...

bufadors de babí
per Oleguer Escolà i Boada
An~oni Inglè s i Alcon
Alb e rt Martinez i Rius
INT RODlJCCI ó

F'eia anys que ens anà vem "arrossegant" pels Bufadors de Babí,
e xpl o rant, topografiant i r ecollint dad e e sempre amb la intenció
de veure un dia publicat t o t aquest munt de feina.
Però com mol tes vegades pasea, aquest t reball mai acabava de ser enllestit ja
que sempre mancaven coses a fer:
.... que si caldria ~er une s seccions del canyó .... ~ ova visita a
Bufadors . . . . que quan fei a les seccions del cany6 vaig trobar una
cavitat que no teníem catal ogada ..• Torna a pujar . . . . Que si a quetla cavitat que vas trob ar quan feies les seccions del canyó,
enllaça amb la de m~s enllà i e'hauria de replantejar tota la top,2
grafia .... I torna a . . . .
Per acabar d'arranjar la situació, alguns dels que hi treballàvem, vam haver de passar llargues temporades ( 14 mesos exacta ment) en llocs normalment f orça allunyats dels Bufadors.
Per fí, creiem haver finit el treball i
treu de s0bre, aquí el tenl u.
LOCALITZACIÓ GE OGRM' I CA I

com aquell que s'ho

APROXIMACIÓ

S 'anomena " Ou-fadors d e Bab:!'', als avencs si hiats en un canyó
que es troba a la part alta del vessant nord de la serra del ma t~ix no~.
Aquesta serra e s tà situada entre les valls de Llaes i
dels Ferrers, ambdues aflue ixen al riu Ter pel seu vessant esquer.ce, a l 'alçada de la Farga de Bebié .
Forma part del conjunt de
serres que extenent-se perp endicularment a dreta i esquerre d'a quest riu, tanquen la plana de Vic pel nord.
Aquest conjunt muntanyós es coneix tamb6 amb el nom de Subpirineu.

La serra dels Bufado r s es troba dintre del terme municipal
de S ta. Maria de Besora ( Ili pollès), vila per on haurem de passar
per arribar fins el cany6.
La pista que ens hi durà s'inicia a
l'esquerre de la carretera , tot just abans de sortir del poble en
direcció a Vidrà .
Primer e ns condulrA en direcci6 nord fin~ arri
bar als Ferrers (Gran casa l edi~icat el segle passat i prop del qual hi ha les antigues baumes habitades dels Ferrers), lloc on
trobem una cruilla.
Aquí ? endrem la direcci6 oest, per una pieta
conegu<la tamb~ com el camí de le~ Dous, que voreja la serra dels Bu
fadors pel seu vessant sud , els cingles de la qual veurem sempre ala nostra dreta.
Després de deixar enrera i a la nostra esquerra
el mas de Can Bab! Xic, la pista es desvia cap el nord.
ls en a quest tram i abans que to rni a canviar de direcci6 cap a l'est, on
haur~m d'abandonar el vehi c le i agafar el camí que ens durà fins
l'entrada del cany6.
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En el cas que no es d is pos i de cotxe. el punt de sortida ideal
és la F arga de Bebié, on es pot arribar amb els trens que van cap a
Puigcerdà.
E ntre l ' estaci6 i els Bufadors de Sab í, hi ha aprox imad ament una ho~a de camí.
Cartografia:

nº

Mapa I .G. C .
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HISTbRIA

Aque~t indret ha estat conegut s em pre per la gran bellesa(*)
del seu paisatge, sent vis i ta t des de fa mol t s anys tant per excursionistes, naturalistes i botànics ( aque sts darrers per la gran
quantitat d'espècies d'herb es, algun e s d' e lles rares, que allí es
troben ), com pels caçadors de S ta . Maria de Be so ra que pugen tots
els anys a cercar els porc s sengla r s que encara corren per aquestes serres.

La. primera visita d e caire espeleològic de la qual tenim n~

tícia, es la del Dr. f'ra nc ~sc Espnñol, l 'any 1934, que va realitza ~ treballs biospeleològic ~ en alg~1es cavitats. Tamb, cal s enye.lar que a l.e boca d'una de les cavitats, hi ha una "pintada" for
ça borrosa, datada a l'any 1 949.
( •)- Malhauradament la tal~ d'arbres portada a terme aquests da rrers anys està destrossan t totalment aquest paisatge.

