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SIMPOSI Arqueologia, Paleontologia i Medi Natural en Cavitats a Catalunya

Introducció
El 17 de maig de 2014, al Centre Cultural Teresa Pàmies de Barcelona, es va celebrar
el primer simposi Arqueologia, Paleontologia i Medi Natural en Cavitats a Catalunya amb
l’objectiu de debatre sobre l’actuació dels espeleòlegs davant de la troballa de possibles
restes arqueològiques i paleontològiques o d’espècies de fauna cavernícola a l’hora d’explorar cavitats.
L’acte va ser organitzat pel Club Excursionista Pirenaic (CEP), l’Associació d’Arqueòlegs de
Catalunya (AdAC) i la Federació Catalana d’Espeleologia (FCE). En l’organització, també
hi va participar molt activament la secció d’espeleologia del CEP, anomenada Recerques
Espeleològiques Subterrànies (RES). Hi van assistir unes 50 persones, majoritàriament espeleòlegs.
El simposi es va estructurar en tres parts: el punt de vista de l’Administració, les propostes dels
diferents col·lectius implicats i un debat final entre els assistents.
Com a president del CEP vaig donar la benvinguda als assistents i vaig presentar l’acte. El
Ricard Casanovas, cap del Servei de Biodiversitat i Protecció d’Animals del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya,
va donar de manera breu el punt de vista de l’Administració.
El Miquel Nebot, espeleòleg i vocal de la Secció Villalta de la FCE, va incidir en la rellevància d’algunes troballes realitzades per espeleòlegs i en la necessitat de col·laborar amb els
centres de recerca i l’Administració. La Gemma Caballé, arqueòloga i presidenta de l’AdAC,
va presentar la proposta d’actuació davant la descoberta de restes arqueològiques. El Joan
Madurell, de l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, va destacar el potencial
patrimonial de moltes cavitats i la necessitat de donar a conèixer aquesta realitat als espeleòlegs. El Carles Flaquer, del Museu de Ciències Naturals de Granollers, es va centrar en
els ratpenats en relació amb l’actuació de l’espeleòleg davant la descoberta i presència de
fauna vertebrada. Santiago Palazón, biòleg del Servei de Biodiversitat i Protecció d’Animals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la
Generalitat de Catalunya, va reconèixer que l’Administració té un gran desconeixement de
les activitats de recerca dels espeleòlegs en determinats àmbits.
En el debat, moderat per l’Isidre Pastor de l’AdAC, es va ressaltar la importància de l’espeleologia en la recerca científica i de l’espeleòleg com a figura clau en aquesta recerca en el
món subterrani. A més, tothom va ser conscient que la majoria d’arqueòlegs, paleontòlegs,
biòlegs, zoòlegs i tècnics de l’Administració difícilment accediran a les cavitats. I que, per
aquest motiu, també és important formar alguns d’aquests especialistes i tècnics en l’espeleologia.
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El Jaume Ferreres, vicepresident de la FCE, va cloure l’acte i va donar una gran importància
al simposi perquè representa un punt de partida per a futures col·laboracions entre les parts
implicades.
A continuació us presentem el resum de les ponències que s’hi van presentar, un recull normatiu i unes consideracions finals amb l’objectiu d’establir ben aviat un protocol d’actuació
consensuat entre les diferents parts.
Oriol Bonàs i Conill
President del Club Excursionista Pirenaic

Celebració del simposi a l’auditori del Centre Cultural Teresa Pàmies • Romà Reyes
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fauna actual
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A la recerca de propostes per a l’actuació de l’espeleòleg davant la
descoberta de restes paleontològiques, arqueològiques i de fauna actual
Miquel Nebot
Secció Villalta. Federació Catalana d’Espeleologia
Les cavitats càrstiques, per les seves característiques formatives, són jaciments paleontològics i arqueològics potencials i l’espeleòleg té la tasca de descobrir, explorar i donar
a conèixer el seu contingut.
En aquesta missió, sembla ser que es pot
vulnerar la llei.

Miquel Nebot presentant la ponència • Carme Vidal

Com podem fer compatible l’exploració
subterrània, plena d’interès per a la recerca
i les lleis actuals? Durant el 1r Congrés
Català d’Espeleologia, celebrat l’any
2004, es va fer una taula rodona per tractar aquest tema, en la qual va participar un
representant per part de la Direcció General
del Patrimoni Cultural de la Generalitat de
Catalunya. El resultat va ser evidenciar la
necessitat de cercar nous procediments
administratius que poguessin compatibilitzar
les dues tasques mencionades.

Per tal de seguir cercant una solució es va crear, dins de la Federació Catalana d’Espeleologia, la Vocalia de Paleontologia, Arqueologia i Fauna Vertebrada, la Secció Villalta.
Les finalitats de la Secció Villalta són les següents:
• L’agrupament del col·lectiu d’espeleòlegs interessats en els temes de paleontologia, arque-

ologia i fauna vertebrada que es desenvolupen en el medi subterrani i en les acumulacions
càrstiques.

• Informar de les lleis, les normatives i els reglaments en aquests àmbits.
• Avaluar in situ la troballa dels espeleòlegs i col·laborar, si cal, en el procés de comunica-

ció de la descoberta a les administracions corresponents.

• Actuar d’intermediari entre els espeleòlegs, l’Administració i els investigadors.
• Crear i actualitzar un inventari de cavitats en les quals es té coneixement d’haver localitzat

restes paleontològiques, arqueològiques o de fauna vertebrada.
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• La promoció de publicacions de treballs de divulgació i estudis de cavitats amb referències

paleontològiques, arqueològiques i de fauna vertebrada.

L’espeleologia neix a Catalunya fa més de cent anys.
Ja en els seus inicis apareixen mostres de la relació directa que tenen l’exploració del món
subterrani i els descobriments que es realitzen.
Aquest esport - ciència, es desenvolupa en el medi subterrani natural i implica diverses disciplines. En primer lloc l’esport, molt sovint amb un nivell molt alt d’esforç i risc.
La geologia, la hidrologia i la química ens fan entendre la gènesi i l’evolució del carst. La
climatologia i la biologia ens permeten estudiar el medi ambient i la fauna i la flora que s’hi
troben. La topografia i la fotografia ens donaran a conèixer l’espai físic de les cavitats i, entre
altres disciplines, la paleontologia i l’arqueologia ens permetran l’estudi de les restes de vida
desapareguda i dels nostres avantpassats.
L’activitat de l’espeleòleg té implícita l’exploració i l’estudi del món subterrani.
En les seves visites descobrirà la cavitat, en farà un aixecament topogràfic, en descriurà la
morfologia, n’analitzarà la gènesi i en el decurs de l’exploració recollirà mostres de la seva
fauna actual, així com vestigis de faunes fòssils i restes arqueològiques que estiguin clarament
fora de context estratigràfic i en superfície, per poder donar la informació al món científic i
promoure’n l’estudi.
Als espeleòlegs que ens han precedit els devem troballes bioespeleològiques importants, així
com nombrosos jaciments paleontològics i arqueològics.
És fàcil intuir la importància d’un descobriment arqueològic quan ens trobem davant d’unes
ceràmiques, uns sílexs o unes restes humanes. Amb unes fotografies i una descripció podem
oferir una informació fiable de la troballa, el seu estat de conservació i el perill relatiu de
destrucció o deteriorament de les restes. Però aquesta tasca es complica quan el que es troba
és un o diversos ossos disseminats per la cavitat, difícils de determinar in situ.
L’estabilitat del clima subterrani permet que restes molt antigues ens arribin en un estat de conservació acceptable i, en canvi, altres de més recents es trobin descompostes i en mal estat.
Una altra qüestió és la de valorar quan les restes tenen interès paleontològic o bé només
estrictament biològic. Els ossos d’animals desapareguts recentment com el linx, l’ós, el llop i
la cabra pirinenca, entre altres, no poden ser d’interès per al paleontòleg, però poden tenir
una gran importància per als biòlegs i els zoòlegs.
Per a poder comprendre la diversitat i la complexitat dels jaciments paleontològics, arqueològics i de fauna vertebrada cal recordar com arriben aquestes restes a l’interior de les cavitats:
• En el passat, l’entrada de sediments i blocs que contenien restes de fauna van omplir les

esquerdes de les calcàries carstificades, amb la qual cosa es van constituir les anomenades
bretxes. Aquestes restes poden aparèixer dins de les cavitats dipositades de manera aleatòria i fora dels sediments que les contenien.
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• Les cavitats han donat acollida a diverses espècies que les han freqüentat en el passat,

els cadàvers de les quals han quedat en els sediments. Altres espècies les segueixen
freqüentant en l’actualitat.

