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El diplurCampodea majorica ssp. interjecta es coneix de diverses lo-
calitats de la Serra i del sud deValència. Foto: M. Vadell

El pseudoescorpí Roncus neotropicus encara que també s’ha trobat
en l’exterior sembla ben adaptat a la vida subterrània. Foto: M. Vadell

El pseudoescorpí cavernícola endèmic més espectacular és Neobisium monasterii
només trobat a les coves de Sa Campana (Escorca) i dels Estudiants. Foto: M. Vadell

El petit colèmbol Pseudosinella subcentralis només és conegut en una
localitat de tot el món: la cova dels Estudiants de Sóller.Foto: M. Vadell

Tresors vius
del subsòl de

la Vall
Sóller està situat dins de la Serra de
Tramuntana, un dels llocs amb major
riquesa de fauna i flora de Mallorca.

La biodiversitat de la Serra és prou
coneguda però les espècies més

valuoses -ja que algunes d’elles no habiten
cap altre indret del món- es troben
amagades en el medi subterrani profund

En les seves entranyes la Vall i el
seu entorn guarden un important
patrimoni biològic cavernícola que
és quasi desconegut per a la majo-
ria de la gent. En ell hi podem tro-
bar una àmplia representació del
món animal, des de petits insectes
apterigots (que normalment mesu-
ren només entre 1 i 15 mil·límetres
sense ales i que són autèntics fòs-
sils vivents ja que aquest grup es

generà durant l’era Primària. Entre
aquests el nostre patrimoni subter-
rània compta amb un representant
singular: el col·lèmbol endèmic
Pseudosinella subcentralis una es-
pècie troglòbia (completament
adaptada a la vida subterrània,
cega i despigmentada), que es
troba exclusivament a la Cova dels
Estudiants de Sóller, una cavitat
que com veurem suposa un dels
punts més importants de la Serra
pel que fa a la fauna cavernícola.
Dins la mateixa classe d’insectes hi
podem trobar alguns representants
de l’ordre dels diplurs pertanyents
a les famílies Campodeidae i
Japygidae. Els primers es caracterit-
zen per presentar unes antenes
llargues i pluri-articulades i un pa-
rell de cèrcols llargs (apèndixs cau-
dals de l’abdomen) semblants a les
antenes i també multi-segmentats.
D’aquesta família comptem amb la
bella espècie Campodea majorica,
coneguda en diferents cavitats de
la Serra de Tramuntana i del Sud-
est de València. Aquests diplurs
estan mancats de pigmentació i
d’òrgans visuals la qual cosa és tes-
timoni de la seva antiguitat dins el
món subterrani. El segon grup, el
dels japígids, es caracteritza també
per la manca d’ulls i per tenir els
cèrcols més rabassuts i quitinitzats
formant una mena de pinça.
D’entre d’aquests comptam amb
un altre curiós endemisme caverní-
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cola, anomenat Homojapyx espa-
noli, que ha estat localitzat única-
ment en dues cavitats mallorqui-
nes: a les Coves de Campanet i la
Cova dels Estudiants. Els japígids
són animals carnívors i depreda-
dors que cacen amb les seves pin-
ces caudals o cercs.
Altres artròpodes que conformen el
patrimoni biològic cavernícola so-
lleric i que podem trobar, són els
aràcnids pertanyents a l’ordre dels
pseudoescorpins. Aquestes són pe-
tits artròpodes depredadors que re-
corden una mica els escorpins en-
cara que no tenen la típica “cua”
d’aquests. D’aquest grup, a la nos-
tra fauna cavernícola comptam
amb dos endemismes singulars. El
primer és el Chthonius balearicus,
que mesura únicament devers un
mil·límetre i es caracteritza per pre-
sentar uns palps (mordales) mode-
radament esvelts i la desaparició
total o parcial dels ulls. Aquesta es-
pècies s’ha localitzat en diferents
cavitats de la Serra de Tramuntana
i a Artà. Un altre pseudoescorpí
molt més robust és el Roncus neo-

tropicus. Mesura 3 o 4 mil·límetres
de llarg, i es pot localitzar tant en
l’interior de cavitats com a l’exteri-
or tot i que sembla ben adaptat a
la vida subterrània, havent-se trobat
també en diferents cavitats de la
Serra de Tramuntana i en alguna
de la comarca de Manacor. Un altre

pseudoescorpí és Roncus vidali
que mostra adaptacions pròpies de
la vida cavernícola. Mesura uns 3
mm, no té ulls, presenta allarga-
ment dels pedipalps i de les potes
i té l’abdomen i les potes amb des-
pigmentació. Es troba en escàs
nombre i formant poblacions molt

