
EL CARST  

 

1. Introducció 

Kras o Karst (Carst en català) és una extensa regió d’Eslovènia constituïda per roques calcàries 

(carbonàtiques)  de  característiques  morfològiques  i  hidrològiques  originals,  que  presenta 

formes de dissolució en superfície (polies, dolines, pèrdues, rasclers...) i en profunditat (coves i 

avencs...), una circulació hídrica predominantment subterrània i fonts cabaloses. El topònim o 

concepte Kras o Karst s’ha generalitzat i s’aplica a totes les regions de naturalesa calcària de la 

Terra que observen aquestes característiques originals.  

Eslovènia  forma part del  territori dels Balcans  (Alps balcànics), on  actualment hi ha  Sèrbia, 

Montenegro,  Croàcia,  Bòsnia‐Hercegovina,  Kosovo,  Albània  i Macedònia,….  En  tots  aquests 

països  les  roques  calcàries  i  carbonàtiques presenten una notable extensió  i el  carst és una 

característica remarcable. 

A la Terra hi ha importants extensions carbonàtiques carstificades. A Àsia, tot el SE asiàtic: Xina, 

Tailàndia,  Cambotja,  Vietnam...,  Borneo),  Nord‐Amèrica:  EEUU,  Canadà  i  Mèxic,  Centre‐

Amèrica: Belize, Guatemala..., àmbit del Carib: Cuba, Jamaica..., Sud‐Amèrica: Veneçuela, Brasil, 

Xile...,  Europa:  Espanya,  França,  Suïssa,  Hongria,  Grècia,  Rússia,  Eslovènia,  Croàcia,  Sèrvia, 

Montenegro, Turquia..., i, finalment, Oceania: Nova Zelanda, Austràlia....   

A Catalunya, el carst és present a totes les grans unitats geològiques: Pirineus, Conca de l’Ebre i 

Serralades Costaneres Catalanes.  

En quines  roques  trobem el  carst  i els  fenòmens  càrstics? En  roques  calcàries: CaCO3 o, en 

roques carbonàtiques: CaCO3 (calcàries) + CaMg (CO3)2 (dolomies). I també en altres roques com 

els conglomerats i gresos amb components i/o ciment calcaris i/o carbonàtics. 

[Però, paradoxalment, les calcàries i les roques carbonàtiques en general són poc solubles   (o 

molt poc solubles) en  l’aigua  i, a més a més, són  impermeables. Per a que  les calcàries  i  les 

roques  carbonàtiques  siguin  solubles  l’aigua  incorpora  el  diòxid  de  carboni  (CO2), 

fonamentalment dels sòls on es produeix, així augmenta significativament la solubilitat;  i per a 

que  siguin  permeables  és  indispensable  que  presentin  esquerdes,  fissures  i,  en  general, 

discontinuïtats que facilitin el pas de l’aigua, és a dir, la circulació de l’aigua de la superfície al 

subsòl]. 

En quines altres  roques és possible  trobar  fenòmens càrstics? D’una manera notable   en  les 

anomenades roques evaporítiques: guixos i sals clorurades (sòdiques, potàssiques i potàssico‐

magnèsiques) que són hipersolubles. Les roques evaporítiques s’haurien format per evaporació 

d’importants masses d’aigua en conques marines o bé lacustres.  

 

2. L’aigua i els seus processos i la morfologia 

Per  a  definir  el  carst  es  poden  considerar  dos  aspectes  bàsics:  d’una  banda,  l’aigua  i  els 

processos relacionats i, d’una altra banda, la morfologia.   

Observacions  en  l’aigua  (o  en  les manifestacions  hidrològiques):  fonts  cabaloses  i  de  forta 

variabilitat que en situació d’esgotament aporten cabals que indiquen l’existència d’importants 

reserves  subterrànies.  Existència  de  fonts  temporals:  font  Falsa,  les  Mentiroses....  i, 



intermitents: ressurgència de Fontestorbes  (França). Existència de pèrdues a vegades de  fort 

cabal (i ponors). 