• L’home i altres espècies van portar fins a l’interior de les coves els animals que els van ser-

vir d’alimentació i allà van quedar les seves restes. En el cas de les cavitats freqüentades
pel gènere humà, és possible trobar les seves indústries i els seus enterraments.

• Unes altres restes òssies, principalment de micromamífers i rèptils, es poden trobar a causa

de la disgregació de les egagròpiles, boles regurgitades per les aus rapinyaires que fan
el niu o freqüenten el vestíbul d’algunes cavitats.

• Alguns animals cauen accidentalment als avencs; en aquest cas, trobem les seves restes a

la base dels pous d’accés. Altres restes són transportades per les aigües, que les porten
cap al seu interior, i es poden trobar lluny de l’entrada i a gran fondària.

• El costum de llençar els cadàvers d’animals a les cavitats verticals ja no existeix, de mane-

ra que la troballa d’aquestes restes correspon a activitats del passat.

A l’espeleòleg, li hem d’agrair la localització d’aquests jaciments tan diversificats.
Freqüentment les restes fòssils estan barrejades amb restes actuals i en la majoria dels casos
predominen aquestes últimes.
Aquests fets no ens permeten menysprear qualsevol nova cita.
En general, els coneixements que té l’espeleòleg no permeten determinar la importància de
la troballa quan es tracta de restes òssies. Només per a determinar-ne l’interès, caldrà que
un professional realitzi una nova exploració a la cavitat amb la possibilitat de trobar, en la
majoria dels casos, unes restes actuals d’interès escàs.
La recuperació d’alguna peça representativa descontextualitzada, recollida en superfície
sense cap tipus d’excavació, ha estat durant molt de temps el sistema per a fer arribar a les
institucions i els professionals les mostres perquè les avaluïn i, en cas que fos necessària una
intervenció, l’espeleòleg ha estat sempre un col·laborador fidel de l’investigador.
Els materials fora del sediment que els protegeix estan sotmesos a la destrucció. Poden ser
arrossegats per l’aigua, aixafats per despreniments de pedres o pel pas dels visitants i,
també, queden exposats a l’espoliació de curiosos i furtius. Per tant, com a conseqüència
poden ser malmesos o destruïts.
A fi de col·laborar amb l’espeleòleg, membres de la Secció Villalta es desplacen amb certa
regularitat a la cavitat per avaluar la importància del seu descobriment.
Alguns materials recollits fora de context o en perill de ser destruïts o espoliats s’han dipositat
a la Secció Villalta, a l’Institut Català de Paleontologia o al Departament de Prehistòria de la
Universitat Autònoma de Barcelona, amb qui la Federació Catalana d’Espeleologia té signats
uns convenis de col·laboració. Aquestes entitats realitzen un informe del material rebut.
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Altres restes i informacions s’han entregat als arqueòlegs territorials.
Alguns d’aquests materials han servit per a elaborar tesis i per a projectes de divulgació.
La geologia del país ens permet de trobar massissos amb fenòmens càrstics en la major part
de les comarques del Principat. Avencs i coves, alguns jaciments en potència, esperen l’arribada d’un bon nombre d’espeleòlegs amb l’interès d’explorar i estudiar aquestes cavitats.
En una d’aquestes visites es pot realitzar la troballa.
L’avís es pot fer per a una cavitat situada a qualsevol punt del territori. Cal esperar aleshores
que l’Administració enviï un equip de professionals espeleòlegs per a poder avaluar i extreure, si cal, les restes descobertes.
Desgraciadament, la major part dels ossos que es trobaran correspondran a restes sense cap
interès, com ara cabres, ovelles, gossos i fauna autòctona actual.
Tots aquests fracassos no poden fer perdre l’interès per aquell petit percentatge d’èxits que
ens duran a les veritables restes de fauna fòssil o faunes extingides recentment.
Creiem que aquest esforç desmesurat que s’ha de fer des de l’Administració per a poder
avaluar la troballa es podria resoldre amb l’autorització, a través d’un protocol, del mostreig
de les restes per part del mateix espeleòleg, tal com s’ha fet en el passat.
La dificultat d’accés a alguna d’aquestes cavitats fa inviable l’avaluació in situ dels investigadors.
Hem vist la diversitat de les restes i de les maneres de dipositar-se dins de les cavitats, i la
complexitat d’aquests jaciments. Això ens permet d’assegurar que un mostreig correcte, en
una sèrie de condicions, no malmet el jaciment i agilitza el procés d’avaluació i control del
material.
Caldria dictar unes normes a seguir davant la troballa d’ossos, a través d’un protocol de
mostreig. En aquest protocol s’indicaria l’estat físic de les restes que es poden recollir i la
manera com fer-ho sense cap tipus d’excavació ni moviments de terres, i es donaria una
indicació dels ossos més característics per a facilitar-ne la determinació, així com la seva
situació exacta a la cavitat.
Algunes actuacions que caldria considerar:
No tocar, protegir, fotografiar i comunicar
• Restes òssies integrades parcialment en bretxes, formacions litogèniques o formacions

fràgils.

• Cadàvers i restes òssies en connexió anatòmica; la tafonomia se serveix d’aquestes restes

per a observar-ne l’evolució i comparar-la amb les restes fòssils.

• Restes humanes i materials arqueològics.
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Protegir, fotografiar, recollir una mostra i comunicar
• Restes òssies disseminades, de les quals caldrà recollir una o diverses peces representa-

tives per a la seva determinació (crani, mandíbula, peces dentals o algun os llarg). Se’n
registrarà l’emplaçament i s’extrauran amb la millor seguretat.

• Material arqueològic fora de context i en perill de ser destruït o espoliat.

Avenc del Boix (Garraf) • Teresa Hernández

No recollir cap exemplar de fauna vertebrada viva
• Es fotografiarà sense molestar sobretot els ratpenats quan es trobin en període d’hiberna-

ció i reproducció.

• Es recolliran restes òssies i anelles i es comunicarà al departament corresponent. Es realit-

zarà una fitxa de l’ecosistema subterrani.

• Es tornaran a l’exterior espècies amb signes evidents de caiguda.

Aquest material s’hauria de portar a algun dels departaments de les diferents universitats,
museus o instituts del territori, per tal que els professionals poguessin determinar-ne la importància.
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Avenc del Boix (Garraf) • Teresa Hernández

Un cop comprovada la importància de les restes, es comunicaria al Departament de
Patrimoni Cultural i altres administracions (parcs naturals...) perquè determinessin les actuacions que cal seguir.
La Federació Catalana d’Espeleologia, a través dels seus mitjans de formació i difusió, com
ara cursets, trobades, congressos i revistes, posaria en coneixement del seu col·lectiu aquestes normatives i protocols.
La col·laboració de l’espeleòleg amb l’Administració i els investigadors
Cova de l’Orgui - Avenc Sabarin (Tortosa)
Espeleòlegs de l’Espeleo Club Tortosa descobreixen restes de fauna al fons de la cavitat.
Membres del grup Espeleodijous i de la Secció Villalta confirmen l’interès de les restes.
En presència de Joan Martínez, arqueòleg territorial i representant del Parc Natural, en va
realitzar l’extracció un equip d’arqueòlegs dirigits per Montse Esteban, de l’IPHES de la
Universitat Rovira i Virgili.
Els espeleòlegs van instal·lar els pous per facilitar i assegurar el pas dels arqueòlegs.
Van instal·lar un tendal per evitar uns forts degotalls que es precipitaven dins del pou on es
trobaven les restes i van esperar pacientment que els arqueòlegs realitzessin el seu treball per
sortir junts i desinstal·lar la cavitat.
Esperem que el debat del simposi aporti nous plantejaments per a redactar unes propostes
que permetin que l’activitat de l’espeleòleg sigui plenament compatible amb les lleis que
protegeixen el nostre patrimoni natural i cultural.
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Proposta d’actuació davant la descoberta de restes arqueològiques en
cavitats i avencs
Gemma Caballé i Crivillés
Isidre Pastor i Batalla
Associació d’Arqueòlegs de Catalunya

Gemma Caballé presentant la ponència • Carme Vidal

L’arqueologia, com a disciplina que estudia
les restes de la cultura material de l’ésser
humà, participa del coneixement de l’hàbitat i, per extensió, del medi on aquest viu
i es desenvolupa. Atesos aquests plantejaments, l’exercici de l’activitat arqueològica
té en consideració tant el conjunt de les
restes de la cultura material, com la relació
física d’aquestes restes en el medi on es
localitzen. En aquest sentit, l’activitat arqueològica, com a disciplina científica, està
supeditada a un mètode de registre, que
garanteix la posterior interpretació conjunta
de les restes i els materials recuperats. El
mètode és, doncs, un factor determinant
tant a l’hora de documentar les restes materials com en el processament de les dades
obtingudes. Així doncs, la metodologia
és fonamental per a l’exercici correcte de
l’activitat professional i dels processos de
recerca i interpretació científica.