Tots aquests animals

són un patrimoni

biològic nostre, únic i

insubstituïble. Valdria la

pena fer tot el possible

per conservar-lo

Trichoniscus dragani és una petita somereta cavernícola endèmica. Foto: M. Vadell

Typhlocirolana moraguesi, un
crustaci endèmic emblema de la
bioespeleologia. Foto:M.Vadell

petites i s’ha localitzat únicament
en cavitats del Nord i Est de l’illa de
Mallorca, pertanyents als municipis
d’Alcúdia, Artà, Escorca, Pollença,
Selva i Sóller.
Sens dubte el pseudoescorpí més
emblemàtic de les Balears és el Ne-
obisium monasterii, una espècie
que ha estat trobada només en
dues cavitats mallorquines: Cova
de sa Campana (Escorca) i Cova
dels Estudiants (Sóller). És la més
adaptada a la vida subterrània de
les espècies anteriorment esmenta-
des i es caracteritza per presentar
un cos desesclerotitzat (tou), mida
gran i els pedipalps i les potes molt
estilitzades.
D’entre els coleòpters la nostra
fauna cavernícola local compta
també amb una espècie endèmica
de gran interès biogeogràfic. Es
tracta del petit escarabat Reicheia
balearica que mesura unes 2 mm
de longitud i és completament cec.
Aquesta espècie està netament re-
lacionada amb la fauna subterrània
algeriana, sumant-se als múltiples
exemples que hi ha d’aquestes afi-
nitats en la fauna ibèrica. L’espècie
està altament especialitzada i adap-
tada al medi subterrani i a l’única
localitat mundial que s’ha trobat és
a la Cova dels Estudiants de Sóller.
Dins el grup dels crustacis terres-
tres o oniscideus (someretes), la
fauna cavernícola sollerica compta
amb un representant endèmic:
Trichoniscus dragani, que ha estat
citat a la serra de Tramuntana i
Artà. Mesura uns 3 mil·límetres i és
completament cec i despigmentat
poden viure només en una atmos-
fera completament saturada d’hu-
mitat.
La gran majoria de les espècies es-
mentades són veritables relictes de
l’era Terciària i totes elles són ex-
tremadament fràgils a qualsevol
canvi o modificació que pugui
patir l’ecosistema on viuen.
Aquests endemismes estan actual-
ment catalogats per la UICN (Unió
Internacional per a la Conservació
de la Naturalesa) i per les normati-
ves estatals i autonòmiques com
“en Perill” o “Vulnerables” i signifi-
quen un patrimoni biològic nostre
únic i insubstituïble. Valdria la pena
fer tot el possible per conservar-lo
i que les futures generacions,
també les puguin admirar i gaudir.
Totes les espècies fins ara esmen-
tades són cavernícoles terrestres.
Però les cavitats subterrànies de la
nostra comarca compten també
amb nombrosos representants
aquàtics d’animals troglobis (enca-
ra que en el cas dels que viuen
dins l’aigua subterrània es sol em-
prar el terme estigobis). Sens dubte
el més conegut i no per comú
menys interessant, és el crustaci
Typhlocirolana moraguesi, perta-
nyent al grup dels isòpodes i que
va ser el primer animal caverníco-
la aquàtic que es va descriure a tot
el món la qual cosa va significar, a
principis del segle XX, un autèntic
revulsiu que impulsà la ciència in-
ternacional a interessar-se per la
vida a les cavitats i aigües subterrà-
nies donant peu al naixement
d’una nova disciplina científica: la
Bioespeleologia.

Passió per la fauna cavernícola
Els autors d’aquest article, els na-
turalistes Lluc Garcia (esquerra) i
Mateu Vadell (dreta) són dos apas-
sionats de la fauna cavernícola i
estudien científicament alguns dels
grups zoològics que hi estan re-
presentats. Col·laboradors i mem-
bres actius del Museu Balear de
Ciències Naturals de Sóller, treba-
llen per descobrir i divulgar aques-

ta fauna. Lluc Garcia és especialis-
ta en crustacis isòpodes terrestres,
molts dels quals viuen en el medi
subterrani. Mateu Vadell és un es-
peleòleg experimentat, expert en
miriàpodes quilòpodes i també es-
pecialitzat en fotografia zoològica
d’invertebrats cavernícoles, alguns
dels quals només ell ha aconseguit
fins ara fotografiar.

El petit escarabat Reicheia balearica, de només uns dos mil·lí-
metres de llarg, és un endemisme exclusiu de la Cova dels Es-
tudiants de Sóller ja que mai no s’ha trobat a cap altre localitat

en tot el món. Juntament amb un altre escarabat,Trechopsis
ferreresi forma un grup de caràbids cavernícoles netament re-
lacionats amb la fauna subterrània algeriana.
L’espècie està altament especialitzada al medi subterrani.

Foto:M.Vadell


