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SOBRE ELS BATHYSCIINAE DEL SUD DE LA SERRA DE
SANT GERVAS (PIRINEUS CENTRALS CATALANS,

EL PALLARS JUSSÀ)
OLEGUER ESCOLA

RESUME

Commentaire général sur les Bathysciinae du Sud de la chaine de Sant

Gerväs (Pyrénées Centrals Catalans, Catalunya), en suivant l'histoire

de la connaissance des espaces iniciée en 1910 par Jeannel et Racovitza.
Ii s'agit d'une zone avec un notable pourcentage de cas de coexistence
de deux espaces de Bathysciinae. Des problames a difficile solution
sont posés par ces coexistences ou par quelques cavités où 11 semble
n'y avoir pas de Bathysciinae sans raison apparente.

Dans une région relativement restreinte habitent 7 espaces

ou sous-espaces de Bathysciinae: Speonomus crypticola Jeannel, S.
ellipticus Jeann., S. sanctigervasi Jeann., S. latebricola Jeann.,
S. latebricola elongatus Jeann., S. saforensis Esc., Bell. et Com.,
et Troglocharinus (Speophilus) fonti quadricollis (Jeann.), cela
sans compter S. puncticollis Jeann., qui vit ä l'Ouest de la Noguera

Ribagorçana.

La Serra de Sant Gerväs i concretament els relleus que

s'estenen al seu vessant sud (Vall de Serradell i Serra de Lleräs)

compresos entre el dos rius Noguera Pallaresa i Noguera Ribagorçana,

constitueixen una zona d'especials característiques on trobem una

colonització complexa per part dels Bathysciinae, amb nombrosos casos

de convivència, delimitació de les àrees biogeogräfiques de les espacies

per franges de terreny inexplicablement azoiques i d'altres fets
que es poden considerar estranys dins del camp de la biospeleologia.

Aquesta zona d'especial interès es coneix des que, l'agost

del 1910j Jeannel i Racovitza visiten el Forat Negre i Forat la Bou,

a Serradell (Jeannel,Racovitza, 1912). Això permet la descripció

de dues noves espacies de Eathysciinae: Speonomus crypticola Jeannel

i la troballa d'una sola i enigmàtica femella recollida entre un
gran nombre de S. crypticola i de la qual Jeannel (que la va descriure

el 1924 amb el nom de S. ellipticus) (Jeanne1,1924) en diu que és
veIna de S. latebricola i que, com aquest, el mascle deu tenir tres

sedes als estils de l'edeagus, cosa que té com a molt probable pel

fet que convisqui amb S. crypticola que només hi té dues sedes. Ja

en aquesta primera visita comencen els problemes car alza) no s'ha

pogut confirmar en mai més retrobar-se aquest S. elli ticus

(+) Tot i que Español ja ens va explicar les intenses recol.leccions
de Zariquiey, col.locant trampea al Forat la Bou i que només van
permetre la captura de "centenars" de S. crypticola. Nosaltres mateixos

hem recollit, des del 1965, més de 250 exemplars de S. crypticola
al Forat la Bou, sense trobar mai S. ellipticus ;que tampoc no s'ha
trobat en cap cavitat dels voltants i això ja ha durat 75 anys...
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Personalment hem pogut estudiar el tipus de S. ellipticus 

del Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, i sembla que es tracta d'una
bona espècie, ben separable tant de S. crypticola com de S. latebricola.
Aquest representa un dels 19 casos de convivència de Bathysciinae 
de les sèries filétiques de Speonomus i de també d'Anillochlamys 
que colonitzen els Pirineus, Catalunya i el País Valencià.

Posteriorment, al 1918, C. Bolívar tornà a visitar la zona
de Serradell (Forat Negre, Forat la Bou, Cv. Toralla, Cv. Llenes).Quant

a S. cripticola hi ha hagut extensions de la seva àrea de distribució

trobant-lo a l'est del riu Flanicell: Cv. del Salt de la Bruixa i

Avenc dels Malls a Peracals, per J.M. Victbria el 1970 (ESCOLA,1972)

i a Lluçà (t.m. Senterada) a l'Avenc dels Mollons per l'autor el
1984 i 85.