~espeleòleg

223

li

,J

L'any 1965 el Grup Es p eleològic Terra i 'lar (CETI~) de S abadell, explorà l'avenc dels T igres. l'avenc del TIM, l'avenc Besora
i l'ave nc del Ve nt.
Posteri orment altre s grups han explorat algunes de les cavitats que aqu! es troben, destacant les activi~ats
del C . E . Cervell ,1 i d el s co,n panys del S.I.S . de Terrassa.
Malgrat que anteriorme nt me mb~es de l ' E . F.E. ja havien visitat els Bufadors, la primera sortid~ en la que es va iniciar e l
treball gue ara publiquem, v a ser el 17 d'abril de 1 977 .
Encara que vam I'er al g una vi si t a durant l'any 1 980 i fi ns i
tot en 1981 i 1982, el grui x de treball de camp va s e r enllestit
els anys 1 977 , 1978 i 1979.
TO PONIMIA
Amb el nom comú rie buf ador s 'anomena en alguns indre'ts de Ca
talunya a tota cavitat natur al, malgrat que en origen aquest mot
s'aplica només a les que buf'en aire, com e sdevé en algunes de les
cavita t s d'aquest treball.
En la Gran E nciclopèdia Catalana, una
de les accepcions de la paraula BUFADOR diu: "Forat, escletxa, etc.
per on su c t un corrent d'ai r e, e specialment el forat que comunica
amb una cavitat subterrània'.
En quant al nom de Bab í, prové d'una fortalesa, avui desapareguda, anomenada cast e ll d e Beví (en llatí Bevino o Beiuino).
Aquest castell, del qual es t enen notícies durant els segles X i XI,
d evia tr J bar-se sobre els c i ngles de la serra d e ls Bufador s.
El s
masns de can Babí Gros i can Babí Xic pr e nen també el nom d'aquest
castell.

En cap cas, i aix6 ho volem recalcar p erquè h o hem vist es crit més d'una v e gada, s'ha d'anome nar a aquest e s cavitat com Bufa
do rs de Bebié, per molt que estiguin situades pro p de la Farga deBebié .
Respecte als noms conc rets de cada cavitat, cal dir que la
gent de la regi6 no ele hi d6na cap, anomenant-les a totes amb el
nom de Bufadors.
Tan sols t enen nom aquelles qu e ja havien estat
explorades per altres grups espeleològics. els quals pintaren en
el seu moment el nom a la b oca de cada cavitat (Avenc dels Tigres,
avenc del Vent,etc.).
La r e sta de les cavitats les hem anat nume rant a mida que eran locali t zades (Bufador l de Babí, Bufador 2 de
Bab Í •

e 't c • ) •

Cal aclarir per final i tzar aques t capítol que no hem respectat el n o m d'alg11nes de les cavitats publicades en el Catàl eg Esp~
leològic de Catalwiya.
Són les següents: Bufador C - J ( és una
· part del Bufador 16 de Babí). Bufador Petit d'en Babí (creiem que
es tracta d'un tros del Bufador 8 de Babí), Bufador A•lJ ( és la cova d~l Bar6), Bufador Llarg o Bu:fador C -2 o Avenc de la Boca Llar-

~ª

(és una part de i'avenc d e

Beso~a ) ,

Bufador B -

8

(és

un tros

del Bufador 3 de Babí).
La resta dels noms coincideixen amb els
antics posats per la gent d e l GETIM o amb lee nostres numeracions.

ENCLAU GEOLbGIC
Aquestes cavitats s'ha n desenvolupat en materials sorrencs
del Terciari Mig. aproximada ment d'edat Biarritziana.
Es tracta de
la zona S , propera a l'encavalcament de Vallfogona, i per tant en
materials autòctons.
Sedime ntàriament ens trobem en un pas lateral
de les margues de Vic, en s e dimenta de ~àcies deltàica.
Aquests
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:formen una sèrie de barres de calcàries soi:-renques amb Nwnmoli ts,
amb seqüències negatives, o sigui que a la base s6n més primes i
cap amunt ~s van fent més potents ( fins al centenar de metres), com
és el cas del cingle que forma l 'últim cicle on es desenvolupen els
Bu:fadors.
Aquestes barres es T.roben intercalades entre margues de
color grisós.
T ot aquest conjunt fou anomenat per en CICH,~1.(197J),
" formació Rocaco r ba'", i.per en PUIGDEPABREGAS,C. - SOL ER ,M. (1980),
" Cicle TV - seqüències de d elta-front".
Estructuralment, i'ormen un plec anticlinal i sinclina l ver gent al Sud, amb un flanc q uasi vertical (veure tall al mapa geo- mor:fològi~.
E ls Bufadors e s troben en el flanc normal septentrional.
Segui~t ~l nord, es troba un anticlinal amb l'eix inclinat
al W, de materials més calcàris, de la "formaci6 Folguer oles", i que
es posa amb contacte per f'alla amb la "formaci6 Rocacorba".
Dita
estructura es veu encavalcada per materials vermells de la "forma ci'l Bellmunt" (veure mapa geomorfològic).
GF.:N'ESI DE LE:S CAVITATS

El cany ó dels Bufador-s de Sabí, forma una gran esquerda d'un.!
400 m. de longitud orientada aproximadament E - W, encara que com
es pot veure en el mapa geològic, té una forma corbada c ~ncava mi rant al nord (veure mapa i bloc diagrama).
Aquesta esquerda, que
en alguns Jlocs pot tenir :fins a més de 20 m., està f'ormada per un
c?njunt de petites esquerdes subparalel . les a la principal, que en
alguns llocs són penetrables i :formen el conjunt d e cavitats que en
estar més o menys comunic~d2s entre si ~riginen els corrents d'aire
que les caracterit2en.

