
“Bioespele” 
Descoberta i Recuperació  

 



Descoberta  

Curset d’iniciació al Novembre de 2017. Sortida a l’avenc de Pouetons a Montserrat. 



Alerta! No tothom hi pot accedir, cal coneixement de tècniques de progressió vertical 

© Victor Ferrer Rico 



A una profunditat de -50m es 

capturen diversos exemplars de 

dípters. 

Sala plena de guano de 

ratpenat. El guano aporta 

matèria orgànica que pot 

aprofitar la fauna cavernícola 

invertebrada. 

©Victor Ferrer Rico  



Troballa d’un dípter interessant 

Exemplar de tipuloïdeu de la família Pediciidae 



¡Es la primera vez que veo algo 

como esto! 

El nostre especialista l’observa: 



Recerca per determinar-ne l’espècie al 

Catalogue of the Craneflies of the World 



¡¡¡Es un macho de Tricyphona 

contraria!!! 



Presència 

 Alemanya 

 Àustria 

 Eslovàquia 

 Polònia 

 República Txeca 

 Suïssa 

 Ucraïna 

 Rússia Europea (NorthWest Russia) 

 

Amb dubtes 

? Itàlia (Llombardia) 

Distribució de l’espècie: 



¡¡Primera cita para la Península 

Ibérica!! 

Primera cita de l’espècie en una cavitat 



Febrer de 2018. Des del departament d’Artròpodes 

organitzem una sortida per confirmar la presència de 

l’espècie a la cavitat 



Arribada a l’avenc i preparació 



93,39%HR 

6,77ºC 

Condicions de la cavitat a la profunditat de -50m 

Gorgs plens d’aigua 



Fotografiant una femella de Tricyphona contraria a la paret 



Observant el comportament d’un mascle de 

Tricyphona contraria sobre un cúmul de guano 



 Material recol·lectat: 

 4 exemplars de Tricyphona contraria: 1 mascle i 2 femelles + 1 mascle de la 

primera sortida 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es van observar altres exemplars de l’espècie que no es van capturar. 

 



Recuperació: 
Gener 2018. Lluís Filbà, col·laborar del MCNB, especialista en Tricòpters, ens retorna 

diversos pots amb material recol·lectat a cavitats. 

 Es confirma la presència de l’espècie des de fa 45 anys 

a la cavitat!! 



Variabilitat observada en la venació de les ales 

d’un dels exemplars mascle: ala dreta absència 

de cel·la M1 i ala esquerra que presenta cel·la 

discal.  M1 



Discussió: 

Població relicte de l’última 

glaciació. Troba a la cavitat les 

condicions d’humitat adequades 

per a la seva supervivència. 

Cal comprovar si l’espècie es 

pot trobar a l’exterior o en 

altres cavitats del massís. 

Al Març entreguem l’article i a 

finals de Juny surt publicat. 



Publicat al web del Catalogue of the Craneflies of the World. 

Aportem les primeres imatges de l’espècie en el medi 

natural i de la genitàlia masculina. 



Altres observacions 
 

 

 

Alucitidae (Lepidoptera) Sciaridae (Diptera) Tenebrionidae (Coleoptera) 

Polycentropus sp. (larva de Trichoptera) © Agustí Meseguer 

Troglocharinus kiesenwetteri 

• Araneae 

• Diptera: Phoridae, Heteromiza 

atricornis 

• Dermaptera 



Gracies!!! 