La regulació de l’exercici de l’activitat arqueològica es considera cabdal, tant per a garantir
la protecció dels valors patrimonials de les restes arqueològiques (com a bé comú de la
societat que són), com per a garantir la seva contextualització històrica, per tal de poder
ser interpretades i analitzades. És basant-se en aquests plantejaments, que tots els marcs
normatius relatius a l’exercici de l’activitat estan encaminats i incideixen en aquest aspecte de
garantir els sistemes de custòdia patrimonial per part dels tècnics acreditats. S’entén que tan
sols així es poden garantir, de manera general, els processos de documentació i registre de
les restes materials, per a poder tenir-les i considerar-les per a una interpretació arqueològica.
Cal insistir en el fet que les restes i els elements descontextualitzats perden el valor científic
de cara a la seva interpretació arqueològica. Aquesta reflexió és una de les màximes en
les quals des de l’arqueologia contemporània (tant des de l’àmbit professional com des de
l’acadèmic) s’incideix de manera especial, amb la finalitat de preservar la integritat física
de totes les dades que aporten els jaciments arqueològics. Això permet disposar de les
dades a partir d’un mètode de registre arqueològic que ens ofereix l’estudi de les restes de
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la cultura material. Amb tot, malgrat aquesta insistència a no alterar els nivells arqueològics,
s’és conscient de la importància i l’interès de poder disposar de dades que ajudin o facilitin
la identificació i localització de nous jaciments arqueològics. Entenem que la prevenció és
fonamental per als treballs de recerca arqueològica així com per a la preservació dels valors
de les restes de la cultura material.
Per tal de poder disposar d’aquestes dades, d’acord amb el que estableix el marc legislatiu
vigent en relació amb el patrimoni arqueològic, cal que aquesta informació reverteixi en els
departaments de l’Administració encarregats de la custòdia del nostre patrimoni. És per això
que s’ha d’insistir a exposar que tan important és no alterar la seqüencia arqueològica com
notificar la descoberta o la localització fortuïta de restes arqueològiques.
La descoberta o localització fortuïta
Atès el context pròpiament arqueològic, la concepció terminològica en parlar de descoberta o localització fortuïta de restes arqueològiques, d’acord amb el que estableix el marc
legislatiu vigent, es refereix sempre a un supòsit aliè al propi i pertinent d’una intervenció
arqueològica reglada. Aquesta activitat arqueològica es realitza sempre d’acord amb un
projecte d’intervenció, que s’ha programat en funció de les expectatives arqueològiques de
l’àmbit d’actuació, i que es porta a terme amb unes finalitats i d’acord amb la corresponent
autorització de la propietat i les administracions corresponents.

Cova de les Teixoneres, Moià (Moianès) • Jordi Rosell
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Més enllà de l’activitat pròpia de l’exercici professional dels arqueòlegs, és plausible que
hom localitzi o descobreixi restes de la cultura material dels nostres avantpassats, elements
que, per definició, es consideren restes arqueològiques. Supòsit d’altra banda que, evidentment, també es recull en el marc legislatiu vigent. A partir d’aquesta troballa, des de l’Administració es regulen i s’indiquen les actuacions que cal dur a terme per a analitzar i protegir
(si escau) el possible jaciment arqueològic vinculat a les restes.
Tal com ja s’ha esmentat, el que pertoca en el cas d’una localització fortuïta és no manipular les restes i informar-ne tan aviat com sigui possible l’Administració pertinent. Aquestes
actuacions han de garantir la protecció dels valors culturals del patrimoni comú. S’entén que
és davant d’aquests casos quan la col·laboració de la ciutadania és cabdal per a poder
referenciar i disposar de dades que ajudin a preservar i estudiar el nostre patrimoni. Aquesta
col·laboració per part de la societat civil assoleix una rellevància especial en relació amb la
localització fortuïta i descoberta de restes arqueològiques en medis i entorns naturals de difícil
accés. És en aquests supòsits on l’activitat humana és puntual o limitada a unes condicions
de difícil accés si no és té una preparació específica, com podria ser l’alta muntanya, el fons
marí o les cavitats i els avencs.
La importància de disposar de dades
que ajudin a conformar inventaris que
reflecteixen la realitat patrimonial del
territori és essencial per a la seva catalogació i preservació. Informació que ha
de ser processada pels tècnics pertinents
degudament acreditats. Aquesta pràctica és especialment rellevant en relació
amb el patrimoni arqueològic preservat,
majoritàriament, enterrat en el subsòl.
Cal, per tant, conscienciar els col·lectius
que participen d’aquestes pràctiques
que es porten a terme en medis o espais
restringits, de la relle-vància que té la
notificació de la descoberta o localització fortuïta de l’existència d’aquestes
restes, per tal que es puguin documentar,
registrar i estudiar correctament.
És en aquests casos quan el coneixement i la informació a les administracions i professionals pertinents
esdevé essencial per a la recerca arqueològica. Disposar d’una col·laboració
interdisciplinària entre les diferents parts
Coves del Rinoceront, Castelldefels (Baix Llobregat) • Magí Miret
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implicades en els projectes de recerca i el personal coneixedors del medi és determinant per
a garantir que els professionals de l’arqueologia puguin assolir amb seguretat i èxit l’accés
al medi en qüestió, així com per a poder realitzar les tasques de protecció i recerca de les
restes arqueològiques.
Vers unes pautes d’actuació
Després de fer-nos ressò dels principals aspectes i factors que determinen la casuística en relació amb la descoberta i localització casual de restes arqueològiques, s’ha considerat oportú
presentar aquest treball amb la finalitat de recollir les pautes i els criteris de comportament que
recull el marc legal vigent sobre aquesta qüestió. Aquestes pautes d’actuació s’estableixen a
partir de la realitat que determinen les premisses normatives i d’acord amb els requeriments
científics de la disciplina arqueològica, així com l’interès i les pràctiques de la conjuntura
social respecte d’aquesta qüestió.
Es tracta d’una proposta centrada, especialment, en la descoberta i localització casual de
restes arqueològiques en coves i cavitats, entenent que les troballes en aquest medi subterrani
són un clar exemple de la conjuntura plantejada anteriorment. Així mateix, es pretén incidir
en un camp on la recerca arqueològica en aquests entorns geomorfològics ha assolit en les
darreres dècades una entitat específica singular.
Les característiques de la diversitat d’aquest tipus de formacions subterrànies determinen uns
condicionants físics que dificulten l’accessibilitat i la mobilitat al seu interior. Aquests factors,
en molts casos, no són els més propicis per a la pràctica de l’activitat arqueològica. Així
doncs, cal adoptar totes les mesures pertinents perquè es puguin portar a terme totes aquelles
intervencions arqueològiques que siguin preceptives al marc normatiu i metodològic adient.
Com succeeix en la pràctica de qualsevol de les altres disciplines arqueològiques, és essencial la col·laboració amb els tècnics d’altres disciplines, ja sigui per la relació de les tècniques
que cal emprar, les anàlisis específiques necessàries, l’assessorament metodològic o el desenvolupament en el medi. I sense oblidar la importància que té, per a una disciplina del territori
com és l’arqueologia, la informació i les dades en relació amb la localització i emplaçament
de les restes materials objecte d’estudi. S’ha de considerar, per tant, la importància que té el
rigor de registre i documentació en relació amb qualsevol procés científic.
Som conscients que en el primer contacte que es té amb les restes arqueològiques d’aquests
entorns subterranis no hi participen arqueòlegs acreditats sinó altres tècnics especialitzats en
aquestes formacions. Aquest fet ens fa considerar que és bàsic fer un recull de les pautes que
han de regir les actuacions que cal seguir per part dels espeleòlegs davant d’una descoberta o localització fortuïta de restes arqueològiques. A continuació es presenta un esquema
sinòptic respecte d’aquesta qüestió.
• Tenir present que els béns que conformen el patrimoni arqueològic són un bé comú de tota

la societat i que hi ha un marc legislatiu i normatiu que els regula i protegeix en aspectes
tan diversos com el de la descoberta i localització fortuïta, l’afectació i intervenció o la
preservació, entre altres.
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• L’Administració té les competències en la custòdia i protecció del patrimoni per tal de

garantir-ne els valors culturals, l’interès públic i l’estudi i difusió. D’aquestes funcions se
n’encarreguen els departaments corresponents.

