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Abstract
A glossary of terms used jn the karst literature in catalan language is presented.
Geological and geographical terms often found in speleological studies are included.

Résumé
Nous présentons un vocabulaire catalan de karstologie et.de spéléologie physique. On a inclus aussi beaucoup de termes geographiques d'usage fréquent dans les
écrits spéléologiques.

Introducció
Amb aquest glossari hern volgut fer uin recull
el més cornplet possible de rnots relacionats amb
I'espeleologia física i amb la carstologia, estenentnos fins i tot en termes de caracter geologic general d'ús freqüent en els treballs espeleologics.
El destinatari principal del nostre treball és
I'espeleoleg mitja qui de vegades, té dificultats en
la cornprensió del sentit precis d'una paraula en un
escrit científic, i que eventualrnent se trobaria encoratjat a publicar qualque treball, si tengués a I'abast u n vocabulari que li facilitas la feina. Arnb
aquesta idea al cap hem inclos tot un seguit de paraules geologiques i adhuc geografiques que trobam sovint en els escrits sobre el Carst, enc que de
vegades nornés a la toponírnia i a la localització, ja
que els Iexics sobre aquesta materia en catala no
són bons de trobar.
Hern posat tots els termes populars referits a
formes carstiques que hern pogut trobar, en alguns
casos concretant el seu ús; d'aquesta manera, per
exernple, gorg s'assirnila en la seva accepció espeleologica plenament a la coneguda gour, ja que
aixo darrer és la corrupció en voler-la escriure en
frances de la paraula occitana gorg que coincideix
plenament en forma i significat amb la nostra
(BRUN, 1977). Hi ha tarnbé, naturalrnent els neologismes d'ús habitual i les paraules estrangeres d'abast internacional que no tenen una equivalencia

clara en catala. No hern cregut necessari fer cap
distinció entre paraules d'origen popular i cult, perque considerarn que dins un text científic totes hi
poden tenir cabuda en el rnateix pta.
La rnajoria de les definicions han estat agafades directarnent de les obres citades a la bibliografia, no hern indicat, empero de quina obra concreta
s'ha agafat cada terme; els diccionaris generals,
llevat de I'Alcover-Moll no han estat citats.

Glossari
abisament (m): Forat que comunica una cova amb I'exterior, produit per esfondrament del seu sotil. Dolina
d'esfondrament.
abisme (m): Avenc, timba, etc. de molta fondaria.
abrasió (m): Erosió produida per I'acció mecanic
mar.
aiguarnoll (m): Area en la que predominen eis so
dats d'una manera més o menys permanent.
aiguavés (m): Vessant.
aflorarnent (m): La part d'una formació geologica que
guaita a la superfície per efecte de I'erosió o dels fenornens tectonics.
agressiva (adj f): Dit de I'aigua capac de dissoldre les calcaries i altres roques i per tant d'excavar coves.
allau (m): Caiguda simultania de moltes pedres.
al-locton (adj): Extern al medi que estudiam, en aquest
cas de fora de les cavernes.

al.luvió (m): Sediments transportats i dipositats per les
aigües corrents.
anastomosis (f pl): Xerxa de canalets excavats a la volta
d'una galeria
anticlinal (m): Plec d'uns estrats que té la part exterior
convexa.
aqüifer (m): Conjunt d'aigua que embeu un terreny.
aragonita (f): Carbonat calcic cristal.litzat en el sistema
ortorrombic.
arena (f): Roca sedimentaria, incoherent, de partícules
compreses entre 2 i 1/16 m m de diametre.
argila (f): Roca terrosa de gra molt fi, per davall de 0,002
m m de diametre.
arrasament (m): Procés erosiu sofert per un relleu fins a
la seva desaparició, tot formant-se una superficie
d'erosió (plana, planell).
arrossegall (m): Rosseguera.
artiga (f): Rota.
autocton (adj): Propi del lloc que estudiam, en espeleologia no vengut de I'exterior.
avenc ( m i f): Caverna que comunica amb I'exterior per
un passatge de parets verticals o proximes a la vertical, i que té la dimensió vertical major que I'horitzontal.