Observacions de la morfologia superficial. Relleu o paisatge càrstic, amb vertaders deserts en 

superfície  i morfologies  diverses  de  grans  i  petites  dimensions:  pòlies  (valls  tancades  amb 

pèrdues, a vegades ponors; infiltració en pèrdues, que és un tipus d’infiltració ràpida), dolines, 

uvales i rasclers amb una gran diversitat de formes). En la morfologia subterrània també hi ha 

una gran diversitat de  formes:  les coves  i els avencs com a morfologies bàsiques, però hi ha 

també altres morfologies: rasclers o canals de volta, empremtes de corrent,...   

 

3.  Les  diferents  aproximacions,  corrents  o  escoles  en  el  coneixement  del  carst  són:  la 

geogràfica‐geomorfològica, l’espeleològica i la hidrogeològica 

L’aproximació  geogràfica‐geomorfològica,  generalment,  es  limita  a  observacions 

fonamentalment descriptives del carst superficial i a la idea de les classificacions climàtiques del 

carst.  L’observació directa de  l’aproximació espeleològica només permet accedir a una molt 

petita part de l’estructura de buits del carst: 0.1% a 0.2% del 15% o 20 % total de buits càrstics. 

Davant de les limitacions d’aquestes aproximacions,  la perspectiva hidrològica o hidrogeològica 

fa possible una aproximació de tipus global als  processos dels carst i aconsegueix un esquema 

general  o  global  del  funcionament  de  l’aqüífer  càrstic  en  el  que  és  possible  situar  les 

observacions  de  l’exocarst  (formes  superficials)  i  de  l’endocarst  (formes  subterrànies),  que 

adquireixen un major interès i significació.   

 

4. Processos hidrològics i carsts experimentals: l’aproximació hidrogeològica 

[Els carst experimentals com a laboratoris naturals de recerca] 

Aquesta aproximació defineix el carst com un aqüífer, és a dir, com un medi (rocós) que permet 

la infiltració i la circulació subterrània en profunditat fins a les fonts que constitueixen la seva 

descàrrega  natural  i  que  presenta  un  reservori  d’interès  per  a  l’aprofitament  dels  recursos 

d’aigua.  

Des de l’aproximació hidrogeològica s’utilitza una  metodologia d’enfocament sistèmic, és a dir, 

es  considera  l’aqüífer  com  un  sistema  o  caixa  negra  en  la  que  la  funció  d’entrada  són  les 

precipitacions (P) i la funció de sortida el cabal (Q) a les fonts (Figura 1). 

       

 

Figura 1. Metodologia d’enfocament sistèmic en l’aproximació hidrològica funcional de l’aqüífer càrstic. Models de 

caixa negra.  

 

A  les  fonts càrstiques es poden mesurar diferents característiques de  l’aigua: el cabal  (Q),  la 

temperatura (T), la composició química (HCO3
‐, Ca2+, Mg2+, Cl‐, SO4

2‐ , ...) o bé, la conductivitat de 



l’aigua  (C)  (que  informa  globalment  de  la  seva   mineralització)  i  també  es  pot mesurar  la 

quantitat de microcrustacis copèpodes (submicroscòpics), que són expulsats de l’aqüífer càrstic 

què, de  fet, constitueix un ecosistema aquàtic  (Figura 3). Així es defineix una recerca que es 

fonamenta  en  un  enfocament  sistèmic,  experimental  i  interdisciplinari.  Els  períodes 

d’observació són: els episodis de crescuda i el cicle hidrològic.  

 

 

Figura 2. Respostes de cabal, temperatura, mineralització i microcrustacis en situació de crescuda de dos aqüífers 

càrstics  de  característiques  contrastades:  A.  Zona  saturada  o  inundada  important  i  carstificació mitjanament 

desenvolupada. B. Zona saturada o inundada poc important i carstificació ben desenvolupada.   

 

 

 

Figura 3. Esquema conceptual del funcionament d’un aqüífer càrstic (Mangin, 1975). 