J{

Fig l .
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Es tracten de cavitats puramant gravitacionals, ja que s'han
originat per mecanismes geomor:foli
gics.
Són esquerdes produïdes pel
desplaçament d'un cos rigid damunt
de materials plàstics (block glide~
Generalment
son esquerdes p rodui des en eL retroc,s del cingLe. però
~n aquest cas serabLa que la cau~a
ha estat més complexe: no solament
ha intervingut la gravetat sinÒ ta~
bé la litologia.
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Com ja s'ha dit es tracten de barres de delta-front amb uns
grans canvis de fàcies lateralment molt ràpida .
Aix~ ?ot'implicar
una forma en tascd del cos r ígid (fig.l) .
T enint en compte que el
cabussament general dels estrats és d'uns 25-JO~ al Nord, que s'ha
format una superfície estructural segons aquest pendent i el canvi de ~àcies, tenim un t alús que en eros ionar-se la bas~ pel torrent
de Llaes, tendeix a la inestabilitat i com a r esulta t es produeix un
llisc~ment vers el ~ord amb una producci6 de fractures corbades , a ssindotiques a la base (fig.1 ) , més típic de materials més incompetents que n~ de la roca que es tracta.
Per això el res ultat és una
fracturaci6 en forma corba ( visible en fot o a¡ria), pera en detall
només es visible una sirie d e fractures i desplaçaments t otalme nt
rígids.
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BltJc diagrama
Aquests desplaçaments ens produeixen les cavitats aparentment
iguals que les gravitacionals de costat de cingle:
Esquerdes profundes q ue tendeixen a tencar-se e n p rofund i -c at
(fig. 2-1). com és el cas del Bufador 8 de Bab í (ve ure secció C-C'
de la fig,3).
Desplaçaments en horitzontaL i sego ns els plans d:estratific~
ció (fig.2-2), que p rodueixen cavitats de direcció N- S .
Desplaçaments en vertical i desp r eniments de volta segons els
plans d'estratificaci6 ( fig.2-3 i seccions C- C ' i F-F'en fig.J). Aquest és el cas de la cova del Bar6.
Resumint, es tracta d 'esquerde:; gravi'tacionals produïdes pel
desplaçament de la roca, mo'tivat per les condicions geomorfològiques
i sedimentològiques.
DESC RIPCIÓ I

SITUACIÓ DE L ES CAVITATS

BUFADOR l DE BABÍ: Petita cavitat situada a 50 m. de l'entrada
occidental del canyó.
Té J m. de desniv e ll i escàs r e corregut.

BUFADOR 2 DE BAB!: Avenc de 8 m. d e fondària, situat a uns 25 m.
de la cavitat anterior, just a l'altre costat del canyd.
Un pou
d'ampla boea ens porta a una rampa de sediments que fineix en un
caos
blocs on hi ha una continuaci6 impenetrable.

de

l

BUF-ADOR J DE BAB! :
A aque sta cavitat 5ituada entre e 1 cany6 prin
cipal i el braç lateral nord, podem accedir p¿~ cinc boques.
La més gran d'elles (boca 1) que s'obre a l'extrem nord-est de la cavitat, dóna accés a una gran galeria descendent. To~ just entrar
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Canyó dels Bufadors de Babí
Serra dels Bufadors ( Sta. Maria de Besora )
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bufador 1 de babí
Sia M" de Besora
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Too · Olaguor .Escola amb Toni In glos

ERE ·CEC

17-~ -77
o,o..1n,;¡1es

6.u fcdoc..1 de Bat,í
':>te lv'.inc. :lc 8e~v~o
·op ,ourne 1_,, to
E.PE :lel CEC .:.!:Jnl 1977

i a mà esquerre, en una petita saleta lateral, trobem un p o u q ue
comuni-:a a(llb una galeria inferior, la qual des e mb oca en una sala
d'on surten tres galeri es de 5 '8 i 9 m. re spectivame nt,
Al ;final de la gran gale ria descendent; p e r la que h e m entrat
trobem tres continuacions més.
Una d'elles, després de remuntar
cinc metres, comuni ~a amb l'exterior per la boca 2.
La segona con
tin11aci~, tot j u st a sota d e l'anterior, comuni ca amb una sala ons'obren les tres b o ques res tants (3, 4 1 5 ) .
En aquesta sa la i sota
de les boq u e s J l 4, s'obre u n petit llaminad or que comunica amb el
Bufador 8 de Babí.
El

reco rr e gut tota l

de la cavitat é s d'uns 12 0 m.

DUFADOR 4 DE BAB{ :
S ituat a un parell de metres d e la boca 6 del
Bufador 8 de Oabí.
Petita c a v itat de dues galeries , amb un recorre
gut total de 12 m.
Pis pl e de blocs i detritus ,,eget als.

BUFADOíl 5 DE BABI : Tot just e ntrant al c anyó i a la seva banda
dret:,.,davant d'uns grans bloc s, hi ha una petita canal paral e l.la
al mateix cany6, al b e ll mig de la qual s'obre la boca.
Degut a
l'extrema estretor d'aquesta tan sols s'h~ e xp lorat una v egada i
com no es disposava d'esTris topogràfics. només es va ràalitzar un

croquis.
L'estret c o nduct e d'ent rada dóna al zeni t d'una sa l a de rorma allargada i que es pres enta descenden~ pels seus dos extrems . L 'a
venc té una fondària aproximada de 8 ó 9 w .
BUF.~DOR 6 DE EABI

: E s tr oba en e l fons d'un embut on s"obra la
bo ~a d'una galeria de 6 rn. e n forma d'angle recte. El ·fons de
l'embut d' e ntrada és pl e d e de tritus v ege tals.