pressió o una val1 fluvial, per efecte d'una transgressió o per un efecte tectonic.
calcarenita (f): Roca formada per grans calcaris entre
1/16 i 2 m m de diametre.
calcari (adj): Dit de la roca o terreny que contenen calcita
o calcaries.
cafcaria If): Roca formada fonamentalment per carbonat
calcic.
calcita (m): Mineral compost per carbonat calcic cristallitzat en el sistema romboedric.
calcita flotant o surant (f): Concreció en forma de fina
capa que sura a la superficie de les aigües subterranies inmovils.
cambra (f): Part d'una cova, de dimensions més reduides
.
que una sala.
canal de voHa (m): Solc a la volta d'una galeria originat
per I'aigua que s'escola per damunt un reblit d'argila.
canyó (m): Vall carstica de notable fondaria.
caramell (m): Concreció axial, estalactita.
carstic (adj): Relatiu al Carst (v. Karst).
carstificable (adj): Propietat d'aquelles roques que pod
sofrir procesos de carstificació.
carstificació (f): Procés pel qual s'engendren les form
carstiques, tant superficials com subterranies.

terranis.
baixest (m): Lloc enclotat. Terreny inclinat.
balma, bauma (f): Cavitat rnolt oberta i de poca fondaria
situada davall d'una timba. Penyal en extraplom.
bandera (f): Concreció al sostre d'una caverna en forma
de cortina plegada verticalment; la seva llargada sol
esser important davallant per les parets, mentre que
la seva gruixa no sol passar d'uns pocs centímetres.

naturals del calcari que tenguin una certa magnitud,
que no siguin formes superficials.
rnícola (adj): Pertanyent o relatiu a les cavernes.
cavitat (f): Buit dins una roca. Caverna.

la dissolució.
avorca (f): Caverna.
ingle (m): Espadat.

ment. Construcció artificial amb la mateixa finalitat.
bioespeleologia (f): Estudi de la vida a les cavernes.
bloc (m): Roca de grans dimensions despresa del sost
d'una caverna.
boca (f): Lloc de comunicació d'una caverna amb I'ext
rior.

botrio'idal (adj): Dit de les ooncrecions parietals en forma
de grans.
brescada (adj f): Dit de la roca que presenta forats.
bretxa (f): Roca clastica, formada per elements de grandaria superior als 2 mm, fragmentats i cantelluts, cimentats en una matriu més fina per carbonats, Ilims,
etc.
brevol (adj): Dit d'un material que se descompon facilment en tocar-lo.
bufador (m): Forat petit que
un.icar amb una c
vitat d'un cert volum, hi

minat d'una corrent; és expressat en metres cúbics
per segon.
cabussament (m): Inclinació d'un pla de discontinüitat
dins una massa rocosa: junt, fractura etc.

tema de canals o solcs.
cocó (m): Clot natural a una roca on s'hi diposita aigua.

pla i les parets fent balm
codol (m): Pedra enrodonida

olflori (f): Nom vulgar donat a unes concrecion
quatiques formades per una massa compacte
talls grossos densament apilotats.
01-lector (m): Galeria que replega aigua d'una xe
colmatació (f): Acumulació de materials dins una cavitat
fins a omplir4a completament.
columna (f): Concreció axial formada per la unió de I'estalactita i I'estalagmita originades pel mateix dego-

