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 Capítol 19. TROBALLES PALEONTOLÒGIQUES 

  

19.1. Introducció  

  

 A partir dels estudis de la senyoreta Bate han estat nombrosos els autors que han 

aportat informacions sobre materials paleontològics provinents de coves de Mallorca. 

La naturalesa càrstica de l’illa fa que els nombre de cavitats sigui important i és a les 

coves on es localitzen la immensa majoria dels depòsits fossilífers (BOVER, 2011). Es 

tracta d’ambients particularment estables i on s’acumulen sediments, ja sigui d’origen 

exogen o d’origen del propi interior de la cova. BOVER & ALCOVER (2005) i 

BOVER (2011) afirmen que pràcticament totes les noves troballes que han permès una 

nova visió de la fauna vertebrada fòssil balear provenen de coves i altres depòsits 

càrstics.  

 A les Balears es poden distingir dos episodis faunístics insulars fonamentals, un 

d’ells al Miocè mitjà-final (pre-Messinià) i l’altre des del finals del Miocè (Messinià)-

inicis del Pliocè, fins al l’Holocè. Aquests episodis corresponen bastant bé als dos 

apartats en què s’ha dividit el present capítol, això és, en primer lloc, organismes 

(fòssils) de la roca mare dipositats abans de la formació de la cova i en segon lloc 

organismes del Quaternari que varen entrar dins les cavitats bé vius o ja només els 

cossos o els ossos i que es varen sedimentar i preservar al seu interior.  

 El primer cas, els organismes de la roca mare dipositats abans de la formació de la 

cova correspon a la sedimentació de les restes a una conca sedimentària, en el nostre cas 

generalment marina o litoral, i la posterior formació de roques sedimentàries que 

engloben els fòssils al seu interior. La corrosió, especialment per la mescla d’aigües o 

per processos hipogènics, a mesura que es forma la cova, ha fet que la roca mare s’hagi 

dissolt amb més intensitat que les restes. Així, els fòssils van sobresurtin de les parets o 

sostres a mesura que el buit que és la cavitat s’incrementa. Fins i tot el fòssils cauen al 

terra nets de la matriu que els amagava.  

 En segon cas, els organismes del Quaternari que varen entrar dins les cavitats 

corresponen a que les coves actuen com a trampes de sediment i que a més a més 

preserven les restes al seu interior. En alguns jaciments encara es troben els ossos en 

superfície i a altres casos s’ha format una bretxa ossífera que pot haver omplert per 

complet la cova, sovint amb alternança de capes de colades estalagmítiques.  
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19.2. Organismes de la roca mare dipositats abans de la 

formació de la cova 

 

 La corrosió de l’aigua pot produir que materials fòssils que estaven continguts 

dins de la unitat geològica on està excavada la cova es facin visibles o que, fins i tot, es 

desprenguin i caiguin al sediment del trespol. 

 Segons BOVER (2011) a Mallorca, aquest primer episodi faunístic, del Miocè 

mitjà-final (pre-Messinià), està representat per la fauna de Santa Margalida-Sant 

Llorenç (MEIN & ADROVER, 1982; ADROVER et al., 1985). Aquesta fauna inclou 

un lagomorf de la família dels ocotònids (Gymnesicolagus gelaberti) i 3 rosegadors de 

la família dels glírids (Carbomys sacaresi, Margaritamys llulli i Peridyromys ordinasi) 

(MEIN & ADROVER, 1982; ADROVER et al., 1985).  

 L’exploració en temps recents de cavitats subaquàtiques de la plataforma 

miocènica de l’est de Mallorca ha permès el descobriment d’altres jaciments pre-

Messinians (del Miocè superior) de vertebrats, tals com cova de Cala Varques B 

(GRÀCIA et al., 2000), la cova des Coll (GRÀCIA et al., 2005) i el sistema Pirata-

Pont-Piqueta (GRÀCIA et al., 2006a). A aquestes coves s’han trobat restes de tortugues 

terrestres de gran mida (Geochelone/Cheirogaster sp), així com restes de tortugues 

d’aigües salobroses (Trionyx sp). També s’han localitzat grans ossos de cetacis, 

possiblement catxalots i dofins (inèdit). Les dents i vèrtebres de peixos són també 

relativament freqüents.  

 Els invertebrats marins són molt abundants i sobresurten en gran quantitat a la 

roca mare de moltes de les cavitats, especialment equinoderms, gasteròpodes i bivalves. 

En algun cas es troben mol·luscs terrestres. Realment, qualsevol de les coves s’han de 

considerar jaciments fòssils per l’elevada presència de restes d’organismes que formen 

part de la roca que conté la cavitat. Les bioturbacions en ocasions formen jaciments 

espectaculars, com és el cas des Dolç (GRÀCIA et al., 2014) i especialment la cova des 

Pas de Vallgornera (MULET, 2014).    
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COVA DES COLL (Felanitx) 

 Aquesta cavitat, amb gran abundància de morfologies de corrosió, va esser la 

primera cova subaquàtica a on es varen localitzar fòssils de vertebrats sota les aigües. 

Els processos de dissolució de la roca calcària, a mesura que es formava la cavitat van 

anar descobrint i alliberant les restes d’essers vius del passat, especialment 

corresponents a ambients de lagoon dels esculls miocènics.   

 S’han trobat restes de tortugues terrestres de gran mida 

(Geochelone/Cheirogaster sp), així com ossos de tortugues del gènere Trionyx sp. 

Aquest darrer gènere habita en ambients d’aigua salobre i en el litoral.  L’indret més 

allunyat amb fauna miocena han estat les galeries de la Mare de Déu (sector dels 

Figura 19.1: Situació dels fòssils de vertebrats del Miocè superior dins algunes 

galeries de la cavitat. Es tracta d’una fàcies que pertany al lagoon.  
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Autèntics). A una de 

les parets, a uns -5 m 

de fondària, aflora la 

part més propera al cap 

d’una closca de 

Trionyx sp. en posició 

invertida, d’uns 60 cm 

d’amplària.  

En la paret de la 

sala Benvinguda més 

propera a la galeria de 

les Esponges, entre -2 i 

-4 m es troben 

vèrtebres en molt bon estat (Figs. 19.1 i 19.2). A la galeria dels Espectres, del mateix 

sector es localitzen al terra, sota una capa de sediment, la closca d’una altra tortuga 

fòssil, així com vèrtebres i altres ossos a -4,5 m (Fig 19.4).  