-------230
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BUFADOR 3 DE BASI'
Slo Mona de Besora
1i;:Ql:gJ;j¡g

b\1 A =
Jourrt.> Crio
Mane-l Tre-pat
Q¡l¡_w

Ton, lr,glts

E R E del CEC

26•7-n , ()-12-n

BUFADOR 7 DE BAB! :
Situ at al co~ençament del braç lateral nord,
a pocs metres de la boca l del Bufador 8 de Babí.
L'entrada,
de reduides dimensions, d6na pas a una petita galeria que desemboca en una sala de 9 x 4 ~. plena de blocs. A l'extrem est, prop
del sostre, hi ha una finestra que comunica amb l'exterior,

BUFADOR 8 DE BAB! :

Aquesta cavitat, amb els seus 52 m. de fondà

ria i

el:s quasi 400 m. d~ recorregut (M~s de mig quilòmetre si l i
sumem el recorregut del Bufador 3 de Babí)és la més important de
tot el conjunt.
Es troba situada entre el cany6 pri.ncipal i el
braç lateral nord.
Es p0t accedir a

elia per sis boques situades en direrents

llocs dels pisos superiors .

La boca, potser, més important és la

n~ 4, 1 ~s entrant per ella que començarem la descripció.
Aquesta boca, qu e ~•obra a

l'extrem est del braç lateral
ens situa J m. més avall en
un ves~Íbul d'on surten tres continuacions:

nord,

es presenta com una

rampa que

a) Dalt d'un ressalt i a la dreta de l'entrada, ens trob e m
amb la base de la boca n g S i amb l'inici d'una galeria de vint
metres que ene porta ~in~ 1a boea n Q 6.

;;
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Bufador 5 de Babí
S1;:i Mana de Besora

Croav,s to;>ograt ,c .
J Mª Arnenos , J Hernandez
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bufador 7 de babí
Sra M•de Besara

Bufador 6 de Babí
Sto Mcrio de Be!«o

Toc, . Toni lngléo amb Nè,t0t Gó,.,..x
E R.E ·e.e.e.

E.RE- CE C 15- :, .7
Too Tom lngtes •'"'° Vonlu, a Monnc

D,o : tngles

3-1-78

b) Enfront de l 'entrada, una ramr,a asc.end ent ens mena a una
sala plena de blocs a l'ext r em de la qual s'obre un pou de 6 m.
que enllaça en la seva ba5e amb cl ~Pou Gran".
e) A l'esque~re de l ' e ntrada, baixem un ressalt d'un metre
i mig i ens trobem en una g a leria orientada E-W, com la major
part de la cavitat.
Si seguim la galeria oest, franquegem un p~
tit pas, baix de sostre, i e ntrem en un sector de la cavitat co~
post de tres sales unides e n tre elles per passos estrets.
Al començament de la p rimera sala i en el s o stre veiem dos
conductes que comuniquen amb l'exterior per les boques n~ 2 i
n~ 3,
En aquesta mateixa s ala i a mà esquerre, una estreta gal~
ria, formada per dues diàcla sis perpendiculars, e ns porta fins un
pou de 7 m. obert entre bloc s.
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bufador 8 de babi
sta. maria de besora (ripollès)
top: toni amenós, oleguer escolà
toni inglès i jaume orta
GÓ

E.R.E. - C.E.C.
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S eguidament travessem la segona sala ( 12 x 4 m. ) i entrem
en la tercera on e s localitza, a la dreta~ a des metres del terra,
le bocen º l. També en aquesta ~ala i a la ma teixa a lçada de la
boca, pero a mà esquerre, hi ha l'estret laminador que c omunica
amb el Bufador 3 de Babí .
T ornant enrera :fins el vestíbul d' entrada i seguj.nt la galeria E-W, abans esmentada, en direcció contrà~ia, arribem fins
la boca del "Pou Gran" (23 m.). A mi g pou, un gran bloc encastat
entre les dues parets, e n s permet després d'e fectuar un petit p èn
d o l, assolir una galeria penjada d ~ 40 m. de recorregut i una am=
plada oscil.lant entre 1 . 6 i 5,7 m.
Aquesta galeria, totalme nt o
cupada per blocs, comuni c e. en dos punts amb un pa15sa tge inferior_
i parel.lel a ella.
Qua s i al final dels vint metres de r eco r regut
d'aquest passatge i per un p n u d~· set metres, baixem a una nova
galeria que es desenvolu pa entre les cotes - 25 i - 34 m. i a la
que podell" arribar també b aixant fins e l :fons d el "Pou Gran" .
Els dos extrems (E-w) , d'aquesta nova i import ant galeria de
J m. d'amplada, estan s eparats per 45 m. de distància (no de recorregut).
En tres llocs de la meitat es t de la galeria, grans :fo rats que ocupen tota l'amplada, djficulten molt el pas d'una bande
a l'altra. T ots tres fo r ats comuniquen amb un altre nivell in:fe rior, a l'extrem est del qual s'obre un pou de 12 m. En e l :fons
d'aquest · pou, dues noves verticals de 6 m. condueixen respectiva ment a dues galeries de d irecció oposada,
La galeria que porta d~
recció est, t~ 28 m. de r ecorregut i dos ressalts de J i 2 m,
La
galeria que surt en dire c ci6 oest ( 44 m.) tamb~ t~ d o s ressalts de
3 i 4 m. i es desenvolupa per sota de tots els njvells i galeries
abans esmentats.
Aquesta darrera galeria ens perme t assolir laco
ta - 52 m., punt m~s baix i on finalitza la cavitat.
BUFADOR 9 DE BAB1 :
Petita cavitat de 5 m. de recorregut, composta per una sala dividida en dos per un gran bloc. E s troba a la
banda sud del començament del terç superior del canyó.
BUFADOR 10 DE BAB1 : E streta galeria de 5 m, de longitud, oberta
perpendicularment a la direcció general del cany6 i situada en la
paret nord, a 25 m. de le cavitat anterior.