coma (f): Depressió més o menys pregona en el terreny
de magnitud quilometrica, poljé.
complex (m): Sistema.
concreció (f): Dipbsit en forma cristal.lina de les substancies que I'aigua porta dissoltes. S'aplica a tota mena
de formacions de calcita de les cavernes, com ara estalactites i estalagmites.
con d'enderrocs (m): Acumulació en forma c h i c a de
materials rocosos, generalment al peu d'una entrada
o a un eixamplament.
conducte (m): Passatge excavat per una masca d'aigua
circulant.
congost (m): Estret.
corrosió (f): Dissolució de la roca per I'acció de I'aigua
carregada d'anhídrid carbonic.
cota (f): Distancia d'un punt a un pla horitzontal de referencia. Fondaria d'un punt d'una cavitat.
cova (f): Caverna horitzontal, o amb una clara dominant
de la dirnensió horitzontal sobre la vertical.
coval (m): Cova.
covarxa (f), covarxo (m), covatxó (m), covatxol (m): Cova
molt petita.
cover (adj): Pertanyent o relatiu a les coves. lndividu
amb afecció a visitar cavitats no habilitades, sense
tenir empero, tecnica ni coneixements científics.
cristal1 (m): Materia amb els atoms dlsposats de manera
que resulta una forma geometrica definida.
crull (m): Fissura, discontinuitat a una roca produida per
tensions mecaniques.
cúpula (f): Buit al sotil d'una caverna, la seva forma és
esferoidal i la seva mida és variable dins una escala
decimetrica.
descalcificació (m): Desaparició de la calcita d'una roca,
deixant un residu no calcari.
deu (f): Font.
diaclasi (f): Clivell dins la roca sense desplacament relatiu de les parts resultants. Passatge estret i molt alt.
dolina (f): Depressió tancada de forma circular o ovalada
i de poca fondaria relativa, la seva magnitud oscil4a
entre una desena de metres i un quilometre; per la
seva formació se poden classificar en dolines de dissolució i dolines d'esfondrament, aquestes darreres
són antigues coves.
dolomia (f): Roca sedirnentaria carbonatada que conté
més d'un 50 % de carbonat magnesic (dolomita).
drenatge (m): Procés d'evacuació de I'aigua. Lloc per on
se perd I'aigua.
duna (f): Munt d'arena transportada pel vent.
emba (m): Paret prima que separa dues cambres o arnbits dins una caverna.
embut (m): Engolidor de forma conica i conducte inferior
impracticable. Qualsevol pou de forma conica.
empremta de corrent (f): Gubiada.
encletxa, escletxa (f): Clivell.
enderrocs ( m pl): Roques despreses del sostre d'una caverna.
endocarstic (adj): Pertanyent a I'interior d'un massís
carstic.
endorreic (adj): Dit de les zones que no donen sortida a
les seves aigües; aquestes se filtren al subsol pels
punts més deprimits.