L’espècie del gènere Geochelone abans Cheirogaster, trobada a la cavitat podria 

tractar-se dels avantpassats de l’espècie Pliocena Geochelone gymnesica, descrita a 

Menorca l’any 1914. Es tracta d’un gènere de tortugues gegants insulars fòssils (Fig. 

19.6).   

La descoberta més espectacular (Figs. 19.3 i 19.5) ha estat la troballa del  

maxil·lar i del crani d’un delfí al sostre de la galeria dels Espectres, a on comunica amb 

la galeria de les Esponges, a uns -5 m de fondària. Al revisar els sediments solts del 

terra, sota el fòssil, als -8 m va aparèixer, en dues parts, gran part del maxil·lar, que es 

correspon amb la part que es troba dalt, encara englobat dins la roca mare. Està encara 

pendent d’una descripció formal.  

S’ha de pensar que es tracta de fòssils que es depositaren a la cavitat amb la 

sedimentació del materials que formen la roca a on es va formar la cova. S’han anant 

descobrint i aflorant per les parets i sostres gràcies a la corrosió diferencial que ha 

afectat en més mesura a la roca que envoltava els fòssils que a ells mateixos. D’aquesta 

manera, conforme el buit es fa gran, van sobresortint fins que en ocasions cauen pel seu 

propi pes al terra i poden quedar enterrats pels sediment.  

 

Figura 19.2: Vèrtebres de tortuga de poc menys de 20 cm de 

llargària i a punt de caure pels processos de descalcificació 

diferencial a les parets de la sala Benvinguda. Foto M. A. 

Perelló.  
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Figura 19.4: En ocasions, al terra i ocults per sediments, es poden trobar els ossos que han   

caigut del sostre a mesura que s’han alliberat de la roca mare.  

Figura 19.3: Part del crani d’un dofí del Miocè superior, pendent de determinar a nivell 

específic,, al sostre de la galeria dels Espectres. Aquests fòssils han anat quedant alliberats de la 

roca que els envoltava a mesura que la corrosió de les aigües ha avançat. (Foto M. A. Perelló). 
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Figura 19.5: Maxil·lar de delfí recuperat del terra i parcialment recobert de sediments a la 

galeria dels Espectres (cova des Coll).   Fotos P. Bover. 
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Figura 19.6: Closca de tortuga Tryonix en posició invertida a les galeries de la Mare de Déu. 

L’amplària és de devers 60 cm. Fotos P. Gracia i F. Gràcia. 
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SISTEMA PIRATA - PONT - PIQUETA (Manacor) 

 

 

S’han localitzat ossos fossilitzats de cetacis aquàtics de gran mida, especialment 

costelles i vèrtebres. Pertanyen a espècies del Miocè superior. S’han localitzat a poca 

fondària, a indrets que no anomenam per raons de seguretat.  Com és habitual, s’han 

anant alliberant de la roca que els envolta per la corrosió diferencial (Fig. 19.7).   

 

Figura 19.7: Fòssils de cetacis, d’uns 50 cm de longitud. Foto P. Gràcia. 
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COVA DEN BASSOL, COVA DE CALA VARQUES B, COVA GENOVESA 

Al sifó dels Somnis de la cova d’en Bassol va aparèixer, gràcies a l’acció de 

corrosió diferencial de l’aigua, una dent fòssil del tauró de l’espècie Oxyrhina hastalis 

Agassiz, 1843 (det. D. Vicens). Les dimensions són remarcables: es tracta d’una dent 

central del maxil·lar superior, a la qual li falta l’arrel. Pertanyia a un tauró de gran talla, 

característic del Neogen, que moltes de vegades es presenta associat amb Carcharodon 

megalodon (BAUZA, 1947). A Mallorca aquest fòssil es troba majoritàriament al Miocè 

postorogenic (GOMEZ LLUECA, 1919; BAUZA, 1947). Es va trobar incrustat a la 

roca calcaria i sobresortia gran part de la peça pel fet d’haver-se dissolt la roca que 

l’envoltava. Aquestes morfologies denoten condicions de dissolució intensa en regim 

freàtic, però no es veu afectada més que una franja vertical de pocs metres, ja que els 

espeleotemes del sifó estan 

en perfecte estat de 

conservació.  

A la cova de Cala 

Varques B s’ha trobat una 

dent del tauró de l’espècie 

Odontaspis cuspidata (det. 

D. Vicens, Fig. 19.1.8). Són 

dents fòssils abundants en el 

Miocè  (BAUZA, 1946), més 

grans que les dents 

d’Odontaspis taurus del Pliocè del Baix Llobregat (MAÑÉ et al., 1996), si bé la 

morfologia és la mateixa. D’aquesta mateixa edat, i també sobresortit de la paret per la 

corrosió de la roca, s’han trobat ossos de tortuga.    

A la cova Genovesa s’han recuperat principalment dents de taurons (Odontaspis 

cuspidata, Oxyrhina hastalis), vèrtebres de peix (sala GNM) i s’observen gran quantitat 

d’exemplars de boga-marins i mol·luscs (especialment a la sala GNM i a la galeria dels 

Myotragus). S’ha de reiterar que gairebé la major part de cavitats subaquàtiques 

presenten en major a menor mesura fòssils per les parets i sostres que no es trobin 

recoberts d’espeleotemes que els oculten. Per la qual cosa es podrien considerar 

jaciments paleontològics.   

Figura 19.8: Dent del tauró de l’espècie Odontaspis 

cuspidata. 
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COVA DES PAS DE VALLGORNERA (Llucmajor)  

Són molt abundants els equinoderms i mol·luscs a les parets i sostres de les 

galeries, de les quals en ocasions sobresurten per corrosió diferencial, especialment els 

equinoderms. També s’observen algunes dents, vèrtebres i ossos de peixos a alguns 

indrets. A les parets del sector Gran Canyó Subaquàtic destaquen les grans 

acumulacions de bioturbacions produïts per decàpodes (Fig.19.9). Corresponen a una 

intensa activitat d'organismes excavadors en els antics sediments, que generaren 

galeries, pistes o rastres que queden convertits en pedra i preservats. Són també 

coneguts amb el nom d’icnofòssil o icnita. Són per tant els túnels excavats per crustacis 

en el sediment marí que ens informen de la relació dinàmica que presentava l’espècie 

amb l’entorn. Sembla que corresponen a situacions de bancs d’arenes en condicions 

d’energia importants associats a ambients d’estuaris o medi marí sublitoral i poca 

fondària. 