• La disciplina arqueològica basa la seva metodologia científica en les relacions físiques

que s’estableixen entre els elements objecte d’estudi. Aquest factor és determinant per a la
consideració del rigor científic de qualsevol intervenció arqueològica reglada.

• L’alteració parcial o puntual d’un conjunt arqueològic va en detriment de la recerca cien-

tífica i hi pot incidir negativament, fins i tot en intervencions posteriors.

A partir d’aquests plantejaments i d’acord amb el marc legal vigent i amb els criteris dels col·
lectius de professionals de l’arqueologia, les pautes que cal seguir davant de la descoberta
o localització fortuïta de restes arqueològiques en cavitats i avencs es regeix pels mateixos
principis que el qualsevol altre medi, sigui terrestre o aquàtic. Aquestes pautes se centren en
dues premisses bàsiques, que són:
• No manipular ni alterar
• Informar-ne l’Administració pertinent.

És en el marc d’aquests supòsits que es considera pertinent incidir en els mecanismes d’operativitat, sempre d’acord amb el marc normatiu, perquè aquesta informació no es perdi. Cal,
per tant, informar de la troballa i donar-la a conèixer a l’Administració pertinent. En el cas
de Catalunya se n’ha d’informar el Servei d’Arqueologia i Paleontologia del Departament
de Cultura de la Generalitat o, si no és possible, els arqueòlegs territorials d’aquest Servei.
Amb tot, amb la finalitat d’aportar dades que facilitin la protecció dels valors patrimonials de
les restes arqueològiques, es recomana que es facilitin les dades següents a l’hora d’informar
l’Administració pertinent:
• Dades de la seva situació i emplaçament
• Descripció acurada a partir d’una observació visual, de la possible peça i el seu entorn
• Avaluar el possible risc que afecti la seva preservació
• Registre fotogràfic

Finalment, és preceptiu considerar que per a fer front a aquests plantejaments, l’especialització dels arqueòlegs i la col·laboració interdisciplinària (en aquest cas amb els espeleòlegs)
és l’única via per a assolir amb èxit el repte d’aquest tipus d’intervencions arqueològiques.
Per aquest motiu, els professionals de l’arqueologia considerem fonamental que la formació
permanent i l’especialització espeleològica de l’exercici professional es generalitzi entre els
membres del nostre col·lectiu.
Atesos els plantejaments exposats i sobre la base de les experiències de les ponències
presentades en el marc del simposi on s’emplaça aquest article, és preceptiu considerar
la voluntat de continuar treballant conjuntament arqueòlegs i espeleòlegs. En aquest sentit,
l’objectiu del treball conjunt ha de permetre disposar, amb garanties científiques i d’acord
amb el marc legislatiu vigent, de totes aquelles dades, informació o notícies que ajudin a
identificar, estudiar i protegir el patrimoni arqueològic. Aquesta prerrogativa és un deure del
conjunt de la societat, tant des de les administracions, com dels arqueòlegs i espeleòlegs.
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Les cavitats càrstiques com a hàbitat i/o espai de mort accidental
d’espècies extintes i actuals: importància paleobiològica
Joan Madurell-Malapeira
Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont
Origen de les acumulacions en cavitats
càrstiques
Caiguda accidental i/o transport a l’interior
per agents geològics.
Morts naturals dins de les cavitats.
Morts violentes dins o fora de les cavitats
i/o transport i processament a l’interior.
Importància de les troballes realitzades
La paleontologia és la disciplina basada en
el mètode científic que estudia el desenvolupament de la vida sobre la Terra de plantes
i animals, basant-se en el registre fòssil.
Entre els seus objectius hi ha, a més de
la reconstrucció dels éssers vius pretèrits,
l’estudi del seu origen, dels seus canvis en
Joan Madurell presentant la ponència • Carme Vidal
el temps (filogènia), de les relacions entre
ells i el seu entorn (paleoecologia), de la
seva distribució espacial i les seves migracions (paleobiogeografia), de les extincions, dels
processos de fossilització i enterrament (tafonomia) i de la correlació i datació de les roques
que els contenen (bioestratigrafia).
La paleontologia permet entendre la composició (biodiversitat) i distribució actuals dels éssers
vius sobre la Terra (biogeografia) abans de la intervenció antròpica.
Situació actual i necessitats futures
Actualment, i gràcies a la col·laboració desinteressada de nombrosos espeleòlegs, la
majoria de troballes paleontològiques realitzades en cavitats es posen en coneixement dels
membres de l’ICP.
A causa de la manca d’un criteri o un procediment definits sobre com cal actuar a l’hora
de posar en coneixement (pertinent) aquestes troballes, la informació arriba per canals molt
diferents i de maneres diverses (fotografies, avisos verbals, mostres de restes descontextualitzades, etc...).
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Malgrat el que s’ha esmentat anteriorment, gran part del col·lectiu català, per desconeixement, a dia d’avui no és conscient de la importància patrimonial i científica que poden
arribar a tenir les troballes paleontològiques en cavitats càrstiques.
En primer lloc, s’ha de posar en coneixement de la comunitat d’espeleòlegs catalans la
potencialitat patrimonial i científica de les cavitats càrstiques.
Seguidament, s’ha d’establir, amb l’ajuda de l’Administració, una via única per a comunicar
aquestes troballes als experts pertinents en un temps relativament curt.
Finalment, s’ha d’establir un criteri únic per tal que l’espeleòleg sàpiga què cal fer davant
d’una troballa i com ha d’actuar.
L’única via de canalització de tota aquesta informació ha de ser necessàriament la Federació
Catalana d’Espeleologia a través de la Secció Villalta de la mateixa Federació.
L’espeleòleg ha de posar en coneixement de la Federació les seves troballes i aquesta ha de
contactar amb l’equip científic pertinent i amb el Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya.
El procediment a seguir ha de ser, en tots els casos, la fotografia de les restes trobades amb
l’escala pertinent i, sols en els casos de cavitats horitzontals o verticals de difícil accés, la
presa de mostres únicament i exclusivament fora de context.
S’ha de fer arribar a tots els clubs i associacions catalans (a través de la Federació Catalana
d’Espeleologia) un document consensuat que posi de manifest la potencialitat patrimonial i
científica de les troballes en cavitats càrstiques i que estableixi un procediment normalitzat
per tal de notificar aquestes troballes a les institucions pertinents.

Avenc del Boix (Garraf) • Teresa Hernández
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Propostes per a l’actuació de l’espeleòleg davant la descoberta de fauna
vertebrada: ratpenats
Carles Flaquer
Museu de Ciències Naturals de Granollers
Els humans fan servir les cavitats com a
refugi des del Paleolític. S’estima que els
ratpenats fa 70 milions d’anys que estan
a la Terra i, per tant, la convivència entre
humans i ratpenats és molt antiga.
Els ratpenats són els únics mamífers voladors
que existeixen i el seu èxit evolutiu es basa
en la capacitat d’adaptació al medi aeri
i nocturn gràcies a haver desenvolupat un
sisè sentit, l’ecolocalització o radar, que els
permet fer-se una imatge de l’entorn a partir
del retorn del so captat per les orelles. Així,
hi ha unes 1.300 espècies de ratpenats a la
Terra, que es troben en tot tipus d’hàbitats,
excepte a les glaceres.