endorreisme (m.): Fenomen que se dóna a les zones endorreiques.
enfony (m): Cambreta sense continuació oberta a una
sala més important.
engolidor (m): Lloc per on penetren en el terreny les aigües arreplegades superficialment.
epicarstic (adj): Relatiu a la zona superior del Carst.
epigeu (adj): Referent a la superfície, superficial.
epirogenesi (f): Moviment vertical de I'escorxa terrestre.
esbaldrec (m): Caiguda de roques d'una timba o paret.
esllavissada (f): Escorriment de materials d'una timba.
espadat (m): Timba.
espeleogenesi (f): Formació de les cavernes.
espeleoleg (adj): Persona que estudia les cavernes.
espeleologia (f): Estudi de les cavernes; espeleologia física: Geoespeleologia.
espeleotema (m): Terme general per designar qualsevol
formació litoquímica a les cavernes. pot esser sinonirn de concreció.
espelunca (f): Cova.
espluga (f): Cova.
esquei (m): Crull. Massa rocosa cliveilada.
esquerda (f): Fissura.
esquetjar (m): Formes superficials produi'des per corrosió de la roca carstificable: regates, solcs, forats, etc;
lapiaz.
estalactita (f): Concreció que penja del sbtil d'una caverna, la seva forma és cilíndrica o conica i presenta
un canal axial d'alimentació.
estalagmita (f): Concreció que s'aixeca del pis d'una caverna, formada per I'aigua que degota del sotil.
estratificació (f): Disposició de les roques sedimentaries
en sostres o capes successius.
estret (m): Pas estret i fondo d'un riu o torrent entre
muntanyes.
estructural (adj): Referent a la disposició general de s1
:
masses rocoses; les característiques estructurals venen determinades pels procesos de deformació: plegament, fracturació, etc.
excentrica (f): Concreció allargassada que presenta una
forma aberrant, aparentment sense estar influida per
la gravetat.
exocarstic (adj): Pertanyent a la superficie d'un massís
carstic.
falla (f): Fractura d'un paquet rocós acompanyada d'un
moviment relatiu dels dos compartiments així determinats.
feixa (f): Marjada.
finestra' (f): Obertura alta a la paret d'un pou o d'una
sala, que comunica a una cambra adjunta.
fissura (f): Esquerda, clivell.
fistulosa (f): Estalactita en fase inicial, del diametre d'una
gota d'aigua.
flanc (m): Part d'un plec que queda a un costat de I'eix.
Flandia (m): Periode geologic caracteritzat per I'apujada
del nivel1 marí posterior a la darrera glaciació, ara fa
de 7 a 3 mil anys.
foia (f): Clotada entre muntanyes.
font (f): tloc per on tornen a I'exterior les aigües que han
circulat dins el terreny.
foranca (f): Cova de poca fondaria.
formació (f): Concreció.
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fou (f): Barranc estret.
fractura (f): Solució de continuitat a la massa rocosa produida per un moviment.
freatic (adj): Referent a la zona anegada del Carst (zona
freatica).
freu (m): Estret entre muntanyes.
galeria (f): Passatge dins una caverna, aproximadament
horitzontal i molt més llarg que ample.
garratxa (f): Terreny desigual, trencat i de mala petja.
gatera (f): Galeria estreta de secció rodonenca.
geoda (f): Roca buida, originalment una cavitat en el material encaixant, folrada interiorment de cristalls.
geoespeleologia (f): Estudi de les cavernes com a fenomen geologic, prescindint de tots els aspectes aliens
a aquesta ciencia, com poden esser els biologics, arqueologics, etc.
geomorfologia (f): Estudi de les formes de la superfície
terrestre.
glacioeustatic (adj): Referent als procesos dloscil.lació
del nivel1 de la mar provocada per la fusió i congelació de I'aigua a les zones polars.
gola (f): Passatge d'entrada a una caverna.
gorg (m): Fondal d'un torrent, marmita de gegant. Concreció en forma de resclosa a una corrent d'aigua.
gorja (f): Estret.
gour (m): Gorg.
rallera (f): Caverna grossa on hi fan el niu les gralles;
avenc.
rava (f): Roca sedimentaria incoherent, constituida per
elements rocosos o cairells d'un diametre superior
als 2 cm.
reny (m): Terreny punxegut i desigual.
ruta (f): Cova natural o artificial.
guano (m): Acumulació d'excrements d'animals voladors; a les coves, de rates pinyades.
gubiada (f): Clot a la roca allargat i assimetric seguint el
seu eix major, les gubiades se presenten agrupades
a les parets, sotil i pis de les cavitats per on hi circula
o hi ha circulat aigua turbulenta.
guix (m): Sulfat calcic hidratat, de vegades se presenta
en forma de concrecions molt fines de formes reganyolades.
habilitada (adj f): Dit de la caverna arreglada per ess
visitada pel públic.
hidrologia (f): Estudi de la circulació de les aigües en el
terreny.
hipogeu (adj): Pertanyent al domini cavernícola per op
sició a epigeu (exterior), subterrani.
Holoce (m): Segona epoca del Quaternari, correspon a
darrers 15.000 anys d'historia geologica.
hum (m): Turó residual a una depressió carstica.