Figura 19.9: Parets del sector Gran 

Canyó Subaquàtic, a on les 

bioturbacions adquireixen en alguns 

indrets gran espectacularitat i recorden 

per la seva forma acumulacions de 

coralls molt ramificats. Amplària 

capturada per la foto superior, entre 2 i 3 

m. Fotos G. Mulet. 



865 
 

ES DOLÇ (SES SALINES) 

 

 Les mostres de roca de les parets que formen es Dolç ha subministrat molta 

informació del Pliocè i Pleistocè (FORNÓS et al., 2013): 

a) Entre els -19 i -22,5 m de fondària, presenten forta bioturbació per crustacis que 

correspon a un ambient marí molt litoral. Contenen gasteròpodes,  bivalves, 

equinoïdeus, ostràcodes (Cyprideis torosa, cf. Aurila sp.), foraminífers bentolitorals 

(Ammonia sp., Cibicides sp., Miliòlids) i crustacis (fragments de quelípodes de crancs). 

b) Entre els -18 i -19 m són calcarenites amb petits nivells de margues, pròpies d’un 

ambient més restringit i poc enèrgic (augment de la presència de Cyprideis i Ammonia) 

tipus albufera. Bivalves de la família Cardiidae (Cerastoderma sp., Acanthocardia sp.) i   

Hydrobiidae, i força 

abundància de l’ostràcode 

C. torosa i del foraminífer 

bentolitoral Ammonia 

beccarii. (Fig. 19.10). 

c) Les arenes eòliques i 

paleosòls (entre +2 i +9,8 i 

-18 m, amb una potència 

compresa entre 20 i 27,8 

m ) que correspondrien ja 

a un ambient 

d’acumulacions de platja 

alta i retoc eòlic amb 

closques transportades del litoral pel vent. Presenten alguns dipòsits locals de llims 

vermells que inclou caragols terrestres de l’espècie Rumina decollata var. maxima i cf. 

Iberellus. L’espècie R. decollata, de significació càlida, és un tàxon present als nivells 

del Pleistocè inferior de les Illes Balears. A l’esfondrat, just a l’entrada a la galeria de 

les Anguiles, es localitza una calcarenita situada entre -3 i -6 m, amb còdols plans 

pròpia d’un ambient molt litoral bioturbat, possiblement una albufera. Aquests dipòsits 

contenen bivalves Cardiidae (Acanthocardia sp., cf. Cerastoderma sp.), ostrèids (Ostrea 

sp.), petits gasteròpodes (cf. Hydrobiidae), l’ostràcode C. torosa (de forma 

monoespecífica i molt abundant), foraminífers bentolitorals (A. beccarii molt 

abundants, rars Elphidium crispum, Cibicides sp. i Miliòlids).  

Figura 19.10: Fòssils pliocens de Cerastoderma propis 

d’ambient d’albufera situats entre -18 i -19 m per davall del 

nivell freàtic. Foto F. Gràcia. 
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19.3. Organismes del Quaternari que varen entrar dins les 

cavitats  

 El coneixement del segon episodi faunístic, des del finals del Miocè (Messinià)-

inicis del Pliocè fins al l’Holocè, ha crescut notablement gràcies a les troballes dels 

darrers 20 anys. Des de mitjans dels 90 s’han excavat diversos jaciments mallorquins 

que han donat llum a parts importants de la història evolutiva de Myotragus i de la seva 

fauna acompanyant. Totes aquestes noves excavacions han estat impulsades per la 

realització de fins a tres tesis doctorals sobre aspectes paleontològics i zooarqueològics 

dins del context geogràfic de les Gimnèsies (SEGUÍ, 1998; BOVER, 2004; RAMIS, 

2006) i per l’exploració sistemàtica de les cavitats balears. A l’illa de Mallorca, els 

descobriments realitzats al caló d’en Rafelino i al jaciment de na Burguesa han permès 

identificar una sèrie de vertebrats terrestres que no es troben als jaciments de cronologia 

posterior. Tot el conjunt de vertebrats formaria una representació dels tàxons animals 

que colonitzaren les Balears possiblement durant la crisi messiniana. Aquests 

aconseguiren superar els filtres migratoris que suposa la presència d’un desert salí entre 

el continent i les illes. Aquesta fauna es va establir a l’illa iniciant-se el procés evolutiu 

en condicions d’insularitat. Posteriorment, en un moment indeterminat del Pliocè 

inferior, només tres mamífers (Myotragus, Hypnomys i Nesiotites) i diversos rèptils  

varen sobreviure a Mallorca. Finalment Myotragus, Hypnomys, Nesiotites, Podarcis i 

Alytes sobreviuran a l’illa fins que els tres mamífers s’extingeixen fa poc més de 4000 

anys, coincidint amb l’arribada dels primers pobladors humans a l’illa. 

 Segons BOVER (2004) hi distingeix tres tipologies d’excavacions a partir de les 

peculiaritats dels jaciments paleontològics. En primer lloc les excavacions tipus 1, que 

corresponen a les tradicionals, és a dir, l’excavació sistemàtica del pis de les coves a on 

es troba el jaciment. Les que s’han realitzat a la cova Estreta (Pollença) i a la cova des 

Moro (Manacor) són bons exemples.  

 En segon lloc les excavacions de jaciments de tipus 2, que serien les que es 

realitzen en bretxes càrstiques, és a dir, dins el reompliment d’antigues cavitats 

actualment desmantellades per l’erosió. La pedrera de s’Ònix (Manacor), el jaciment 

des cap Farrutx (Artà), cala Morlanda (Manacor) i el jaciment de na Burguesa (Calvià) 

en serien exemples importants. La duresa de les bretxes fa que els fòssils s’hagin 

d’extreure englobats en la seva matriu en blocs de mida transportable. L’extracció es 

realitza seguint unitats estratigràfiques si és possible. S’utilitzen martells de geòleg, 
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escarpres de mida variable i altra maquinària pesada (discs de tallar pedra) si la 

proximitat del jaciment ho permet i la duresa de la bretxa ho requereix. Una vegada 

obtingut el bloc que engloba les restes fòssils, es transporta al laboratori on passarà per 

un tractament químic i físic. S’alterna la consolidació de les restes fòssils amb paraloid 

B-67 (al 7%), la immersió dins una dissolució d’àcid acètic al 10% durant unes 48 

hores, la immersió dins aigua clara entre 5-7 dies, l’assecat dels materials i l’ús de 

microfilaberquins. Com que només es retira part de la matriu calcària que envolta a l’os, 

el procés s’ha de repetir totes les vegades que es necessitin per a obtenir el fòssil. L’àcid 

acètic és l’idoni per a recuperar ossos englobats en matriu calcària, degut a què ataca el 

carbonat de càlcic de la matriu respectant el fosfat càlcic dels ossos.   

