cordes
de 100 m. durant les dues hores que ni han per salvar el desni-
vell de 900 m. existent entre Ruenes i l’avenC, dispossats a
afrontar allò que prometía Ser una gran vertical- alenat per la
contemplació dels prometedors camps de rascler que ocupen la to-
talitat de la superficie d'erosió en aquest sector de la Serra,
molt a la vora i a l’est del Pico Torvina, seguí la decepció,ha�
bitual en aquests casos, de trobar�nos  davant d’una cavitat,que
amb prou feines supera els 100 m. de profunditat. Malgrat tot,
les grans possibilitats de la zona visitada, amb una important
àrea d’absOrCió pluvio-nival i desnivells Calcàrís propers als
1.000 m., ens permeten d'augurar futurs descobriments, tal Vega-
da de mOlta més importância.
TPST : 3 hores (eXpl.,topo.,foto i equipament).
ENCLAVAMENT GEOGRÃFIC I GEOLÔGIC
La Serra de Cuera ocupa la major part de la “CoSta oriental as-
turiana", comarca natural de quelcom menys de 400 km2 que Com-
pren els “ConCejOS" de : Ribadesella, Llanes i Ribadeva i els
limits de la qual Són : al N. el mar Cantàbricç al S. la depres-
sió prelitoral asturiana -que la separa de la gran unitat geo-
morfològica dels Pics d’Europa—, a l’E. el riu Deva, frontera
natural amb Cantàbria, i a l’O. la Serralada del Sueve, mes en-
llà del riu Sella.
Estructuralment, es tracta d'una Serie d’alineaCionS tectòniques
que, en sentit E-O., constitueixen la branca mês septentrional
del "genoll asturi�",  format per un Complex tectònic de plega-
ments paleozoics. ,
A Cuera trobem, essencialment, calcàries cretacies fortament
plegades, a Consegüència de la tectònica herciniana, i fractu-
rades en blocs de tipus germànic per la tectónica a1pidiCa,que
deixen al descobert, principalment en afloraments localitzats
en els sectors más nordorientals, bandes estretes i allargades
de quarsites, en les que 1’eroSiô diferencial dona Origen a un
relleu Suau, clarament destacable del propi de 1’agrest zona cal-
cària, en la que la Carstificació ha modelat el seu típic paiSat—
ge, profundament tallat per les valls que conformen la Xarxa hi-
drogràfica.
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Vers 1’oest, Cuera es prolonga més enllà del Sella, a través
del "Escarpe del Fito" i la Serra de Perullalina, on l’abundor
de Ouarsites Continua donant formes suaus, tot i due amb bruscs
pendents. Malgrat tot, el desenvolupament propi de la Serra s'
inicia en el marge dret del Sella, amb alçàries de 1'ordre de
700-900 m. (Montrecho, 891 m.), va ascendint cap a l'est (Peña
Blanca, 1176 m.) i assoleix la Seva màxima alçària en el Pico
Torvina (1.315 m.), baixant tot seguit vers llevant (Lino,ll78
m.) fins arribar al seu limit occidental, en el Deva, on tot
just assoleix 500-600 m,. A1 N. baixa en bruscs penya�segats
sobre el mar, del qual la separa una estreta franja d’uns 3 a
5 ouilòmetres.
La zona central de Cuera apareix complicada per 1'eXistènCia
de dues alineacions paral.leles : la interior -en la que es si-
tua el Cim màxim abans esmentat�  i l’eXterior o mês costanera,
amb alçàries de 500�700  m., separadas ambdues per una línia de
poljés i depressions càrstiques en la gènesi de les Ouals ha
intervingut· decisoriament la tectónica.
La Xarxa hidrográfica talla la Serra en sentit transversal ( N
- S) mitjançant el riu Bedón i, longitudinalment, amb els seus
afluents Rienseña i Caldueño, les valls dels ouals separen els
dos conjunts parallels ja esmentats.
Respecte a l’estreta franja longitudinal oue separa Cuera del
Cantàbric, apareix constituîda, a la zona del Fito, a l'oest
del Sella, per calcàries carboniferes Carstificades. Més Cap a
1’orient es troba una banda de pissarres i gresos, en les que
la "raSa”, resta d'antigueS superficies d’erosió marina, pos-
teriorment desmantellades per fenòmens Càrstics i periglaciars,
a 150,130 i 50 m.s.n.m.. Seguint Cap a l’est,davant del sector
central de la Serra i des del Sella al riu de les Cabras, tant
el ferrocarril com la Carretera, que discorreixen paral.lela�
ment a la Costa, van jalonant un rosari de grans dolines i uva-
les de fons pla, separadas per pujols amb camps de rascler.