~~-·

bufador 1o de babí
Sia.Ma.de 6050111

x-~

Top .Toru lngles i Jaume Orta

~~

bufador 9 de babí

ERE · CE.C

·~

15·5·77
Olb..lngles

Sts M ª de Besora

Top. Jaume Orta amb Tom lnglcs

ERE.· CE.C

15 ·S•n
Oitl.:lngleS

ñ
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bufador 13 de babí
Sl:!.M de Be:;ora

-•
bufador 11 de babi
Sto. Moria de Be>0<0
T0p.:Tot1i lngle, omb Ramon Piqué

E R.E -C.E.C

3-1-78

o

Top Tern lng!ès amb Toni Amenos
E.R.E. CE.C
2·10•TT

Oib. lngies

----~

o

5m

bufador 14 de babí
Sta.Maria de Besora

bufador 12 de babí
Top! Ton, ln9le, amb Nesto, Gamez

E.R.E -t.e

3+78

Top.. J. Hemandez
A.Montserrat

E.RE.•c.e.c

3-2-80

BUFADOR 11 DE DA.El :
Cavit at si t uada er-front de Bufador 9 de BaEn a.quest avenc, un pou et de 3 m. seguit d •'una rampa, ens por
En el fons de la sa7
ta a una sala (5 x 6 m. ) de forma irregular.
la. a l'altre costat d'un pas estret, assolim el fons a - 8, 5 m.
A 1a paret oest de la sala i tocant el sostre hi ha una petita boca impenetrable.
BCFADOR 12 DE BAB!
S ituat pocs metres al nord del Bufad or 6 de
Babí.
Es tracta d'un petit forat de 3,5 m. de fondària i 8 m. de
recorregut total.
BUFADOR 13 DE BAB! :
Cavit at formada per una 1ínica galeria d ' onze
metres de recorregut i secci6 tr~angular.
S i~uada en el braç la teral nord, uns 15 m. a l'est del Bufador 7 de Babí.
BUFADOR 1 4 DE BABÍ:
Es tro ba un parell de metrês a l'oest de la
boca impenetrable del Bufador 11 de Bab!.
Te J m. de fondària i
6 m. de r ec~rregut.

bÍ.

BUFADOR 15 DE BABt : T~ una morfologia i recorregut molt semblant
al Burador 1 0 de Babi. També s'obre perpendicularment a la paret
del canyó.
BL~ADOR 16 DE BAB!: Es tracta en realitat de dues cavitats uni des per un petit pouet (veure secci6 b-b'a la topogra~ia) .
Sumen
entre les dues, 52 m. de recorregut i el fons està a - 9 m. respe~
te la boca superior.
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A
Butacor 15 de Babi
St• M.a

O"'

0•$-0n

La cavitat superior
s'inicia amb una rampa de
bl ~cs de 5 m. de desnivell
continuant desp ré s amb una
galeria de 9 m. de recorre
guti 2 m.d'amplada, pleni
també de blocs.
A mitja
galeria i a la paret nord,
un pas estret {0, 5 m.) ens
porta al petit pouet que
comunica amb la cavitat in
ferior .
A la dreta de larampa d"entrada hi ha un
conduct e entre blocs d'uns
8 m. de recorregut.
La cavitat inferior
s'inicia en el fons d'una
petita d o lina i està formada p~~ una sola galeria
de secci6 triangula r .

A'

L.JWWW2_3W

t._j m

Bufador 16 de Babí
5to Mono de 8 esora

- b'

Top Toni lnglès amb Josep Mº Amenes
ERE_ del CEC 2-Jul,ol-78

Les dues boquee es t ro ben situades uns quan~ metres per so bre del Bufador 5 df:, BabÍ.
COVA DEL BARÓ:
E stà situada just a l'entrada del braç lateral sud,
Es tracta d'una sala de planta fusiforme ( 23 x 5 m.) que enllaça en
el ~eu extrem oest amb una g aleria de 8 m. de recorregut.
Comunica
amb l'exterior per dues boques situades en la paret l.ateral nord,
Desenvolupament total J O m.