Carles Flaquer • Carme Vidal

A Europa hi ha 45 espècies de ratpenats,
que es poden separar per gremis segons el
seu refugi de cria (p. ex. forestals, cavernícoles o fissurícoles). Així doncs, només
algunes espècies de ratpenat depenen

totalment de les cavitats per a viure. En un
clima temperat com el nostre, els ratpenats
utilitzen les cavitats per: 1) hibernar, 2)
criar, 3) aparellar-se i 4) reposar durant les
migracions.
Espeleòlegs i ratpenats han de poder conviure i per a fer-ho possible cal que la
informació sobre les colònies arribi als
espeleòlegs en cada cas concret. Els protocols de visita dependran de: 1) el tipus
de cavitat, 2) el període de l’any i 3) el
coneixement de les colònies de ratpenats. A
nivell general, però, cal saber que s’ha de
reduir al màxim l’estada en galeries on hi
ha ratpenats, evitar el període d’hivernació
i el de cria i en cap cas tocar els animals.
20

Diapositiva de la ponència • Romà Reyes

SIMPOSI Arqueologia, Paleontologia i Medi Natural en Cavitats a Catalunya

Protocol d’actuació en cas de quiròpters o ratpenats en cavitats
Factors que l’espeleòleg o el visitant de la cavitat han de valorar
1. Totes les espècies de ratpenats visiten les cavitats i moltes d’elles no són visibles, però hi
són.
2. Els ratpenats poden estar en letargia i no despertar-se immediatament, però noten la nostra
presència i s’activen pocs minuts després.
3. En qualsevol període de l’any els humans representen una amenaça per als ratpenats,
però cal valorar les característiques de la cavitat. En una sala baixa i tancada la nostra
presència és més agressiva que en una sala molt alta.
4. Els períodes més crítics són durant la cria (entre els mesos de maig i agost) i la hibernació
(entre els mesos de novembre i març), depenent de l’ús de la cavitat.
Actuacions proposades en relació amb els ratpenats en cavitats
1. Conèixer els períodes crítics de visita a les cavitats.
2. Reduir el temps d’estada del visitant a les cavitats.
3. Evitar la publicitat i l’espeleoturisme, els fòrums de mineralogia, etc.
4. Evitar la manipulació dels ratpenats i, en tot cas, fer-ne una fotografia ràpida.
5. Documentar i recol·lectar cadàvers amb guants de làtex i preservar-los al congelador.
6. Recol·lectar restes òssies per identificar-les posteriorment.
7. Obrir vies de comunicació àgils entre científics i espeleòlegs.
8. Evitar el tancament de les cavitats llevat que sigui imprescindible i consensuat.
Protocol d’actuació en relació amb els amfibis i els rèptils en pous o cavitats
Pitjor situació:
1. Pou
2. Cavitat amb l’entrada en forma de coll d’ampolla
3. Paret interior circular sense cantonades
Espècies amb menys capacitat de trepar
Amfibis:

Rèptils:

Gripau d’esperons (Pelobates cultripes)

Tortuga mediterrània (Testudo hermanni)

Granota pintada (Discoglossus pictus)

Tortuga de rierol (Mauremys leprosa)

Granota verda (Pelophylax perezi)

Tortuga d’estany (Emys orbicularis)

Granota roja (Rana temporaria)

Tortuga de Florida (Trachemys scripta)

Gripau corredor (Epidalea calamita)

Vidriol (Anguis fragilis)
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Ofegabous (Pleurodeles waltl)

Lludrió ibèric (Chalcides bedriagai)
Lludrió llistat (Chalcides striatus)
Sargantana cuallarga (Psammodromus algirus)
Sargantana cendrosa (Psammodromus edwardsianus)

Espècies amb més capacitat de trepar
Amfibis:

Rèptils:

Reineta (Hyla meridionalis)

Dragó rosat (Hemidactylus turcicus)

Granoteta de punts (Pelodytes punctatus)

Dragó comú (Tarentola mauritanica)
Serp de ferradura (Hemorrhois hippocrepis)
Serp d’Esculapi (Zamenis longissimus)
Serp blanca (Rhinechis scalaris)

Actuacions proposades en relació amb els amfibis i els rèptils
1. Actuar en les cavitats o els pous amb l’entrada de coll d’ampolla, de secció circular i de
parets llises.
2. En cas que els animals es trobin en bon estat de salut, es poden alliberar directament a
una distància màxima de 500 m de la cavitat.
3. Els escurçons poden estar poc actius si la temperatura de la cavitat és baixa; no obstant
això, no és recomanable manipular-los.
4. Els animals en putrefacció s’haurien de llençar fora del pou per a evitar la caiguda de
carronyaires.
5. Els animals morts però que encara no es troben en estat de descomposició es poden
conservar en alcohol en alguna institució científica.
6. Construir una rampa natural de sortida. En el cas de les fondàries més grans, es pot col·
locar un tronc.
Protocol d’actuació en relació amb els mamífers (excepte els ratpenats)
1. Les cavitats no representen refugis ni hàbitats habituals.
2. Tot i que moltes espècies són arborícoles i tenen capacitat trepadora, les parets molt verticals dels pous són elements infranquejables per a la majoria d’espècies, les quals acaben
morint per inanició i fred.
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Actuacions proposades en relació amb els petits mamífers i els carnívors
1. Un exemplar viu mai no s’ha d’intentar agafar amb les mans. Cal contactar amb el personal de la guarderia.
2. En cas de trobar cadàvers, és important recol·lectar-los amb guants de làtex (millor doble)
i emplenar una fitxa sobre el nombre d’animals.
3. En cas de trobar restes òssies, cal recol·lectar-les i col·locar-les ben etiquetades en bosses
de plàstic per a fer-les arribar als especialistes.
4. Actuar en les cavitats o els pous amb l’entrada de coll d’ampolla, de secció circular i de
parets llises.
5. Construir una rampa natural de sortida.
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Fauna protegida a les cavitats de Catalunya: invertebrats i ratpenats
Santiago Palazón
Biòleg del Servei de Biodiversitat i Protecció dels Animals. Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Introducció
Els Invertebrats són els grans oblidats de la
conservació de la fauna i, dins d’aquests,
els invertebrats cavernícoles són els que
han patit més aquesta circumstància. Els
ratpenats, com a mamífers, estan tots protegits, la qual cosa significa que davant d’un
desconeixement de la situació poblacional
d’algunes espècies, es va optar per protegir-les totes.
El animals cavernícoles presenten una adaptació morfològica i fisiològica a aquest
medi, com ara tendència a l’anoftàlmia
(pèrdua dels ulls i de la visió), pèrdua de
la pigmentació, allargament dels apèndixs i
més sensibilitat als canvis ambientals.
Santiago Palazón presentant la ponència • Carme Vidal

A causa d’aquest hàbitat es produeixen
molts endemismes, ja que als ecosistemes
subterranis hi ha una gran diversitat de
microambients. Aquestes espècies s’empren
com a bioindicadors de l’estat de les coves.

Hi ha diversos graus de dependència respecte de l’hàbitat hipogeu. Els invertebrats hipogeus
són els crustacis, els aràcnids, els miriàpodes, els insectes i els entògnats. Els vertebrats hipogeus són els mamífers quiròpters, que no són exclusivament cavernícoles.
Legislació
La fauna de les cavitats a Catalunya està protegida segons la legislació europea, estatal
i catalana. La legislació europea competent és la Directiva 92/43/CEE del Consell, de
21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora
silvestre. La legislació estatal depèn de la Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del
Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, i del Reial decret 139/2011, de 4 de febrer, per
al desenvolupament del Llistat d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial i del
Catàleg Espanyol d’Espècies Amenaçades. Segons aquesta legislació, les espècies estan
catalogades com “en perill d’extinció” i “vulnerables”. El catàleg espanyol estableix 12
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espècies “vulnerables” i una “en perill d’extinció”, de quiròpters; dues espècies “vulnerables”
i tres “en perill d’extinció”, de crustacis; vuit espècies “vulnerables” i nou “en perill d’extinció”
d’insectes; una espècie “en perill d’extinció”, d’aràcnids; i tres espècies “vulnerables” i quatre
“en perill d’extinció”, de mol·luscs.
La legislació catalana es concreta en el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, en el qual s’inclouen totes les
espècies de quiròpters, dues de crustacis, 14 d’insectes i sis de mol·luscs -cap de cavernícola- protegides, i en el Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla
d’Espais d’Interès Natural (PEIN). Segons l’annex 4 d’aquest decret, les espècies de la fauna
estrictament protegida són els mamífers, els aràcnids, els crustacis, els insectes i els mol·luscs.
Les espècies que viuen a les coves dintre dels Espais d’Interès Natural es troben protegides.
Segons els nou Catàleg de la Fauna Protegida de Catalunya (en procés de tramitació), les
espècies estaran catalogades com “en perill” i “vulnerables”, es farà referència a les espècies
extingides a Catalunya des del segle XIX i s’actualitzaran les espècies de l’annex 4 del Decret
328/1992, d’Espais d’Interès Natural.
Invertebrats cavernícoles protegits a Catalunya
S’enumeren totes les espècies d’invertebrats cavernícoles protegits que habiten a Catalunya,
segons les diferents categories i el grau de protecció (al PEIN i al futur Catàleg català).
Coleòpters protegits
• Ceratophyes riberai: Catàleg català: Vulnerable.
• Duvalius berthae: PEIN Muntanyes de Prades.
• Geotrechus puigmalensis: PEIN Capçaleres del Ter i el Freser.
• Geotrechus seijasi: PEIN Serres del Cadí i Moixeró.
• Geotrechus ubachi: PEIN Serra de Turp.
• Iberacritus vivesi: Catàleg català: Vulnerable.
• Molopidius spinicollis: diversos PEIN.
• Otiorrhynchus zariquieyi: Catàleg català: Vulnerable.
• Paranillochlamys urgellesi: PEIN Serra de Montsià.
• Paraphaenops breuilianus: PEIN Els Ports. Catàleg català: Vulnerable.
• Parvospeonomus canyellesi: PEIN Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Catàleg català:

Vulnerable.

• Parvospeonomus urgellesi: Catàleg català: Vulnerable.
• Perriniella sp.: PEIN Capçaleres del Ter i el Freser. Catàleg català: Vulnerable.
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• Perriniella bofilli i P. faurai: Catàleg català: Vulnerable
• Pseudochlamys raholai: PEIN Cap de creus.
• Reicheia lucifuga: PEIN Massís del Montseny.
• Reicheia bellesi: Catàleg català: Vulnerable.
• Trechus meregallii: Catàleg català: Vulnerable.
• Troglorhynchus bonretorni: PEIN Muntanyes de Prades. Catàleg català: Vulnerable.
• Troglocharinus orcinus: PEIN Muntanyes de Prades.
• Troglocharinus kiesenwetteri: PEIN Massís del Montseny.
• Tychobythinus escolai: PEIN Els Ports.
• Tychobythinus listai: PEIN Serres de Miralles i de Queralt.
• Tychobythinus muntani: PEIN Serres de Cardó i del Boix.

Aràcnids protegits
• Troglobisium racovitzae: Catàleg català: Vulnerable. Llibre vermell Invertebrats Espanya:
Vulnerable. Avenc de Viladellops (Olèrdola). Població del Garraf.
• Belisarius xambeui, l’escorpí cec: Catàleg català: En perill d’extinció.

Altres insectes
• Dolichopoda linderi: saltarel·la de cova oriental.
• Dolichopoda bolivari: saltarel·la de cova occidental.

Quilòpodes protegits
• Lithobius allotyphlus: Catàleg català: Vulnerable
• Lithobius ambulotentus: Catàleg català: Vulnerable.

En 2012 es va realitzar un estudi als Ports de Tortosa, en 10 coves (Parc Natural dels Ports
DAAM – Museu de Zoologia - BIOSP). Els objectius van ser: trobar la diversitat de la fauna
cavernícola, fer-ne un inventari i avaluar l’impacte potencial de l’activitat espeleològica. Es
van trobar 45 espècies diferents d’invertebrats, pertanyents a 4 classes (Insecta, Entognatha,
Arachnida, Chilopoda), 19 ordres i 40 famílies.
Mamífers cavernícoles protegits a Catalunya
A Catalunya, hi ha 30 espècies de ratpenats (Chiroptera), el 100% dels quals es troben protegits segons el Decret legislatiu 2/2008. D’aquests, 16 estaran catalogats dintre del futur
Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya (*), i de les 30 espècies només 7 espècies
són típicament cavernícoles.
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Abundància total d’espècimens recol·lectats
Trichoptera

5

Thysanoptera

2

Orthoptera

9

Hymenoptera

7

Hemiptera

2

Diptera

1.994

Diplura

6

Collembola

396

Coleoptera

56

Chilopoda

5

Araneae

50

Acari

53
0

10

100

1.000

Ab. espècimens log.
• Font: Parc Natural dels Ports DAAM – Museu de Zoologia – BIOSP, 2012

Quiròpters
Rhinolophus ferrumequinum (Ratpenat de ferradura gros)*
Rhinolophus euryale (Ratpenat de ferradura mediterrani) *
Rhinolophus hipposideros (Ratpenat de ferradura petit)
Myotis capaccinii (Ratpenat de peus grossos)
Myotis myotis (Ratpenat de musell llarg)*
Myotis blythii (Ratpenat de musell agut)*
Miniopterus schreibersii (Ratpenat de cova)*
Amenaces sobre la fauna cavernícola
L’amenaça més important és les pertorbacions humanes directes (espeleologia, col·
leccionisme, visites, turisme, vandalisme, obres i infraestructures, etc.) sobre les coves i els
avencs. Per exemple, són molt sensibles les colònies d’hibernació, de còpula i de cria de
ratpenats. I és molt important la recol·lecció i mort directa d’espècies d’invertebrats.
Les pertorbacions humanes indirectes, com restes orgànics, restes de detritus grollers, estris,
contaminació química de l’aigua, contaminació de l’aire, alteració de la temperatura i de
la humitat, etc., són també una amenaça seriosa. Un exemple es va estudiar a les coves
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del Salnitre, a Collbató. A causa de l’activitat humana, es va observar un descens de la
població de ratpenats de ferradura grossos, i un descens de la població de la papallona
de paó de dia.
Què podem fer des de l’Administració?
El Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic
i paleontològic no fa referència a espècies vives, només a elements fòssils. Per tant, si es
troben animals dintre de les coves, s’ha d’aplicar la legislació de protecció dels animals, i
no aquest Decret 78/2002.
Hi pot haver un conflicte d’interessos entre una intervenció arqueològica i/o paleontològica
i la conservació d’espècies protegides dintre d’una cova. També hi pot haver un conflicte
entre l’habilitació (realització d’obres) d’una cova per motius arqueològics i/o paleontològics
(per a exposicions o activitats educatives) i la protecció d’espècies protegides. Llavors, s’ha
d’aplicar la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, i fer un estudi
d’impacte ambiental.
Des de l’Administració competent en matèria de medi natural es poden fer moltes actuacions,
ja que com s’ha indicat al principi de tot, aquestes espècies han estat les grans oblidades
de la conservació.
Primer de tot, la protecció dels refugis i el tancament de coves, excepte per a l’estudi per part
de científics autoritzats. Cal minimitzar els impactes de les activitats humanes (freqüentació
de les coves). S’ha de fer vigilància dels refugis, especialment durant períodes clau, com són
la hibernació i la cria de ratpenats. Cal fer un inventari més actual i complet de les coves
i els avencs més importants, des del punt faunístic, a Catalunya. En aquest inventari cal
especificar la situació de la cova, les espècies presents, la seva abundància, la importància
d’aquestes espècies, el grau de conservació, i les amenaces presents i futures. S’han de realitzar prospeccions per a determinar la distribució, la variabilitat genètica i l’abundància de
les espècies cavernícoles. S’ha de fer divulgació i promoció de la conservació de la fauna
cavernícola i de la protecció integral de les coves amb actuacions com, per exemple, la
sensibilització dels habitants de les rodalies de les coves i la col·locació de rètols informatius
a l’entrada de les coves.
Per últim, és imprescindible publicar ja el Catàleg de la Fauna Protegida de Catalunya, i
incloure-hi les espècies cavernícoles.
Què poden fer els espeleòlegs?
Si els espeleòlegs troben invertebrats i/o ratpenats “protegits” dintre d’una cova, en principi i
d’acord amb la normativa actual, no es poden tocar, molestar, ni recollir els exemplars; però
tampoc no es poden recollir els exemplars d’espècies no protegides.
Els espeleòlegs poden col·laborar en el coneixement i la protecció de la fauna cavernícola
i s’ha de trobar la compatibilitat entre aquesta activitat esportiva molt arrelada a Catalunya
i la conservació.
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Els espeleòlegs poden fotografiar les espècies trobades, respectant el criteris anteriors. Els
poden comptar, per exemple fent fotografies, ja que és el millor mètode si hi ha molts animals
i es troben agrupats. Poden agafar dades per a confirmar l’espècie, indicar la situació d’una
colònia de ratpenats dintre de la cova (croquis), poden geolocalitzar la cova i poden fer una
fitxa de les característiques de la zona.
És molt important comunicar la troballa al Departament competent en matèria de medi natural
o als especialistes de centres de recerca i d’universitats.