kameniba (f): Cocó.
Karst o Carst (m): Regió dfEslovenia, lugoslavia, on primer s'estudiaren els fenomens de corrosió de les
calcaries; el nom s'aplica a qualsevol terreny on es
donen aquests fenomens.
laminador (m): Passatge horitzontal ample pero molt
lapiaz (m): Esquetjar.
litogenesi (f): Procés
tació del carbonat dissolt
cavernes.
litoquímic (adj): Referent al procés de formació de roques per diposits d'orígen químic, en espeleologia
se refereix a les concrecions.
llac (m): Acumulació d'aigua situada a una zona dep+
mida d'una caverna; se poden classificar en Ilacs fluvlals, on una corrent d'aigua dolca s'hi remansa i
Ilacs g l a c ~ o e c s t ~ t ~ cinvasió
s,
d'una zona enclotada
per I'aigua freatica salobrosa en equilibri amb la
mar, que embeu tot el terreny.
llirn (m): Roca sedimentaria incoherent, formada per par-

llisar (m): Superfície r

decoració.
onsolidada, geneblanc és la calcarenita miocenica.
marga (f): Roca sedimentaria que conté d'un 35 a un
65 % d'argila i un percentatge important de carbonat
de calci.
marjada (f): Repla per al conreu construit omplint de terra I'espai entre un terreny rost i una paret seca.
marjal ( m i f): Terreny aigualós.
marmita de gegant (f): Excavació subcilíndrica en el I
d'un curs d'aigua; gorg fondo d'un torrent.
massís (m): Terme aplicat en carstologia a qualsevol terreny elevat on hi pot haver circulació carstica.
meandre (m): Conducte alt, estret i de tracat sinuós en
(m): Període del Mioce, caracteritzat per una
regressió que quasi va eixugar la Mediterrania,

Is -6 milions d'anys.

'Oiigoce i el Plioce; esta situat entre -5 i -22,5 mi-

impracticable (adj): Dit d'un passatge per on no hi pot
passar un home.
incrustant (adj f): Dit de I'aigua sobresaturada que pot
dipositar materials calcaris.

mondmilch (m): Diposit plastic d'aspecte Iletós que podem trobar revestint les parets de les cavernes.
morfog&nic (adj): Referent a la morfogenesi, procés de
creació de les diferents formes subterranies.
morfologia (f): Estudi de les formes.

junt o junta d'estratificació ( m i f): Solució de continuitat
entre dos estrats superposats.
Jurassic (m): Segon període de I'era Secundaria, comprés entre els-195 i els -141 milions d'anys.

ninxol (m): Buit enfilat a les parets d'una cova o avenc.
nivel1 de base (m): Nivell del punt més baix de la circulació hídrica dins una xerxa carstica; el nivel1 de base
aeneral és la mar.

obaga (f): Part orientada al Nord d'una muntanya.
bnix (m): Calcita de cova que s'aprofita per un ús decoratiu.
orogenesi (f): Conjunt dels procesos de formació de les
muntanyes.
ossifer (adj): Que conté ossos.