 El tercer lloc, correspon als jaciments de fòssils submergits, que es troben dins 

cavitats litorals amb continuacions subaquàtiques, com és el cas de la cova de Cala 

Varques B (Manacor), la font de ses Aiguades (Alcúdia), la cova Genovesa (Manacor) i 

la cova des Pas de Vallgornera (GRÀCIA et al., 2000; 2001d; 2003b; 2009a). Aquestes 

troballes corresponen a fòssils que varen entrar en condicions vadoses al llarg de 

pulsacions fredes del Quaternari i posteriorment, la pujada del nivell marí ha deixat 

inundades les galeries i sales i ara resten sota les aigües. Són per tant evidències de les 

oscil·lacions glacioeustàtiques. Generalment es tracta de la fauna de Myotragus i altres 

vertebrats acompanyants.   

 Les exploracions dutes a terme per espeleobussejadors del Grup Nord de Mallorca 

han ocasionat una sèrie d’interesants descobriments. L’any 2000 es varen trobar per 

primera vegada restes de vertebrats quaternaris a l’interior de galeries totalment 

negades. Aquests individus haurien entrat a la cova en un moment de pulsació climàtica 

freda durant el qual el nivell de la mar estaria per davall de l’alçada del pis de la cova, o 

com a mínim, de les galeries actualment submergides. La primera evidència d’aquest 

fenomen va ser la troballa d’una mandíbula de Myotragus balearicus a l’interior de la 

cova de cala Varques B (GRÀCIA et al., 2000). Posteriorment, un esquelet quasi 

complet en posició anatòmica de la mateixa espècie va ser trobat durant les tasques 

d’exploració de la font de ses Aiguades (GRÀCIA et al., 2001d), al terme d’Alcúdia. La 

troballa més important és la localització de nombroses restes d’almenys 40 individus de 

M. balearicus a diverses galeries submergides de la cova Genovesa (GRÀCIA et al., 

2003b, BOVER, 2004), situada també al municipi de Manacor. Les informacions 

obtingudes a partir d’aquests jaciments estan relacionades amb el comportament de 

l’espècie. Algunes de les restes estan localitzades a zones llunyanes respecte a l’entrada 
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actual de la cova i no sembla que els individus haguessin accedit per una altra entrada 

actualment col·lapsada. Així, tal com també es demostra en altres jaciments on s’hi ha 

localitzat gran nombre de restes, M. balearicus tenia preferència per freqüentar les 

cavitats de les illes.  

 L’aigua que envolta aquests ossos presenta una salinitat variable, ja que segons la 

fondària a on es troben poden estar gairebé dins aigua marina o bé submergits a una 

franja d’aigua de baixa salinitat. Aquest fet condiciona el posterior tractament dels 

fòssils una vegada recuperats. L’extracció dels materials provinents d’aquests tipus de 

jaciments és particularment singular. S’ha de pensar que sovint, per accedir als indrets 

de les cavitats submergides a on es troben els fòssils s’han de superar passos estrets i 

altres dificultats. A més a més, amb material de busseig pesat i voluminós que dificulta 

la tasca. A la cova Genovesa, jaciment més important, es varen retirar els ossos 

superficials i molt accessibles als espeleobussejadors que freqüenten la cavitat per evitar 

l’espoli o la destrucció, ja que es troben normalment en un estat molt descalcificat i 

fràgil. Abans de realitzar l’extracció dels ossos s’ha de tenir feta la topografia de la 

cavitat per poder situar els fòssils recuperats i numerats. S’ha de documentar mitjançant 

fotografies i filmació els exemplars. També es va fer un etiquetatge dels diferents 

indrets on es trobaven fòssils dins la cova. L’extracció dels ossos es va realitzar amb 

l’ajuda de caixons de plàstic folrats amb espuma i llastrats amb 1 o 2 kg de plom, per a 

què els bussejadors els poguessin dirigir amb major facilitat. Els espeleobussejadors 

recol·lectaven el material amb molta cura i l’etiquetaven. Es van deixar al lloc els ossos 

més amagats o menys exposats a la destrucció o sostracció. Els ossos es varen 

transportar dins els caixons sempre mantenint les seves condicions d’humitat. Una 

vegada al laboratori, els ossos varen passar per un procés de dessalinització mitjançant 

immersions progressives dins mescles d’aigua desionitzada i aigua salada, amb cada 

vegada una major proporció d’aigua desionitzada, fins una darrera immersió, amb 

només aigua d’aquest tipus. L’assecat  de les mostres es va realitzar totalment a les 

fosques, dins armaris, i tapant les cubetes amb paper film i deixant a l’interior un petit 

recipient amb aigua, per tal d’evitar un assecat excessivament ràpid. D’aquesta forma 

s’evita que es formin esquerdes als ossos degut a l’evaporació massa ràpida de l’aigua 

continguda a l’os. Una vegada eixuts, es varen consolidar aquells ossos que semblaven 

estar en un estat de conservació més dolent (BOVER, 2004). 
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COVA DE CALA VARQUES B 

El material fòssil quaternari recol·lectat (GRÀCIA et al., 2000) és una 

mandíbula esquerra jovenívola de Myotragus balearicus MNIB68321, trobada a la 

galeria de les Tortugues, a uns 100 m a l’interior i a 15 m de fondària sota l’aigua (Fig. 

19.11). La mandíbula presenta el dP3, dP4, M1 totalment erupcionats (dP3 i dP4, bastant 

desgastats) i dL2 (BOVER & ALCOVER, 1999) amb poc desgast, cosa que indica que 

la seva erupció de la dent ha finalitzat recentment. S’observa també, l’alvèol per a la 

dL2 o dC, restes de l’alvèol de la dL2, i s’ha iniciat l’obertura prop de la base de la 

branca mandibular per a la sortida del M2, la qual es pot observar a l’interior de la 

mandíbula. En aquest exemplar podem observar també, la deformació provocada pel 

creixement 

dels molars al 

marge ventral 

del cos man-

dibular. La 

nomenclatura 

emprada esta 

obtinguda de 

BOVER & 

ALCOVER 

(1999). 