AVENC DE BESORA:

Cavitat e structurada sobre dues diàclasis quasi
d'orientaci ons E - O i SS\\· -Nt,.~ .
Entrant per la boca superior de les dues que té l'avenc. un pouet de J m. ens deixa
en una petita sala sota la q ue s'obra entre blocs una nova verti cal d e 4 m.
Seguidament i a trav~s d'una estret!ssima esquerda
(SSW-NNE) de J m. d& recorr e gut, arribem fins un ressalt ascendent
acompanyat d'un brusc gir a l ' e squerra que ens situa en la galeria
formada sobre la diàclasi E-~ .
Aquesta galeria, que té la meitat
del sostre obert a l'exteri o r (2! boca ) es desenvolupa més o menys
horitzontal durant 8 m .• des prés d~ls quals una ~o rta rampa baixa
fins la cota - 1 0 m. lloe on degut a l'estretor de la diàclasi fineix la cavitat.
Recorregut total 27 m.

perpendiculars i
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Cova del Baró
Sra. Maria d8 Besora

r--w~

O

Top. Xavier Crespo

Sm

Jaume Or ta

E.A.E.·c.e.c

1l·l2·77

O

5m

Avenc de Besora
Santo M" de Besora
Top. Ton, Jngles l Morti Aornero

E R.E - C(!C

31-de,::embre -78

AVENC BLANC :
Situat damunt del . Bufador 2 de Bab!.
Es tracta
d'una esquerda d'll m. de recorregut i 5 de fondària. orientada E W.
En el seu extrem est neix un pe tit conducte descendent de J m.
Desenvolupament total 14 m.

2
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AVl-:NC DEL TIM l

AVENC

DELS TIGRES:
Novament
ens tr~bem amb un cas de
cavitat est ructurada sobre dues diàclasis per pendiculars,
La boca de l'avenc
del TIM(! 0 ,00 m.) ens
situa en una galeria(K-~
de 1 0 m. de recorregut
que desemboca per mitjà
d'un p~uet de 4 m. en un
altra galeria situada
perpendicularment (E-W).
Seguint aquesta darrera
en direcció oest arribarem a un petit pouet de
metre i mig, o n s'acaba
la cavitat ( cota -9,5 mJ
En sentit contrari, un~
grans blocs encastats en
tre les parets ens separen de l'avenc dels Ti gres.

l

U'

Avenc Blanc
Sta. Mana de Besora
Top. : J.Hemactez, A.Montserrat

E.R E ·ce c

3-2-80

La b oca de l'avenc
dels Tigres (- 1,5 m.)
d~na accés a una rampa
seguida d'un ressalt que
ens situa a - 5,5 m.
A
po cs metres es troben
els blocs que separen
ele dos avencs.

L'avenc dels Ti gres es troba a l'extrem
oest del braç lateral
sud.
Vint metres al NW
es troba l'avenc del TI~

A-

AVENC DEL VENT:
Avenc del TIM l Avenc dels Tigres
S10. MoM

~

S...Oro

_______,_

TOQO., A lngl.,, ,A.Monnem,1 i R. Pic=
ERE ·CEC

-6'3

2·1·78 l 2l·l·79
O

--i_

1-

A,,:.·
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5m

\ -~-

\

La pe-

tita boca d~ l'avenc es
troba situada al peu
d'un arbre just a l'en •trada del cany6 dels Bu·

Un ressalt de 2 m.
ens situa en una galeria
de 6 m, que desemboca en
una sala semicircular de
sostre pla 1 terra ple
de bl~cs. Tres :forats

descendents, situats dos
,¡;

'oª

d'ells e n la sala i 1•a~
tra en la galeria ini cial, comuniquen amb unes
galeries inferiors que
baixen :fins el f o ns de la
cavitat a - 6,5 m.
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Avenc del Vent

F

l

Sta. Maria de Besora
Tooo. Alr,gle< a,,.b 10no , 1Seba""
ER.f-uc
1-5-n

J

~-

01

---..• ....., ......... ,~

:J•l

5~

AVENC DEL FAXG:
Cavitat si
tuada sota l'estret pas que
uneix el canyó principal
amb el braç lateral sud.
E l pa u d'entrada, de
pocs metres, P,S troba al
bell mig d'una dolina i dóna pas a ur.a galeria descen
dent. que si bé té algunesderivaci~r.s són de curt des
nivell i recorregut.
En eÏ
extrem oest h i ha un ressalt
de 2,4 m. que ens porta a
una altra galeria, que també
descendent fineix en un nou
ressalt.
Aquesta petita ver
tical de 2 m. ens situa en un darrer conducte en el
f0ns del qual assolim la màxima fondària a - 21 m.

r--

D

,

e-

l

...,,M.

avenc del fang

~

! O'O

1: ·

..sz::::--

;:~-

Sta. Ma. de Besora

-8

Topo: J. l. Alemany i J . R ius

ERE-cee

3-2· 80

NM

- 21
O

5

l

C
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TtCKICA I MATERIAL
L'dnica cavitat que requereix l'ds de mat e rial i tècnica d'as
cens i descens. és el Bufado r 8 de Bab í. on caldrà una corda de 3 0 m. pel p1imer pou i una de 25 m. pel segon.
En tot cas i tant en~
questa com en algunes de les ali;res cavitat s cal anar molt e n compte amb els blocs inestables.
Personalment i en una ocasió vam veure desaparèixer el terra que hi havia sota els nostres peus, en un
~brir i tancar . d'ulls.
S ortosament anave m mig e ncast:ats entre les
dues pa r ets.
BIOSPELEOLOGI A
Ara que per :fi s 'ha e~tudiat el c ,)njunt d e cavita'ts dels Bufadors de Babí hem p o gut ap,ofitar pe r r e colli r -hi una sèri e de
bi ~ tes cavernícoles que les colonitzen. ja que des del 19J4 en què
ES PAKOL hi cità per p r imera vegada el c o leòpter t r oglob i S peono mus
delarouzeei, practicament n e, se'n tenia cap altra dada.
Ordre:

COLE DPT ERS , Família :

Espècie:

Ca topidae , S u b família: Bathysciinae

S peonomus d e larou2eei Fairrr.aire.