paida (f): Procés de compactació natural dels sediments
pel seu propi pes.
paladar (m): Volta d'una cova, especialment a la part
propera a la boca.
paleo- : Preposició que indica antiguetat.
palet (m): Codol.
parietal (adj): Relatiu a les parets.
passatge (m): Obertura de comunicació entre dues zones
d'una cavitat.
pedra (f): Materia mineral dura que forma les roques.
Fragment de roca. Pedra viva, calcaria compacta; pedra de Santanyí, calcarenita tortoniana.
pedrissa (f): Rosseguera de pedra menuda.
pendant o penjant (m): Protuberancia de la roca encaixant al sotil d'una caverna, se solen presentar agrupats separats per anastomosis.
pendent (m): Angle que forma el pla d'un estrat amb
I'horitzontal.
pendís (m): Coster, terreny que fa baixada.
penyal (m): Roca esquerpa de dimensions considerables.
Timba.
penya-segat (m): Timba a la Iínia de la costa.
perdua (f): Desaparició davall terra d'un curs d'aigua.
permeable (adj): Que deixa infiltrar I'aigua amb facilitat.
piezometric (adj): Referent a la superfície teorica de I'aigua que embeu un terreny.
pinacle (m): Rella.
pisolita (f): Concreció esferoidal formada pel diposit de
nombroses pel-licules concentriques enrevoltant un
nucli de qualsevol materia, se presenten 1li6resen el
pis de les cavernes i la seva mida és aproximadament la d'una perla.
pla (m): Regió plana i horitzontal que sovint és una
forma carstica.
planell (m): Altipla de petites dimensions.
plegament (m): Deformació dels estrats.
Pleistoce (m): Primera epoca del Quaternari que va de
-1,8 milions a -10.000 d'anys, esta caracteritzat per
les edats glacials i per I'aparició de I'home.
Plioce (m): Epoca del Terciari superior entre el Mioce i el
Pleistoce, se situa entre - 5 i - 1,8 milions d'anys.
polje (m): Depressió carstica tancada de magnitud quilometrica, té el fons sovint cobert de sediments argilosos i les parets esquerpes.
ponor (m): Terme eslove que s'aplica al Karst a un engolidor o a una perdua d'un curs superficial d'aigua.
pou (m): Passatge vertical amb I'accés per dalt.
pregon (adj): Fondo.
pseudocarst (m): Regió que presenta formes analogues a
les del Carst, pero dins roques no carstificables.
pseudogaleria (f): Sortint allargassat d'una sala que recorda la forma d'una galeria.
pudinga (f): Conglomerat de cbdols.
puig (m): Muntanya aguda.
pujol (m): Turó.

Quaternari (m): Darrer període de la historia geologica
que inclou els temps actuals, se subdivideix en dues
epoques: Pleistoce i Holoce; el seu inici se situa entre -2 i -1.5 milions d'anys.
raiguer (m): La part més baixa d'una muntanya, on comenta la pujada.
rascler (m): Esquetjar.
reblir (v): Omplir-se un buit amb material dlal.luvió.
reclau (m): Pedra que surt de la Iínia o de la superfície
normal d'un camí o carrer.
reconstructiu (adj): Referent a la formació de diposits litoquímics per precipitació del carbonat calcic dissolt.
regalimar (v): Vessar un Iíquid fent filets.
regata de corrosió (f): Solc anivellat a les parets ,dluna
caverna format durant una perllongada estabilització
de nivell d'una aigua agressiva.
regressió (f): Baixada del nivell de la mar, que fa que
aquesta s'enretiri, descobrint terres abans sotaiguades.
rella (f): Roca destacada dins un esquetjar, la seva mida
és d'ordre metric i la seva forma és punxeguda amb
canals verticals als costats i amb carenes molt taIlants.
rellar (m): Conjunt extens de relles.
relleix (m): Repla.
repla (m): Escaló pla en mig d'una vertical.
riu (m): Curs d'aigua dins un conducte carstic.
roca (f): Tot tipus de material que forma I'escorxa terrestre. Massa petria destacada de la superfície del terreny, penya.
roquissar (m): Lloc abundant de roques.
rosseguera (f): Vessant molt rost recobert de pedregam
caigut d'una timba; lloc rost ple de pedres movedisses; con d'enderrocs.
rost ( m i adj): Terreny pendent. Inclinació d'una superfície. Que fa pendent.
rota (f): Tros de terra que era bosc o garriga i que ha
estat sembrat.
sal de Ilop, de moro (f): Calcita cristal4itzada.
sala (f): Cambra de grans dimensions a una caverna, major en tot cas, que els passatges que li donen accés.
salmenc (adj): Saiobrós.
salobrós (adj): Ric en sal, intermedi entre I'aigua de mar i
I'aigua dolca.
saunyar (v): Passar un Iíquid a través de les encletxes
d'alló que el &té.
sifó (m): Zona d'una galeria en que aquesta queda anegada fins al sotil.
sinclinal (m): Plec d'uns estrats que té la part exterior
concava.
sistema (m): Conjunt de cavernes intercomunicades,
cada una de les quals té una o més entrades.
sobam (m): Reclau gros, roca que mig surt de terra dins
un camp.
sobreexidor (m): Canal superior de drenaitge d'un sis
tema chrstic.
sbl (m): Superfície del terreny. Formació superficial re
sultat de la transformació de les roques.
solana (f): Part d'un relleu que esta orientada al Sud.
solell (m): Solana.