Diapositiva de la ponència • Romà Reyes

29

SIMPOSI Arqueologia, Paleontologia i Medi Natural en Cavitats a Catalunya

ANNEX
Introducció
En el marc de la 1a Convenció Internacional d’Espeleologia organitzada per la Federació
Catalana d’Espeleologia a Barcelona, el 2 de maig de 2015 es va presentar el resum de
les ponències i les consideracions del simposi Arqueologia, Paleontologia i Medi Natural en
Cavitats a Catalunya, que es va celebrar del 17 de maig de 2014. A continuació, va tenir
lloc una taula rodona, en la qual van participar espeleòlegs i professionals dels diferents
àmbits implicats en la protecció i preservació del patrimoni de les cavitats catalanes. Es van
debatre algunes de les consideracions del simposi i es van presentar dos textos que completen la visió de la protecció de la fauna invertebrada de les cavitats, els quals hem considerat
oportú afegir en aquest document.
Comitè Organitzador

Taula rodona del dia 2 de maig de 2015 • Oriol Bonàs
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1a Convenció Internacional d’Espeleologia a Barcelona
Taula rodona (2 de maig de 2015) sobre el document presentat
al simposi del mes de maig de 2014: “A la recerca de propostes
per a l’actuació de l’espeleòleg davant la descoberta de restes
paleontològiques, arqueològiques i de fauna actual (vertebrats)”
Berta Caballero
Glòria Masó
Conservadores d’Artròpodes de l’MCNB

La col·lecció de fauna hipogea del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB) supera amb escreix els 100.000 exemplars i inclou representants de tots els components del fílum
dels artròpodes (crustacis, aràcnids, miriàpodes, insectes i entògnats). Aquesta col·lecció és
el resultat d’una línia de recerca de biospeleologia i prospecció de fauna hipogea que té
un llarg recorregut, en la qual entomòlegs il·lustres com el Dr. Francesc Español o Ricardo
Zariquey van tenir un paper clau.
Aquesta col·lecció deu la raó de ser als espeleòlegs actuals i als que els han precedit, a
tots ells els devem importants troballes biospeleològiques. Des del Departament d’Artròpodes
estem molt i molt agraïts per la confiança que tots ells van dipositar i segueixen dipositant
en nosaltres, duent-nos el fruit de les seves prospeccions. Sabem que aquestes recol·leccions
estan plenes de perills i que només la gran vocació i generositat dels seus membres fan
possible continuar amb una línia de recerca que és ja gairebé centenària.
Entenem, doncs, que l’activitat de l’espeleòleg tingui implícita l’exploració i l’estudi del món
subterrani. Entenem, però, també que la figura de l’espeleòleg ha estat sempre vinculada a
l’investigador i ha estat en moltes ocasions imprescindible per a aconseguir aquells exemplars
en llocs de difícil accés, i mai exempts de risc. Per tant, reconeixem la importància dels
espeleòlegs en el coneixement, sobretot geològic, de les cavitats, i sabem que la seva experiència pot ajudar en gran manera la ciència i el coneixement de la biodiversitat d’aquest
medi únic i tant interessant. Tanmateix, també hem de ser molt conscients de la gran fragilitat
d’aquesta fauna, i que la seva supervivència ha de ser el primer objectiu de tots els que
estimem aquest medi.
Creiem, però, que els “biospeleòlegs” haurien d’estar sempre lligats a projectes anuals concrets, avalats per les institucions científiques, per mitjà de convenis o acords similars, i amb
finalitats també molt concretes i acotades. No podem perdre mai de vista l’objectiu principal
de la conservació de les espècies que viuen dins les coves, ja que la cura de la conservació
de les cavitats ja es dóna per fet, per a qualsevol bon espeleòleg.
Desconeixem a què us referiu quan parleu d’un esforç desmesurat que s’ha de fer des de
les institucions per a poder realitzar elles directament aquestes troballes. El Departament
d’Artròpodes de l’MCNB ja fa molts anys que duu a terme projectes de recerca sobre fauna
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hipogea, comptant sempre amb l’inestimable suport dels membres de BIOSP. Així, espeleòlegs i científics anem de la mà per tal d’establir uns protocols de mostreig, estudiar després
tots els espècimens que se n’obtenen i elaborar unes memòries resultants.
El món subterrani ens ofereix una fauna extraordinària que encara és lluny de ser ben coneguda, però alhora aquesta fauna és molt fràgil als canvis, presenta poblacions reduïdes i ja
s’han documentat casos d’extincions locals per un excés de recol·lecció. Per tant, al nostre
parer tampoc no es pot entendre una recol·lecció sistemàtica com a procediment clàssic a
l’hora d’estudiar els hàbitats subterranis.
A més, els projectes han de ser acotats, han de respondre a unes hipòtesis d’estudi i per una
qüestió ètica les mostres recol·lectades han de poder ser estudiades i preservades.
Així, des del Museu tenim la visió contrària a la vostra proposta, és a dir, no només no veiem
clar que es pugui mostrejar lliurament el medi hipogeu sinó que ens plantegem que a partir
d’ara només signarem els permisos de recol·lecció, tant de fauna hipogea com epigea, que
annexin un projecte pensat amb unes hipòtesis d’estudi prèvies i un protocol de mostreig, ja
que el fet de recol·lectar per recol·lectar al segle XXI, quan tota la biodiversitat es troba en
declivi confirmat, no té cap sentit.
Per tant, d’entrada, la recol·lecció ha de garantir la mínima captura de les mostres vives.
Avui en dia, la fotografia també pot ser una bona aliada per al seguiment o el coneixement
de la fauna d’una cavitat i/o per a valorar si científicament val la pena recol·lectar alguna
de les mostres observades. A vegades, amb tota la bona intenció, som els mateixos biòlegs
i aficionats a la natura els que podem fer davallar alguna espècie en greu perill.
Com a conservadores d’artròpodes de l’MCNB, sabem la importància i el gran valor de
les mostres recol·lectades pels biospeleòlegs col·laboradors del Museu, però no voldríem,
ni podríem, acceptar mostres que no estiguessin lligades a projectes científics comuns, o
externs molt ben documentats, coneguts i acceptats prèviament per a una posterior preservació de les mostres. En general, es pot dir que els museus o institucions no poden rebre
totes les mostres recol·lectades, ja que no hi ha personal per a gestionar-les ni pressupost
per a enviar aquest material a especialistes. Molts dels grups de fauna hipogea no són fàcils
d’identificar i cal la intervenció d’un taxonomista especialista per a poder garantir la certesa
de les identificacions. Tot aquest procés només es pot abordar quan es tracta d’un projecte
planificat i pressupostat.
Esperem que entengueu les nostres raons i ja sabeu que estem obertes al diàleg.
28 d’abril de 2015
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A la recerca de propostes per a l’actuació de l’espeleòleg en l’estudi de
la fauna invertebrada de les cavitats
Miquel Nebot
Lluís Auroux
Associació Catalana de Biospeleologia – BIOSP
Departament de Ciències – Federació Catalana d’Espeleologia