Si, pujant per la vall de Serradell cap a l'oest, ens enfilem
a la Serra de Lleräs, trobem un canvi important en elle, que fa a
la fauna cavernícola: desapareix S. crypticola que és substitult

per S. latebricola Jeann., 1911, recollit per Jeannel i Racovitza
el mateix dia que visitaren el Forat la Bou. En el punt de contacte
aquesta substitució ja presenta problemes biogeogräfics que caldria
explicar i que de moment tenen un caire misteriós: S. crypticola 
colonitza la vall de Serradell i en el contacte, a l'oest, amb la

Serra de Lleräs, sorgeixen els dubtes: arriba a trobar-se al Forat
la Bou, i al Graller de Potestats, encara més a prop de la Co ya Cuberes

i en canvi, en -aquesta darrera cavitat sembla bastant segur que no

hi ha Bathysciinae per recerques de X. Bellés i també del'autor,
que l'ha visitada en repetides ocasions i àdhuc hi ha col.locat trampes

permanents de glicol-cervesa sense recollir-hi mai cap Bathysciinae:

Trampa n 2 1	 Instal.lació:	 16-IV-78
(Base de la "Rampa de Fang")

Observada:	 14-V-78
(no hi ha res)
	  16-VII-78

(perduda en caure

per una fissura

impenetrable)

Trampa n 2 2	 Instal.laci6:	 16-1V-78

(Base de "la perxa")
Observada:

	

	 14-V-78

(no hi ha res)

recollida:

	

	 23-11-80

(4 nematUers

i res més !

526 dies)
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Sembla que hi ha una franja de cavitats azoiques entre S. crypticola
i S. latebricola car no es troba res a la Co ya Cuberes, a la seva
surgAncia (la Cova-Font de Rivert), la Cv. del Barranc de Serradell
i també el Forat del Toscä i la Co ya de la Font del Rolf a Gurp de
la Conca. Per aquestes dues darreres cavitats la qüesti6 resulta
sorprenent car semblen ser el trop-plein i la surgäncia del Graller
de Castellet on viuen Speonomus latebricola Jeann. i Troglocharinus 
(Speophilus) fonti quadricollis (Jeann.). Adhuc al Graller de Gurp,
prop de la cresta de la serra de Lleräs però al vessant est de la

serra de Lleras, a sobre de Gurp, hi viu S. latebricola.

Totes les cavitats d'aquesta franja azóica (fins al dia
d'avui) es troben al peu i al costat est de la Serra de Lleräs mentre
aquesta serra i el seu vessant oest són colonitzades per S. latebricola
(que es coneix de 7 cavitats: Espluga Llorna, Cv. Tremolisses, Graller

de Castellet, Graller de Gurp, Cv. Boscarrons, Forat n s/2 de l'Allau

Fonda, Graller del Barranc de la Pedregor) i per S. latebricola elonga-
tus Jeann. que ja s'enfila cap a la Serra de Sant Gerväs (4 cavitats:
Cv. Sanat, Mina Superior i Mina Inferior de Canal, Graller del Portés).
Es pot pensar en diversos factors per a intentar explicar l'absència
de Bathysciinae en aquesta franja que no sembla reunir unes condicions

diferents de les de la resta de les cavitats colonitzades, per?) en

fer-ne ianàlisi critica més senzilla sembla que qualsevol d'aquests
factors s'hauria de descartar(BOLOS,1981).

Per altra banda, la colonització a través del Medi Subterrani

superficial (JUBERTHIE, DELAY, BOUILLON, 1981 ) haurà d'esser estudiada
en aquesta zona tot i que una primera prova de trampéig d'un medi
no massa adequat a sota de Llastarri va donar un resultat negatiu

(trampa 29-XII-84 / 30-IV-85) on només es recollf un Pristonychus
terricola Hbst., un Cryptophagidae, col.lämbols, etc.).