 

FONT DE SES AIGUADES (ALCÚDIA) 

 A la galeria del Myotragus es va localitzar sobre un bloc, un esquelet de 

Myotragus balearicus (Fig. 19.12). La cova va actuar com a trampa natural, on caigué 

aquest exemplar. La cavitat en aquella època estaria en sec, durant la darrera glaciació 

quaternària, o bé en un cicle fred dintre d’un període interglaciar. L’animal no es va 

matar del cop rebut, ja que es pogué desplaçar de la vertical de caiguda, i degué morí 

d’inanició a 26 m de distancia de l’entrada, possiblement malferit i en situació d'un fort 

estrès (GRÀCIA et al., 2001d). Probablement sota el con d'enderrocs es troben molts 

altres restes paleontològics, de fet hi ha ossos d’animals domèstics i troncs d’arbres, que 

no poden caure actualment degut a la caseta del pou, aquests darrers, donades les 

característiques químiques de l’aigua salada es podem mantenir molt de temps sense 

Figura 19.11: 

Mandíbula es-

querra jovení-

vola de Myotra-

gus balearicus 

trobada a la 

galeria de les 

Tortugues, a uns 

100 m a l’in-

terior i a 15 m de 

fondària sota 

l’aigua. 
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descompondre’s. L’endèmic es 

troba en connexió anatòmica, 

faltant-hi el crani i les 

mandíbules que per la forma 

rodona degué rodolar i caure 

dins un crui o dins un forat 

entre pedres, sense haver estat 

possible la seva recuperació, 

encara que es troba gran part de 

l’esquelet postcranial. Per la 

gran quantitat d'anys que ha 

estat submergit, els ossos es 

troben en un molt mal estat de 

conservació, parcialment 

descalcificats, havent-hi 

recuperat només els més 

robusts que van necessitar una 

consolidació rapida per evitar 

la seva desintegració. Per 

aquest motiu no s'ha procedit a la recuperació de la resta del material. Prèviament a 

l’extracció es va  fotografiar el conjunt per documentar la disposició original de 

l’esquelet. Aquest material ha estat dipositat a la col·lecció del Museu de la Naturalesa 

de les Illes Balears, amb número de col·lecció MNlB 64728. La seva presencia a més de 

l’evident interès paleontològic, ens proporciona la prova que la cavitat ha estat oberta de 

forma natural milers d'anys abans de l’arribada de l’home a Mallorca i no com a 

conseqüència d’una acció antròpica relacionada amb la recerca d’aigua. 

 

COVA DES PAS DE VALLGORNERA (LLUCMAJOR) 

 A les galeries i sales sotaiguades de la cova s’han trobat a dues localitats restes del 

vertebrat endèmic extint Hypnomys morpheus o fins i tot podria tractar-se de l’espècie 

prèvia H. onicensis (Fig. 19.13), per la qual cosa hem optat per Hypnomys sp. Abans de 

l’arribada dels humans a Mallorca, Menorca i Cabrera hi vivia aquesta espècie de rata 

cellarda  que  no  es  trobava  enlloc  més arreu  del  món  (ALCOVER et al., 2000).  Va  

Figura 19.12: Esquelet de Myotragus balearicus en 

connexió anatòmica. Font de ses Aiguades (Foto P. 

Gracia). 
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ser descrita per Miss Dorothea Minola Bate el 1918. Era més grossa que la rata cellarda 

actual de les Gimnèsies (introduïda pels humans en època prehistòrica). La llargària del 

seu cap i cos se situava entorn dels 17-18 cm i el seu pes era d’uns 250 g. Al llarg de la 

seva evolució no varen canviar gaire, sembla que només varen incrementar 

lleugerament la talla corporal i modificaren un poc la seva dentició. Es va extingir 

després de l’arribada dels humans. El seu depredador principal era l’òliba gegant, Tyto 

balearica. La primera localitat de les galeries inundades a on s’han descobert restes 

òssies és a prop d’una sala aèria del sector de les Grans Sales, a una fondària de -3,5 m. 

Són restes sense connexió anatòmica i en mal estat de conservació. La segona localitat 

és troba al bell mig del llac de na Gemma (sector de les Noves Extensions), a una 

fondària de -3 m i coberts parcialment per una capa de colada estalagmítica que ha 

cimentat i consolidat les restes al llarg d’una pulsació climàtica freda, per posteriorment 

pujar el nivell de la mar i de les aigües freàtiques i deixar les restes sota l’aigua. Són 

restes òssies que es troben en bon estat i en connexió anatòmica, fet que li atorga un 

valor afegit. 

 

 

 

Figura 19.13: Esquelet d’Hypnomys sp. en posició anatòmica i parcialment concrecionat per 

colada pavimentària. (Foto M.A. Perelló). 
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COVA GENOVESA (MANACOR) 

A la part submergida s’han trobat nombroses restes  de Myotragus balearicus 

(Figs. 19.14, 19.15, 19.16, 19.17). La quantitat de restes esquelètiques trobades en 

superfície resulta important i les que s’observen a la petita cambra lateral de la galeria 

dels Myotragus és només comparable pel que fa a l’espectacularitat dels materials a la 

galeria 4 de la cova Estreta (Pollença, ENCINAS & ALCOVER, 1997). Possiblement, 

la cova Genovesa és un dels jaciments més importants pel que fa al nombre d’exemplars 

d’aquesta espècie, si es compara amb jaciments que han lliurat més ossos de Mallorca 

com la cova de Muleta (Sóller, WALDREN, 1982), la cova des Moro (Manacor, 

BOVER & RAMIS, 2001), el bufador de Son Berenguer (Santa Maria, CUERDA, 

1966) o amb jaciments de Menorca com la cova C-2 (Ciutadella, SEGUÍ et al., 1998). 