L’espeleologia és un esport – ciència en la qual s’impliquen diverses disciplines. En primer
lloc l’esport, molt sovint amb un nivell molt alt d’esforç i risc.
La geologia, la hidrologia i la química ens fan entendre la gènesi i l’evolució del carst. La
climatologia i la biologia ens permeten estudiar el medi ambient i la fauna i flora que s’hi
troben. La topografia i la fotografia ens donaran a conèixer l’espai físic de les cavitats i, entre
altres disciplines, la paleontologia i l’arqueologia ens permetran l’estudi de les restes de vida
desapareguda i dels nostres avantpassats.
L’activitat de l’espeleòleg té implícita l’exploració i l’estudi del món subterrani.
En les seves visites descobrirà la cavitat, en farà un aixecament topogràfic, en descriurà la
morfologia, n’analitzarà la gènesi i en el decurs de l’exploració recollirà dades i mostres de
la seva fauna actual, així com de vestigis de faunes fòssils i restes arqueològiques, per poder
donar la informació al món científic i promoure’n l’estudi.
En aquesta missió, sembla ser que es pot vulnerar la llei.
Com podem fer compatible l’exploració subterrània, plena d’interès per a la recerca i les
lleis actuals?
Durant el simposi Arqueologia, Paleontologia i Medi Natural en Cavitats a Catalunya,
celebrat l’any 2014 a Barcelona, en el qual va participar un representant del Servei de
Biodiversitat del Departament de Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, es va evidenciar la necessitat de cercar uns nous procediments administratius que poguessin compatibilitzar la recerca i les lleis.
Hem de distingir entre el visitant de cavitats, una persona que hi accedeix per motius turístics
o només esportius, i l’espeleòleg, que dedica la seva activitat a l’estudi i desenvolupament
de les diferents disciplines que conformen l’espeleologia.
A l’espeleòleg li hem d’agrair la localització i recol·lecció de la fauna subterrània. Aquest
fet es va fer palès, ja fa unes dècades, quan animats pel Dr. Francesc Español, director del
Museu de Zoologia de Barcelona, un grup d’espeleòlegs interessats en la biospeleologia
cercàvem mostres d’aquesta fauna. Els resultats van ser sorprenents.
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En general, els coneixements que té l’espeleòleg no permeten determinar la importància de
les troballes in situ, ja que moltes són fruit de la casualitat, i és aquesta mostra recollida la
que permet a l’investigador avaluar l’interès del material recol·lectat.
L’espeleòleg ha estat sempre un fidel col·laborador de l’investigador i en moltes ocasions ha
estat imprescindible per a aconseguir aquells exemplars en llocs de difícil accés, no exempts
de risc.
La geologia del país ens permet trobar massissos amb fenòmens càrstics en la major part
de les comarques del Principat. Avencs i coves esperen l’arribada d’un bon nombre d’espeleòlegs amb l’interès d’explorar i estudiar aquestes cavitats. En una d’aquestes visites es pot
realitzar la troballa.
L’esforç desmesurat que s’ha de fer des de les institucions per a poder realitzar elles directament aquestes troballes, creiem que es podria resoldre amb l’autorització, a través d’un
protocol, del mostreig de la fauna per part del mateix espeleòleg, tal com s’ha fet en el
passat, sempre amb la preparació adequada i amb responsabilitat.
Als espeleòlegs que ens han precedit els devem importants troballes biospeleològiques.
El món subterrani ens ofereix una fauna extraordinària que encara és lluny de ser ben coneguda.
Les condicions ambientals de les cavitats han permès desenvolupar unes formes evolutives
particulars de les quals cal fer un seguiment regular, relacionat amb la seva dispersió, l’augment o disminució de les poblacions o la seva desaparició. L’espeleòleg és qui pot realitzar
aquestes observacions en el transcurs de les seves exploracions.
Propostes per a un protocol de mostreig
Autoritzar persones que tinguin una llicència federativa espeleològica i que acreditin experiència en recol·lecció (per mitjà de cursets especialitzats, vinculació a institucions científiques...).
Aquests “biospeleòlegs”, però, haurien d’estar sempre lligats a projectes anuals concrets
d’institucions científiques, per mitjà de convenis o acords similars, i amb finalitats també molt
concretes i acotades.
Responsabilitat amb el material obtingut i entrega a les institucions concertades, en especial
al Museu de Ciències Naturals de Barcelona, on els espeleòlegs hem anat dipositant les
nostres troballes.
L’Associació Catalana de Biospeleologia BIOSP i la Federació Catalana d’Espeleologia
poden actuar d’intermediaris entre els espeleòlegs, l’Administració i els investigadors.
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La Federació Catalana d’Espeleologia, a través dels seus mitjans de formació i difusió, com
ara cursets, trobades, congressos i revistes, posaria en coneixement del seu col·lectiu aquestes normatives i protocols.
També disposem d’altres mitjans de difusió (blogs), que des de l’any 2007 editem dia a dia
ininterrompudament i que consten de més de 3.400 articles i un total de gairebé un milió de
visites. Un 20% aproximadament, corresponen a la biospeleologia.
Esperem que amb la presentació de les conclusions del simposi s’aportin nous plantejaments
per a la redacció d’unes propostes que permetin que l’activitat de l’espeleòleg sigui plenament compatible amb les lleis que protegeixen el nostre patrimoni natural.
Text modificat, 29 d’abril de 2015

Taula rodona del dia 2 de maig de 2015 • Teresa Hernández
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Marc normatiu

ACTIVITATS FISICOESPORTIVES EN EL MEDI NATURAL
• Decret 56/2003, de 20 de febrer, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en
el medi natural
• Ordre PRE/361/2004, de 6 d’octubre, per la qual es modifica el catàleg d’activitats
fisicoesportives en el medi natural
PATRIMONI ARQUEOLÒGIC I PALEONTOLÒGIC
• Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic
i paleontològic.
• Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català
• Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español
• Convenio Europeo para la protección del patrimonio arqueológico, hecho en Londres el
6 de mayo de 1969
• Convenio Europeo sobre la protección del patrimonio arqueológico (revisado), hecho en
La Valetta el 16 de enero de 1992
PATRIMONI NATURAL
• Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals
• Llei 12/1981, de 24 de desembre, per la qual s’estableixen normes addicionals de
protecció dels espais d’especial interès natural afectats per activitats extractives
• Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
protecció dels animals
• Decret 172/2008, de 26 d’agost, de creació del Catàleg de flora amenaçada de
Catalunya
• Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interès
Natural
• Ordre de 5 de novembre de 1984, sobre protecció de plantes de la flora autòctona
amenaçada a Catalunya
• Decret 148/1992, de 9 de juny, pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar les espècies de la fauna salvatge
• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
• Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
• Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario Español del
Patrimonio Natural y la Biodiversidad
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• Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para

contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales
y de la fauna y flora silvestres.
• Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

Consideracions
• Interès manifest i compartit per la preservació, l’estudi i la difusió del patrimoni arqueolò-

gic, biològic, geològic, natural i paleontològic de les cavitats càrstiques. Tal com es posa
de manifest ateses les dinàmiques i iniciatives que es porten a terme sobre aquest tema
des de cadascun dels col·lectius i entitats assistents al simposi.

• Voluntat de continuar treballant plegats en aquest patrimoni propi de les cavitats càrstiques

per poder aprofundir en el coneixement del medi amb la finalitat d’assolir els objectius que
comportin la preservació, la recerca, la difusió i la seva posada en valor.

• Fomentar i incentivar la formació i l’especialització acadèmica i professional de cadascun

dels col·lectius implicats respecte de l’exercici de la seva disciplina en relació amb el
patrimoni de les cavitats càrstiques.

• Fomentar i incentivar la col·laboració interdisciplinària per a la projecció i l’execució de

projectes de recerca o difusió del patrimoni de les cavitats càrstiques.

• Difondre el coneixement de les pautes de comportament i les normatives que estableix

el marc legislatiu vigent en relació amb la preservació, la conservació i el respecte al
patrimoni de les cavitats càrstiques.

• D’acord amb el marc legislatiu vigent i mentre es continua avaluant la idoneïtat d’unes

pautes normatives legals que regulin la pràctica de l’activitat espeleològica, davant de la
descoberta o localització fortuïta de restes arqueològiques i la preservació de la biodiversitat de les cavitats càrstiques cal:
°° Germanitzar la preservació i la integritat dels elements així com la relació amb el seu

entorn.

°° No afectar, alterar ni manipular els elements patrimonials.
°° Informar les administracions pertinents sobre cada cas. La Federació Catalana d’Espe-

leologia ha de ser el canal de comunicació entre els espeleòlegs i cadascuna de les
administracions.
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°° Sempre que es pugui, cal sistematitzar les dades informatives a partir de:
–– Localització de l’emplaçament
–– Descripció dels elements
–– Registre fotogràfic
• Els membres dels col·lectius de professionals del patrimoni i el medi assistents al simposi

consideren oportú continuar treballat de forma conjunta per fer compatible la salvaguarda
del patrimoni de les cavitats càrstiques amb la pràctica de l’activitat espeleològica.
Comitè Organitzador

Debat • Romà Reyes
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