CONVIVENCIES
Speonomus / Speonomus

Speonomus crypticola	 Cv. Forat la Bou
S. ellipticus 

S. sanctigervasi 

S. latebricola elongatus Mines Canal

S. sanctigervasi	 Av. Safor
S. saforensis

S. saforensis	 Cv. Carretera

S. puncticollis 

Speonomus / Troglocharinus 

S. latebricola	 Av. Graller Castellet

Troglocharinus (Speophilus) fonti quadricollis 

Aquest elevat nombre de casos de convivència sempre ha

cridat l'atenció car la simpatria és un fenömen que no és pas massa

freqüent en els Bathysciinae (ací en una zona de reduida extensi6 en

trobem 5 d'entre els només 19 que existeixen en tota la sèrie filätica

de Speonomus), i per això ens interessàrem més especialment per aquesta

zona en concret. Però aquestes recerques encara han complicat més

el panorama en aquest aspecte doncs a l'Aveno de Safor, al costat

de les Mines de Canal hi ha sortit una nova espècie de Bathysciinae:

S. saforensis Esc., Bell. et Com. que conviu amb S. sanctigervasi 
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Speonomus saforensis
Escolä,Belles et Comas

Speonomus ellipticus

i no amb S. latebricola que sembla el més abundant i de més amplia

distribuci3 (ESCOLA et al, en premsa).

Speonomus	 SEeonomus 
crxpticola Jeann. latebricola Jeann.

s.str.

Speonomus
sanctißervasi Jeann.

Troßlocharinus (SEeoEhilus)
?onti quadricollis Jeann.
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Speonomus crypticola / S. ellipticus
Forat la Bou: aquesta coya es troba al costat de Serradell i només
el 1910 Jeannel i Racovitza hi recollfren una fenella de S. ellipticus

S. sanctigervasi / S. latebricola elongatus 
Mines de Canal: just a sobre del poblet conpletament abandonat de
Llastarri. Jeannel el 1911 hi recollf 3 exemplars de cada una d'aquestes
espècies, nosaltres mateixos, en la primera visita que hi poguérem
fer, quan per fi vam arribar a trobar la cavitat, també hi recollírem
només tres exemplars de Speonomus latebricola elongatus; per aixä
hi instal.rärem una trampa permanent durant forca temps i hi recollfrem
centenars de Bathysciinae de les dues espècies, podent aleshores
calcular les proporcions:

S. latebricola elongatus 88% (d'aquests 47% dd i 53% 99)
S. sanctigervasi 12%	 (d'aquests 46% dd i 54% 99)

S.  sanctigervasi / S. saforensis
Aveno de Safor: es troba a una distància de mäxim 500 m al N de les
Mines de Canal i en lloc de S. latebricola elongatus que és prop
del 90% de la població de Batysciinae a les Mines, hi viu S. saforensis,
una espècie nova que s'hi descobrí el 1980.
Una trampa de glicol/cervesa que hi estigué colocada encara més temps
que a les Mines de Canal donà unes proporcions de:

S. sanctigervasi 82% 	 (d'aquests 36% ód i 64% 99)
S. saforensis 18%	 (d'aquests 42% dd i 58% 99)

S. saforensis / S. puncticollis
Coya de la Carretera El Pont de Suert): es troba a un parell de km
al sud del Pont de Suert, al marge dret de la Noguera Ribagorçana.
Per tant aquesta cavitat es troba ja al nord de la Serra de St. Gerväs,
però la citem ací per conviure-hi S. saforensis, que ara només es
coneix de l'Av. Safor i d'acf i que podria ser que s'extengués a
alguna altra cavitat de la banda nord.

SPEONOMUS / TROGLOCHARINUS

Speononus latebricola / Troglocharinus (Speophilus) fonti quadricollis 

Graller de Castellet (també anomenat Espluga de la Fajada de Castellet
que fins ací devia arribar el costum de la Vallferrera de dir "fai"
en lloc de "faig"): aquest Troglocharinus (Speophilus) fonti quadrico-

llis (descrit per Jeannel com Speophilus quadricollis) no s'ha trobat
a cap altra cavitat dels voltants	 i n'hi ha que sdn molt a la
vora	 i sf només al Graller d'Espills ( 7 Km al SW en línia recta)
on viu en quantitat però ell sol, sense que s'hi trobi S. latebricola.

Per acabar-ho d'arreglar, just a sota del Craller d'Espills
i limitant-lo al nord, es troben dues cavitats (Botet de Casa Rei
i Botet d'Esplugafreda) on tampoc hi viu cap Bathysciinae, malgrat
que les condicions semblen ideals.
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