Finalment, en el límit más oriental de la Serra i després d’una
sèrie de montículs plans en els que aflora el devònic i entre
els quals discorreíx el rin Furón, arribem a una zona mesoter-
ciaria, on 1'erosió va escnlpš una petita depressió de fons
margós per la que Corren els afluents del marge esguerre del
Deva.
Les Característioues pròpies ie la cesta son : imponente penya�
segats càrstics; dolines i uvalès capturadas pel mar, due pene-
tra en son interior a través d’es�retes  gorjes, tot originant
platjes i petites cales; coves marinas í agreats rasclers en
els que la influencia dels ions salina en l”axoCarstifiCació
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es patent. En 11urS desembocadures, e1S ríus procedents de l'
interior formen estuaris, amb barres de dípòsits E1uvia1S í
õlguna zona de m�I‘eSmeS.
E1 Clima de la regíó éS molt moderat, amb temperatures mítjes
mínimes que, excepcíonalment, Superen e1S 89 C í eStiuS Suaus
amb màximes de 179 C. Les precípitacíons Són mO1t més abundants
que a 1a resta de 1a Costa asturíana (de 1’Ordre de 1.100 a
1.400 mm./any), donant 11oC a 1’hívern, tant So1S a 1eS zones
a1teS de Cuera, a una Carstíficacíó actual de règim p1uvio�ni-  ·
val.
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LOCALITZACIÖ
A la vora i a 1’eSt del Cím de ”Cabeza LadeSna“ (O “LedeSna“)
(1.186 m.), en els Contraforts oríentals de1 ”FiCo TOrvina” (
1.315 m.), a 1 km. õproxímadament al N. de 1eS Cabanes de pas-
tors Sítuades en una de les dolínes cue interrompeixen 1a mo-
C nøtønía dels Camps de raSC1er que ocupen la Superficie Ö.'€I"O—
Síó d'aqueSta zona de Cuera,Sítuada a 1’W. de la cota 1.226 m.
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�  S’accedeiX Eacilment des del peble de Ruenes (266 m. d�alça�
i ria), superant en euelccm mes de dnes nøres el desnivell e-
g Xistent entre aduesta lccalitat i la zona alta del massis.
Š Alçària de la boca : l.l5Ú m.s.n.m. aprox.
; DESCRIPCIÜ
�  Boca de 12 X S m. amb un Caracteristic arbre en el seu extrem
�  més meridional, horitzøntal sobre el buit; situada a la Cres-
Q ta Calcària d�una  dølina embudiforme.
�  Pou de 67 m., de grans propercicns, amb un con de gel en el
�  seu fcns, pel que es baixa a través d’una galería en rampa
�  fins a - 82 m., Ressalt de 3 m., entre els blocs que Ocupen
g el sòl de la galería i en la paret més nordoriental de la ma-
; teixa, seguint a Continuació el pendant fins a - 94 m.
I
É Pøu de 26 m., amb cúpula ascendent entapissada per Eormacions
�  calcàríes. A la seva base, a �  120 m., una curta rampa porta
l al final de l'avenc, a - 124 m., existint una curta Xemeneia
â ascendent, inclinada vers el NE. i Ocupada en planta i Sostre
_ per una important Cølada i una sèrie de vistoses banderas i
É estalactites, respectivament.
l FITXA TÉCNICA
�  cota Dificultat ` LOn .COrda AnCOrat•ei Situació
Ï P 67 +rampa 90 m. l spit llavi NW de
�  la boca l
Ï e 82 R 3 4 m. l spit a la dreta,sO-
i bre vertiCal(2
; - 94 P 26 30 m. l spit a terra,a l'i�
ï nici del •Ou 3
È Notes: Fregament despreciable durant un parell de metres de
l (1) rampa,sObre l'herba, fins a l’inici de la vertical;
Ã sense más Eregaments fins el fons. La Ccrda ha de fa-
�  cilitar la progressió pel con de "nevé”.
É (2) ES pct baixar sense material. Hi ha perill per la pre-
Q sència de blocs inestables.
A (3) Sense fregaments.
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