Avenc del Sellarès
Begues
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Valldosseres.
Alçada:

Baix Llobregat
Puig d'Avencó
Situat al sud del puig d'Avencó, a 50 m d'alçada del fondo de
425

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.34153
1.87513
405886
4577282

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Estat de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08020-1
Patrimoni natural
Zona d'interès
Prehistòric Neògen
Bo
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
Ref. cadastral: 08020A01400030
Xavier Esteve
dt., 03/03/2009 - 01:00

Descripció
Avenc de 84 metres de profunditat màxima. Compta amb una boca horitzontal d'uns dos
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metres de longitud que desemboca en un ampli pou de -50 m amb sala a -28 m. Des
d'aquesta sala l'avenc es divideix en dues vies. En el fons del pou de -50 m un pou estret i
inclinat comunica amb una àmplia vertical que duu a la cota màxima de -84 m. Tornant a 28 m i travessant la sala comença un altre pou que acaba comunicant també amb la via
anterior.

Història
Explorat per primera vegada pel Grup d'Exploracions Subterrànies del Club Muntanyenc
Barcelonès, l'any 1961. A l'Institut Paleontològic de Sabadell hi ha restes de fauna que, segons
consta, varen ser recuperades d'aquesta cavitat entre els anys 1997 i 1998 per part de diferents
espeleòlegs. Es tracta de 101 restes de fauna subactual, entre les que s'ha identificat 81 restes
de ‘Felis silvestris', 13 de ‘Lynx pardina' i 1 de ‘Mustela nivalis'. De linx s'han conservat parts de
l'esquelet: 2 escàpules, 4 húmers, 2 tíbies i 3 vèrtebres, junt a una mandíbula amb dentició
definitiva i una dent de llet. De Felis hi ha 10 metàpodes, 35 vèrtebres, 2 astràgals, 5 tíbies, 3
radis, 2 peronés, 2 pelvis, 2 húmers, 4 fèmurs, 5 falanges, 1 escàpula, 1 cúbit, 2 costelles. De les
restes dentàries hi ha: 2 canines, una mandíbula que conserva de la C al M1, una segona
mandíbula amb dents de llet, un P4 superior, un P4 al M1 inferior i un P4 al M1superior (Daura,
2008).
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