Les troballes efectuades de material osteològic provenen possiblement de les 

darreres pulsacions de la glaciació Würm, al llarg de la qual el nivell de la mar i de les 

aigües subterrànies varen estar molt més baixes que les actuals i les galeries estarien en 

sec, totalment o parcial, la qual cosa permetria l’accés del caprí endèmic a zones 

internes de la cova, actualment inundades. S’ha fet l’estudi de la distribució espacial 

d’una gran quantitat d’exemplars del caprí Myotragus balearicus en diferents llocs de la 

Figura 19.14: Crani i altres ossos del postcranial de la galeria dels Myotragus entre -12 i      

-13 m de profunditat. Els ossos que quedaven protegits per blocs no han estat coberts pel 

sediment carbonatat superficial (Foto P. Gracia). 



873 
 

cavitat, alguns situats 

a punts molts distants 

des de l’entrada que 

ocasiona paradoxes 

males d’explicar en el 

cas de què la cova 

només tingués la 

boca actual. S’han 

trobat  restes d’un 

individu de 

Myotragus a uns 400 

m de l’entrada actual. 

Aquesta distància fa 

pensar en què 

l’animal entrés per 

una boca actualment 

tapada o reblida.  

Els primers exemplars que s’han localitzat es troben a la galeria dels Myotragus, 

entre 60 i 70 m d’iniciat el busseig (entre 162 i 172 m a l’interior de la cavitat si se 

comptabilitza la part actualment terrestre). La major densitat es troba entre els 100 i 145 

m de galeria subaquàtica (202 i 247 m totals), principalment a l’interior d’una cambra 

de dissolució circular de poca alçària, situada a un lateral de la galeria dels Myotragus. 

La disposició dels exemplars indica que varen morir in situ i no per un corrent d’aigua 

que transportés els ossos a l’interior de la cavitat. Fora de la cambra els exemplars es 

troben en molts casos coberts per blocs caiguts amb posterioritat (Fig. 19.17). 

El fet de què molts de restes de Myotragus estaven situats superficialment va fer 

que es demanàs al Consell de Mallorca un permís d’extracció de les restes fòssils. S’ha  

intentar evitar la seva degradació, especialment el possible espoli i/o destrucció per part 

d’altres bussejadors poc respectuosos. També resultava interessant el fet de què hagués 

la possibilitat de trobar individus articulats. Per aquest motiu el GNM, sota la supervisió 

d’investigadors de l’IMEDEA, va presentar un projecte d’extracció dels materials. Fins 

a la data, no s’havia realitzat una tasca d’excavació paleontològica en aquestes 

condicions. El fet de ser materials que durant milers d’anys han estat submergits en 

aigua de salinitat quasi marina, provoca que el seu estat de conservació sigui 

Figura 19.15: Crani, mandíbula i altres ossos de la galeria dels 

Myotragus, trobats sota un gran bloc caigut del sostre, a -11 m de 

fondària. Per poder accedir als ossos es van haver de retirar 

algunes pedres (Foto P. Gracia). 
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extremadament delicat (BOVER et al., 2007). A més, s’ha de dir que no es tracta d’una 

excavació convencional, ja que només poden realitzar les tasques d’extracció 

espeleobussejadors i només recol·lectant el material superficial, ja que intentar exhumar 

del fang qualsevol os implica la pèrdua de visibilitat, i la més que possible destrucció de 

l’os. Diversos intents de fer una petita cala al sediment del trespol ha demostrat que hi 

ha un nombre elevat d’ossos enterrats, i que la troballa no es limita als ossos superficials 

visibles i per tant el jaciment no està esgotat. S’ha de dir també que els ossos que es 

poden veure, possiblement no han estat tapats per sediments carbonatats rics en calcita 

(probablement producte de la dissolució de la roca) gràcies a la presència de blocs que 

han evitat que els ossos siguin coberts per una fina capa de sediment blanquinós. Això 

fa que molts dels ossos que es poden observar estiguin dins cruis o a llocs de difícils 

accés per als bussejadors.  

Abans  de  l’extracció  sistemàtica  de  les  restes  de  Myotragus balearicus de la   

Figura 19.16: Distribució dels exemplars de Myotragus balearicus. Els fòssils del vertebrat 

endèmic es localitzen a tres zones de la cavitat i dues d'elles són indicadores de la presència 

d'altres entrades actualment impracticables. La major densitat es troba entre els 100 i 145 m 

des de l'inici de les galeries subaquàtiques (a 202 i 247 m totals des de l'entrada de la 

cavitat). S'han trobat restes d'un individu de Myotragus a uns 400 m de l'entrada actual. 

Aquesta distància fa pensar en què l'animal entrés per una boca actualment tapada o reblida. 

El nombre mínim d'individus comptabilitzats a tota la cavitat és de 51. Els números indiquen 

les localitzacions. 
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Figures 19.17: Foto superior: Vista general de la saleta, cambra circular de dissolució,  de 

poca alçària, situada a un lateral de la galeria dels Myotragus (a uns 200 m de la sala 

d'Entrada). La disposició dels exemplars indica que es varen morir in situ i no per un corrent 

d'aigua que transportés els ossos a l'interior de la cambra. S'han comptabilitzat en superfície 

un mínim de 12 exemplars de M. balearicus. La fondària sota les aigües és de 10,5 m.  

Foto inferior: Dos dels cranis de Myotragus balearicus que es troben a la saleta lateral de la 

galeria dels Myotragus. S'observa que les seves banyes tenen la morfologia en "V" invertida, 

resultat de la conducta osteofàgica registrada a l'espècie  (Fotos P. Gracia). 
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cova Genovesa es varen realitzar diverses tasques per tal d’optimitzar al màxim les 

condicions de treball: realització d’un elevat nombre de fotografies, així com de 

nombroses filmacions amb vídeo per tal de documentar al límit la disposició inicial del 

material, prèviament a l’extracció. Una vegada ben documentat el material osteològic 

present en superfície a l’interior de la cova es va decidir extreure bàsicament els 

materials que podrien suposar restes d’un individu associat, tots aquells ossos que 

poguessin estar a l’abast de possibles espoliadors i una sèrie de cranis que presentaven 

marques d’osteofàgia a les seves banyes (banyes amb una morfologia de “V” invertida).  