 

Figura 4. Model realista: Carst Experimental de Baget (França). Elements constitutius d’un carst o aqüífer càrstic 

(exemple d’estructura binària). Part superficial del carst o exocarst: aqüífer epicàrstic, pèrdua  (tipus d’infiltració 

ràpida). Part subterrània: zona no saturada (infiltració ràpida en general, infiltració lenta, diferida o retardada; flux 

de transició o escorrentia subterrània de la zona no saturada a la saturada) i zona saturada (dren o drens i sistemes 

annexos (reservoris de l’aqüífer càrstic). Fonts de l’aqüífer càrstic: principal i temporals. Superfície piezomètrica i 

sobreeixidor (Mangin, 1975, Freixes, 2014). 

 

En definitiva, en el carst existeix, de  les parts més superficials del massís o relleu càrstic a  les 

seves parts més profundes, una estructura de morfologies ben interconnectades: pòlies, dolines, 

pèrdues, rasclers, conductes i buits fins a la sortida o descàrrega natural definida per les fonts 

càrstiques. Els models conceptual  i realista de  les figures 3  i 4 respectivament, són fruit de  la 

recerca en els  carsts experimentals de l’Arieja (França). 

L’aproximació hidrogeològica a partir de les recerques en els carsts experimentals permet anar 

més enllà de  les aproximacions basades en  l’observació directa (geogràfica  i  l’espeleològica)  i 

superar els seus obstacles metodològics. L’aproximació   hidrogeològica,  indica que el carst o  

l’aqüífer càrstic és un medi heterogeni i d’estructura fractal (Mangin 1986, Mandelbrot, 1983). 

 L’anàlisi  d’hidrogrames  de  cabal  (Q).  La  classificació  dels  aqüífers  (dinàmica  de  l’aigua, 

l’aportació anual, les reserves,...). 

La mineralització  o conductivitat de l’aigua a les fonts càrstiques: la distribució de freqüències 

de la conductivitat. 

Les  experiències  amb  traçadors  artificials  (aspecte  hidrodinàmic  de  la  hidrologia  del  carst) 

tenen  l’objectiu  de  conèixer  l’estructura  de  l’aqüífer  (les  estructures  de  drenatge  i 

emmagatzematge) i la delimitació de la conca que forma part del sistema.  

A més, les recerques experimentals demostren que l’erosió que determina l’estructura de buits 

que caracteritza el carst és erosió química, és a dir, la dissolució. 

CaCO3 +  H2O + CO2  →  Ca2+ +  2 HCO3
− 

[L’aigua  transporta  i  crea  informació  en  interaccionar  amb  la  roca mitjançant  el  procés  de 

dissolució] 



[Les conques experimentals  permeten afirmar que el temps que tarda en formar‐se un carst pot 

ser de l’ordre de 20.000 anys]. 

Els resultats dels carsts experimentals de Catalunya: Bastareny i Joeu, exemples de referència. 

 

5. L’energia que origina el carst. Tipus de carst segons l’energia o motor 

a. Gravetat (gravídics o meteòrics) 

 

b. Litoral marí (de potencial químic) 

 

c. Hidrotermals carbogasosos (H2O + CO2) 

 

d. Hidrotermals sulfúrics (H2O + H2SO4) 

 

 

5.1. Potencial de carstificació 

És el concepte que defineix les condicions que presideixen  i determinen la formació d’un carst 

o aqüífer càrstic: a) geomorfologia o relleu preexistent  i macroestructura geològica favorable 

que poden definir un gradient hidràulic (que definirà  la circulació subterrània  i, en definitiva, 

l’organització del drenatge fins a  la descàrrega natural del sistema (fonts o nivell de base de 

l’aqüífer càrstic), b) el potencial H2O – CO2.  