Constitueix el troglo b i més caracte r ístic.
Es tracta dE l'es
pèci.e d e Bathysciinae que s ' extén per una àrea g e ogràf'ica més exte!!
sa (comarques d~ l'Alt i el Baix Empordà, El Gironès, La Selva, Oso
na, La Garrotxa, E l Ripollè~ i El Berguedà) i només el Troglocha r i~
nus f'e r reri de Garr af s'ha c itat d'un majo r nombr e de cavitats subterrànies, car S . delarouze e i en coneix de 69 localitats ( sense
comptar el vessint nord dels Pirineus).
E s repa1 teix de de To rroella de Montgr í, a l ' E , fins els v o lte.:-i..ts èe la Se r 1•a è ' Ensij a , a
l 'W.
Conegut dels v o l tan t s d '3ls Bu:fadnrs car é r r-i ba a Ta v e r t et ( Cv.
Bora F osca, Cv. Ser~at del Vent) al SE , i Siuret al YE (Forat del
Serrat de les Bruixes).
A 1·w la localitat m~s propera deu ser la
cova de Can P o rtabella, prop de les Lloses.
X -

J4 Bufadors de Babí, S t. Quirze, Espa ft o l

leg.

( se'n ~o nserven

4 exemplars al Museu de Zo ologia de Barcelona).
2)-XI-75 Avenc dels T i gres, Be llés-Escolà leg.
"
"
"
Pou d e l TIM, Bellé~ leg .• reBtes.
Avenc del Vent, Bellés-E sc o là leg., restes.
12-VI-77 Avenc del Vent, E sc ,là leg.,21 exemp.
12-IV/ 14-VIII-77 , Av. dels 1 igres, E scolà leg., J exs.
phodrus (Actenipus) oblongus Dej. ) .

(i

l

Ceutho s-

Avenc del Fang:
una trampa deixada el 2)- XI-75 és emportada per algun visitant
Ordre:

ORTOPTERS .

Família: Raphidophoridae

Espècie; Dolichopoda linderi Du:f.
E s coneix de més de 1 0 cavitat s
subterrànies que es trobem a les coma r ques de La Garrotxa, Osona ,
La Selva i El Vallès Oriental.
12-I-70 "Covt:s de la Serra del.s Bu:fador s'' F ilbà leg. l

mascl.e.

14-VIII-77 Av. B-9- E, E!colà 3 exs .• Pou del TIM, Escolà leg. 2 ma~
eles, J :feme1les.
2-IX=77 ~-e-B, = ~ c oJà lP E . 1 f' c mella .
Ordre:

L~ FI DbFTE F.3 .

?a:.;{l: a: J\oc tuidae

T riphosa dubitata Av. del Ve nt. 23 - XI-75 Bell6s-E sèolà leg .
Av. del Fang, 23 - XI- 7 5 Bellés-Escolà leg.

espeleòleg
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Scoliopteryx libatrix Av. del Ve nt, 2)-XI-75, Bellés-~scolà leg.
Classe ARÀCNIDS.

Ordre:

E.3COR.PIKS

Espècie: Belisarius xambeui E . Sirn.
Av . del TIM, 14-VIII-77, Escolà leg. l femella immatura. Escorpí
català d"importàneia faunística molt notable .
Viu des de les valls
de la T êt i '!'ec a la Catalunya-1\"ord, fins al :'-lontseny i la vall del
riu Congost, al sud; defuig la zona litoral massa seca pe r ò cap a
l'inte r ior sembla p ro gressar molt en altitud , fins que els boscos
ja són massa freds.
E ra l'únic escorpí cavernícola conegut fins
que MITCHELL ~eu conèixer Chactidac ame rica ns veritablement troglo
bis.
Ordre:

ARANEIDS

del ~~ang
Av. del Vent
Av.

17- IV- 77 Escolà leg.
12 - VI - 77 Esco là leg.
17-IV-j~ Escolà leg
Av. dels Tigresl2 - VI-77 Escolà leg.
Av. del TIM
14- VIII - 77Escolà leg
Av . B- 9-B

Meta merianae lfemella)
Meta menardi (mascle subadu1t)
Meta merianae
femelles )
Meta menardi
5 fem.Jov. 2 im.)
~eta-menardi
2 fem.,2 imm, )
Ñesticus cellulanus (l mas.l fem)
Te genaria s p.(l jovenil)
·
14-VIJI-77Escolà l e g. Me ta menardi (1 mas. J fem. l im.)
Ñesticus cellulanus (J fem)

De terminació dels araneids deguda al Dr. C .

¡2

RIBERA .

GA.3TERtlPODS
S 'ha recol l it tant closques buides com animals vius en una si
rie de cavitats. Tots els e xemplars re pres enten es pècies trogloxenes o àdhuc troglòfiles.