També es varen realitzar proves de consolidació. Es varen extreure un petit 

nombre d’ossos per tal de realitzar proves de dessalament (els ossos estan envoltats per 

aigua amb una salinitat superior als 30 per mil. Finalment, després d’efectuar una 

consulta a diferents especialistes conservadors de diferents museus del món, es va 

decidir realitzar un assecat molt lent totalment a les fosques dins d’un armari evitant 

l’assecat massa ràpid que provoca el trencament de l’os, i consolidar amb Paraloid B-67 

al 7% d’acetona. Una altra opció que es va considerar és la utilització d’uns 

consolidants hidrosolubles, com són els Primal, evitant els consolidants solubles en 

substàncies orgàniques, com el propi Paraloid, Butvar, etc. El problema de la sal es va 

solucionar ampliant el temps d’estada amb aigua dolça d’una setmana a un mes dins 

cubetes a les fosques per a evitar l’aparició d’algues i fent canvis d’aigua cada 4-5 dies. 

L’extracció dels ossos de la cova també suposava un repte important. Es varen 

avaluar els diferents mètodes d’extracció dels materials. La dificultat de l’extracció de 

les restes òssies està marcada pel fet de què es troben a una profunditat mínima de 10,5 

m, en una galeria freàtica totalment a les fosques, a un mínim de 125 m de l’entrada de 

la cova, obligant als bussejadors a superar passos estrets. Per això es varen pensar en 

diferents formes d’extreure els materials sense afectar la seva integritat i pensant, 

òbviament, amb la seguretat dels bussejadors. Finalment s’ha decidit per l’extracció dels 

ossos mitjançant un caixó de plàstic de mida 50x33x15 cm folrat amb espuma (per 

evitar els cops), i llastrant-los amb 2 quilos de plom per evitar que surassin massa i 

dificultessin el treball als bussejadors (Figs. 19.1.19,20). 

Una vegada establerta l’estratègia d’extracció del material paleontològic, es va 

procedir a exhumar les restes de Myotragus balearicus. En total s’han realitzat tres dies 

d’extracció de material, amb un total de 4 immersions (el primer dia es realitzaren dues 

immersions). Ja durant la primera immersió es va constatar que els ossos de l’interior de 

la   cova    estaven   en   un   estat   de   conservació  molt  precari.   Moltes   vegades  es  



877 
 

 

fragmentaven al mínim contacte, sobretot aquells ossos amb una estructura més fràgil, 

tal com omòplats, costelles, cranis, etc. Per tant, es va decidir extreure només aquells 

ossos que presentessin una estructura més o menys robusta o de localitzacions que 

presentessin un estat de conservació més bo. Finalment s’han extret 170 ossos, dels 

milers que deu haver dins de la cavitat (mínim de 35-40 individus que hi ha en 

superfície). Hi ha des d’individus molt vells a individus juvenils (amb la presència 

d’una costella molt petita, possiblement fetal). També s’ha d’esmentar que la mida 

d’alguns ossos adults és realment petita.   

Un altre dels punts importants és la troballa de diversos cranis amb les banyes en 

forma de “V” invertida, i que havia estat interpretada fins fa poc com a prova de 

domesticació (WALDREN, 1982), com a resultats de manipulacions humanes (Fig. 

19.1.17). Segons aquestes interpretacions la tipologia de les banyes en forma de “V”  és 

que haurien estat tallades per evitar el possible mal que es podrien fer animals estabulats 

en espais reduïts durant baralles. La teoria de la retenció dels animals en estables venia 

explicada per la presència d’acumulacions de copròlits en el jaciment de la balma de 

Figura 19.18: Crani després del procés de dessalat i consolidació efectuat per l’IMEDEA 

(Foto P. Bover).   
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Son Matge (WALDREN, 1982). Posteriorment es trobaren una sèrie de cranis amb 

banyes que presentaven la mateixa morfologia que els de la balma de Son Matge. 

Aquesta hipòtesi ja va ser rebutjada per RAMIS & BOVER (2001) explicant que 

aquesta morfologia de les banyes era deguda a un comportament d’osteofàgia dels 

propis Myotragus, el qual mastegaven alguns ossos d’esquelets per a recuperar el fosfat. 

Aquesta darrera hipòtesi ha estat encara posada en dubte molt recentment (DAVIS, 

2002), segons l’anàlisi del fraccionament del carboni i el nitrogen de les datacions amb 

14C, anàlisi que no pot detectar una aportació molt puntual de carboni i nitrogen 

obtingut a base de mastegar ossos (que s’ha de recordar que l’espècie no s’alimentava 

exclusivament d’ossos!), però sí, la dieta habitual de l’animal. Però sembla que ara 

quedarà clar, gràcies a la troballa de cranis amb banyes amb aquesta morfologia 

(idèntica a la il·lustrada per WALDREN, 1982) a l’interior d’una cavitat submergida, 

que es tracta, definitivament, de la conseqüència d’un comportament natural de 

l’espècie i no la manipulació humana, ja que les sales on s’han trobat aquests ossos 

estaven negades al moment de l’arribada dels humans fa entre els 4000 i els 5000 abans 

del present (ALCOVER et al., 2001) ni tampoc es tracta d’un dipòsit secundari antròpic 

(els ossos estan molt llunyans de l’entrada i a llocs on els ossos no haguessin pogut 

caure redolant). La major part dels ossos es troben submergits a una fondària de devers 

10 m i a unes galeries allunyades un mínim de 125 metres de l’entrada actual. De fet, la 

gran acumulació de restes esquelètiques a una petita sala lateral de només 50 cm 

d’alçària, a on els animals segurament moriren. Dels cranis amb aquesta particularitat de 

la cova Genovesa, només se n’ha extret un, degut a què la localització dels altres cranis 

dins de la cova fa molt difícil la seva extracció sense que es rompin, o sense rompre 

altres ossos del seu voltant. Per tant, s’ha documentat aquests cranis i altre material 

paleontològic mitjançant fotografies i vídeo, i s’ha decidit no tocar-los. 

Però, per quin motiu s’han trobat aquests ossos a l’interior de les sales negades 

de la cova?. És relativament freqüent trobar restes de Myotragus dins cavitats. Fins ara 

són unes 160 cavitats de les Gimnèsies on s’ha trobat, com a mínim, un os de 

Myotragus (BOVER, inèdit). La densitat d’ossos trobats dins la cova Genovesa i la seva 

situació llunyana de l’entrada fa pensar que la cavitat va actuar de trampa d’una forma 

similar al que va passar a la cova des Penyal Blanc (Cabrera, ALCOVER et al., 1997), 

quan el nivell marí era inferior a l’actual i els animals podien entrar caminant a la cova. 