solifluxió (f.): Escorrirnent d'una masca de materials per
avall d'un rost.
s o m (adj): De poca fondaria, dit especialment de les aigües.
sorgencia (f): Font, punt en que una aigua subterrania
surt a la superfície del terreny.
sorra (f): Arena.
sot (m): Clot.
soterrani (m): Cambra artificial subterrania.
subactual (adj): Dit dels temps historics, molt propers a
nosaltres.
subsidencia (f): Baixada de la superfície del terreny deguda a buidar-se per davall a causa de la dissolució
d e la roca.
subsol (m): Part del terreny que queda per sota el sol.
substrat (m): Cornplex de roques que seweixen de suport a unes altres de més rnodernes.
s u b e r r a n i (adj): Que esta per davall de la superfície del
terreny.
tabular (adj): Dit de les roques que se presenten en estrats horitzontals.
talús (m): Terreny en pendent rnoderat o fort.
talveg (m): Fons del val1 per on circula una corrent d'aigua.
tartera (f): Rosseguera.
tectonic (adj): Referent al plegarnent i a les deformacions
d e I'escorxa terrestre.
tenassa (f): Repla horitzontal al costat d'una superfície
hidrica, s'ha format per I'aigua, ja sigui per I'excavació lateral d'una corrent fluvial o per un diposit litoquírnic a la superfície d'un Ilac.
terra rossa (f): Sol verrnell-bru que se troba a les zones
carstiques, cal1 vermell.
t i m b a (f): Tall abrupte en el terreny, vertical o proxirn a la
vertical.
tirrenic (adj): Propi de I'espai compres entre les llles Balears i la Península Italiana.
topografia (f): Representació del terreny; plano1 d'una
cavitat.
torrent (m): Curs d'aigua temporal.
tosca (f): Diposit calcari format a I'exterior.
tosca (f): Muntanya massisa i poc aguda.
tossal (m): Tossa.
transgressió (f): Invasió de la terra per la mar provocada
per una pujada relativa del nivel1 mari.
troglobi (adj): Organisme adaptat totalrnent a la vida
subterrania.
troglodita (adj): Habitant de les cavernes.
troglofil (adj): Organisrne que se pot trobar davall terra;
pero que fa part de la seva vida a I'exterior.
trogloxen (adj): Organisme exterior que entra accidentalment a les coves.
t u r ó (m): Muntanya rodonenca de poca elevació.
ullal (m): Forat per o n h i brolla aigua subterrania.
uvala (f): Depressió carstica formada per coalescencia de
diverses dolines.
vadós (adj): Propi de la zona no saturada d'aigua del
Carst (zona vadosa).
varvat (adj): Dit dels sedirnents forrnats per capes alternades clares i fosques (varves). dipositades en un
medi aquatic inrnovil.

vessant (f): Terreny pendent, especialrnent el que corresp o n a u n coster d'una muntanya.
vessunyar (v): Vessar en poca quantitat.
xaragall (m): Regueró que forma I'aigua a un terreny inclinat en circular-hi.
xemeneia (f): Passatge vertical amb I'accés pelr davall.
xerxa (f): Conjunt de conductes i clivells per on h i circulen les aigües subterranies.
zenital (adj): Relatiu al sostre d'una caverna
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