Av. del Fang

23-XI- 75
17- lV- 77

Hygromia odeca (Bgt) Bellés- Es colà leg.
Helicigona lapicida andorrica v.flammulata
Hygromia odeca (Bgt.
Helicigona ( Chilos~oma) sguamantina (Fer.)

Av. del Vent 12-VI- 77 Hygromia odeca
11
Av. dels T igres 12 - VI- 77
"
Av. del TIM
1 4 - VIII - 77 Helicigona (Ch . ) squamantina
Helicodonta obvoluta
Discus r otundatus
Oxychilus ce llarius
B- 9-Bab:!
14- VIII- 7 7 Helicigona l . andorrica
''
(Ch. ) sguamantina
Hygromia odeca

Pomatias elegans (Müll . )
B- 8 - Babí

2-IX-77

Chilostoma cornea
Discus rotundatus
Pomatias elegans
Oxychilus cellarius
Determinació del s ga.sterÒpods deguda a C . ALTI~II R.\. i

M.

BECH als qui

agraïm sincerament l'amabilitat.
De moment han queda,; .sense estudiar el.s diplÒpods ("milpeu:s").
els col . lèmbols que han estat enviats a una especialista portuguesa.
Tot i que no se n"ha c itat cap captura els Bufadors, potser
val la pena de d i r quelcom sobre un interessant coleòpter caràbid
pter()stíouíd: M<> l opi dius spinicollis (Dejeary, ,1 828. Efectivament va
ésser descrit el 1828 per Dejean sobre una femella trobada "pres de
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la tour de Mir, dans les montagnes au dessus de Prats de Molló. dans
les Pyré:nées orientales". i es va con-vertir en una espècie ïantasma(~J
car n0 es va retrobar mai més fü1s que Aguilar-Amat en capturà un
exempl.ar a Mon.;esquiu ( en tr e San-e Quirze de Besora i la Farga de B~
bié), el va donar a E spafto l i aquest va trobar que es tractava d'un
animal extrao1•dinari, l'envià a Jeanne l ( qut- aleshores estava f'en t
le fauna de caràbids de 1''rança) i aquest l i contestà estusiasmat:
per fi, m6s de 100 anys després s'havi a retrobat la Feronia o Molops
spinicollis.
Pos'teriorment (JY , 19J6), \'ilarrubia recolli u n segon
exemplar català a les proximitats del Santuari de la ~alut , també
fou enviat a Jeannel i aquest: creà el gènere Molopidius per a e ll, a
la seva Faune de france, C'>l,carabique.s 1 2 pa.rtie 1 p.(68- 1 1942.
'tateu també el cita el IX - 19 pels voltants de Camprodon , àdhuc Espaftol el IX - 43 a Camprodon (Bach d'en Grau ) , Yilarrubia i
Espaff'>l el troben entre Cantonigròs i Santfeliu de Pallerols din.s
d'una mina de li n 5 m. d'on sortia una mica de :font:et:a i aqu,-.s-ca és
l'ún1ca vegada que s'ha trobat :fins ara aquest coleòpter endogeu
dins d'una cavitat subterrània.

Espaftol leg.: Vidrl 2-X-61, 7 - TV-62 .
Un exemplar et iquetat
" La Molina" sense data.
Puigsacalm; Santa Magdalena (forces exem plars • ecollits).
Lagar leg. terme municipal de Sant: Feliu de Pall!:è_
rol.s, 17-IY-77 un exemplar ,
De Gregorio leg., 17-\'- 81, Co ll de Co ndreu (prop del Santuari dol Far ) l exemplar, la ruateixa localitat 24
-V- 81, De Gregorio - tspañol - Comas leg. 5 ó 6' exemplars, De Gregorio
leg . Puig5acal m 28 - V-81 .
De Gregorio leg., l exemplar (accidental)
Fageda d'en Jordà (Olot) 1 - V- 82.
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BEVÍ, BUFADOR Nº8 DE
1 : Caracteristiques

Nom:
Sinonim:
Sinonim:
Sinonim:
Descripció Breu:
Tipus:
Desnivell:
. Recorregut:
Litologia:
Comarca:
Municipi:
Gran Unitat:
Unitat:

BEVI, BUFADOR NºS DE
Sabí, Bufador d'en
A-8, Bufador
Sabí, Bufador Petit de
Avenc de 52 metres de fondària i 400 de
recorregut, a Santa Maria de Besora.
Avenc
52 metres
400 metres
Margues
Osona
Santa Maria de Besora
Prepirineu
Serra de Milany - Vidranès

2: Boques

Nom:
BEVI, BUFADOR NºS DE
Datum:
ETRS89
UTMX:
436826
UTMY:
4665414
Fus: ·
31
Nivell sobre el Mar 916 metres

15d/10d 2020
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BEVÍ, BUFADOR Nº8 DE

8 : Topografies

BUFADOR Nº 8 DE BEVÍ
Santa Maria de Besora - Osona
Topografia: Toni Amenós - Oleguer Escolà
Toni lnglès - Jaume Orta
ERE - CEC 2-10- 1977 / 1 l·l 2-1977 / 19-2-1978
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BEVÍ, BUFADOR N°8 DE

8 : Topografies

Canyó dels Bufadors de Babí
Serra dels Bufadors ( Sta. Maria de Besora )
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Top.: Toni lnglès amb Oleguer Escolà
12-Juny-1977

ERE del CEC

Situació de cavitats
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