 

6. L’evolució del carst: el paleocarst 

Quan per raons geològiques, climàtiques o hidrològiques  la circulació de  l’aigua en el carst o 

aqüífer càrstic deixa d’existir (sobtadament o de manera progressiva) i perd la seva funcionalitat 

hídrica  esdevé  un  paleocarst;  i  segons  les  seves  característiques  (carst monàdic  o  binari) 

experimentarà  un  conjunt  de  processos  de  sedimentació  que  poden  reblir  parcialment  o 

completa  la  seva  l’estructura  de  buits.  El  paleocarst,  que  està  format  per  una  important 

estructura de buits,  constitueix una trampa que pot atrapar mineralitzacions diverses (sulfurs 

de plom, zenc ..., fosfats....) i petroli.  

Així mateix, el paleocarst poc presentar testimonis o restes de fauna fòssil (macroinvertebrats, 

microinvertebrats...) de l’ecosistema de l’entorn. 

I,  de  fet,  el  carst  constitueix  un  medi  sedimentari,  què,  a  part  de  l’interès  estrictament 

sedimentològic, presenta un enorme interès paleoambiental i paleoecològic. 

 

7. El paleocarst (exocarst i endocarst) 

a. Dipòsits clàstics: graviclàstics, quimioclàstics  i mecanoclàstics. 

b. Dipòsits fluvials : graves, sorres,... 

 

 



c. Dipòsits químics: espeleotemes (equació química que explica la precipitació:.....): 

 

CaCO3  +  H2O + CO2     →     Ca2+  +  2 HCO3
− 

 

CaCO3  +   H2O + CO2         Ca2+   +  2 HCO3
− 

 

d. Dipòsits o jaciments paleoantropològics i paleontològics (exemples coves de Can Sadurní, 

Rinoceront i coll Verdaguer al Garraf...  Atapuerca a Burgos). 

 

e.  Les activitats humanes en el carst  

El carst com a habitat i refugi temporal. 

  

Les fonts càrstiques i el seu entorn. 

 

Cavitats com a espai de pràctiques rituals: caceres, funeràries,.. 

 

L’art parietal.  

 

8. Carst, territori i medi ambient 

a. Recursos i reserves d’aigua. 

 

b. Recursos hídrics estratègics i alternativa davant el canvi climàtic. 

 

c. Regulació de fonts càrstiques, barratges subterranis, captacions de nou concepte... 

 

d. Protecció de l’aqüífer càrstic (cartografies hidrogeològiques i de vulnerabilitat). 

 

e. Barratges en medi calcari i càrstic. 

 

f. Riscos  hidrogeològics  (fenòmens  de  captura,  riscos  relacionats  amb  l’estabilitat,  

l’exploració en episodis de crescuda...). 

 

g. Patrimoni hídric. 

 

h. Explotació de recursos minerals i petroli. 

 

i. Explotació de les roques carbonàtiques (pedreres..., ciment,...). 

 

j. Estudis  d’impacte  ambiental  (vies  de  comunicació  com  carreteres,  trens  o 

infraestructures de transport d’aigua, pedreres, barratges....). 

 

k. Patrimoni càrstic. Protecció dels espais naturals càrstics (parcs naturals). 

 



7. Consideracions finals  

Aquestes darreres dècades [El medi càrstic ha adquirit una considerable importància científica, 

econòmica,  ecològica  i  cultural:  originalitat  física  i  complexitat,  recursos  hídrics  i minerals 

(sulfurs metàl∙lics, bauxites, petroli...), ecosistemes terrestres i aquàtics i, habitat, refugi i espai 

de pràctiques rituals i artístiques diverses dels humans prehistòrics]  

                        

 Coneixement (recerca). Educació. 

 Implicacions del carst en el territori exigeixen més esforços i rigor. 

 Gestió i protecció del medi càrstic. Estudis d’impacte ambiental. 

 Canvi climàtic: els aqüífers càrstics constitueixen un patrimoni hídric que no es 

pot  ignorar. A més,  l’aqüífer càrstic, per  la seva pròpia dinàmica  i processos, 

determina el segrest CO2. 

 

Com a conclusió de síntesi: el carst (i l’aqüífer càrstic) observa una marcada originalitat física i 

complexitat i una considerable importància cultural i econòmica. 
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