S’han trobat restes de Myotragus dins la cova Genovesa fins a partir d’un escaló que hi 

ha a la cavitat a la galeria de pas anterior a la galeria dels Myotragus.  És només  a partir  
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Figures 19.19 i 19.20: Extracció 

de materials osteològics de 

Myotragus balearicus mitjan-

çant caixons acondicionats per 

aquesta tasca. Aquests s’han de 

transportar bussejant  distàncies 

de centenars de metres (Foto: G. 

Santandreu). 

Figura 19.21: Procés de des-

salament i assecat del material 

osteològic. Ambdós processos es 

realitzen totalment a les fosques, 

dins un armari. (Foto: P. Bover). 
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d’aquell punt on es troben la gran quantitat d’ossos de l’espècie (molts d’ells associats), 

i a vegades acumulats en zones on no és possible un arrossegament per aigua o sediment 

com són els que es troben a la saleta lateral. Per tant, sembla possible que, després de 

caure degut a la manca de visibilitat, l’escaló fos una barrera infranquejable per tornar a 

sortir per a uns animals de mida tan petita. El motiu pel qual aquests animals penetraven 

a la cavitat és desconegut, però hipòtesis possibles són la recerca d’aigua i la recerca de 

cobert. 
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Capítol 20. DESCOBRIMENTS ARQUEOLÒGICS 

20.1. Introducció 

 L’any 1995 es publicà l’article Arqueologia de les cavernes de Mallorca (TRIAS, 

1995) dins un volum editat per la Federació Balear d’Espeleologia i la Societat 

d’Història Natural de les Balears. L’any 2011 s’actualitzen les troballes i estudis 

realitzats els darrers anys dins coves naturals i es publica en un altre monogràfic de la 

publicació ENDINS: Arqueologia de les cavernes de les illes Balears (RAMIS & 

SANTANDREU, 2011). En aquest article recopilatori es tracta l’ocupació de les coves 

durant el Bronze inicial, amb especial menció als resultats de les feines realitzades al 

coval Simó i a la cova des Riuets. S’introdueix el tema de l’explotació minera del coure 

durant els inicis de la prehistòria mallorquina, a partir de les troballes a recers de la serra 

de Tramuntana. S’expliquen les novetats en el camp de les coves funeràries del Bronze 

inicial i mig, on destaquen, entre d’altres, l’excavació de la cova de Can Martorellet 

entre les cavitats naturals. L’excavació de les coves des Mussol i des Càrritx varen 

suposar la definició per primera vegada de l’ús ritual o cerimonial de determinades 

cavitats menorquines a mitjan II mil·lenni cal BC. Amb aquests referents, s’ha realitzat 

la mateixa interpretació funcional a algunes grutes del Llevant mallorquí que presenten 

estructures arquitectòniques ciclòpies a la seva entrada. A més, les esmentades coves 

des Càrritx i des Mussol, juntament amb la cova des Pas, han permès una gran millora 

del coneixement sobre les necròpolis en cova del Bronze final. En època històrica es 

destaquen l’aprofitament de les coves com a punt d’aiguada i els refugis d’època 

islàmica durant la conquesta cristiana del segle XIII. Així, observant la feina 

arqueològica realitzada en els anys recents, s’aprecia com les coves continuen jugant un 

paper cabdal en la reconstrucció del passat històric de les illes Balears. En aquest capítol 

només farem menció de les troballes subaquàtiques de les cavitats. 

 

20.2. Distribució espacial i temporal de les troballes 

  

DISTRIBUCIÓ ESPACIAL DE LES CAVITATS 

 En vàries coves subaquàtiques del Migjorn oriental de Mallorca (cova des Coll, 

cova des Drac de Cala Santanyí i cova des Drac des Rafal des Porcs-inèdit-), del 

Migjorn occidental (es Dolç), del Llevant (cova Genovesa, sistema Gleda-Camp des 
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Pou) i al Nord (font de ses Aiguades), les troballes de peces arqueològiques que s’han 

efectuat al llarg de les exploracions són proves que demostren els diferents moments 

d’utilització de cavitats naturals de Mallorca com a llocs per l’aprovisionament d’aigua 

(GRÀCIA & CLAMOR, 2002; GRÀCIA et al., 2011b) (Fig. 20.1). La presència de 

restes arqueològiques en rosts de blocs i pedres sota les aigües (Fig. 20.2), de vegades 

localitzades després de recórrer centenars de metres de galeries inundades, ens indiquen 

la localització d’antigues entrades, tancades o reblides en temps històrics expressament 

per l’home (com a resultes de despedregar els camps veïns) o degut a esfondraments 

naturals succeïts de llavors ençà. A més a més, en el cas de la cova Genovesa, alguns 

dels elements arquitectònics ciclopis trobats sota les aigües, de la mateixa manera que a 

d’altres cavitats del Llevant, sembla justificar l’ús ritual o cerimonial a mitjan II 

mil·lenni cal BC, ja que s’evidencia una gran inversió de treball que no es relaciona 

amb pràctiques habitacionals o funeràries (Figs. 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.14). 

 Migjorn oriental. A la cova des Coll de Portocolom (GRÀCIA et al., 1997; 

SALVÀ, 1997) es van recuperar alguns fragments d’àmfores romanes, sota les aigües 

dels llacs, en un rost de materials caiguts des de dalt, procedents d’una entrada 

actualment cegada (Fig. 20.6). La cova des Drac de Cala Santanyí ja era utilitzada 

d’ençà dels temps pretalaiòtics, ja que durant una de les immersions efectuades a la 

cavitat, es va recuperar un atuell ceràmic pretalaiòtic a uns 6 metres de fondària. 

Possiblement hi va  caure accidentalment i degué rodolar, rost avall, fins aturar-se al 

lloc on es va trobar. També es va recuperar un morter medieval de pedra picada 

(GRÀCIA et al., 1998b). A la cova des Drac des Rafal des Porcs l’any 1996 es va 

efectuar una troballa espectacular, amb la troballa sota les aigües del llac de gerres 

púniques (Fig. 20.4), contenidors posttalaiòtics i àmfores romanes, la major part en bon 

estat (inèdit). Les peces més importants sens dubte, van esser les de ceràmica indígena, 

de ben segur els habitants dels pobles talaiòtics dels voltants de la cavitat, en una terra 

molt àrida i amb pocs llocs de subministrament d’aigua. El material provinent del 

jaciment només s’ha estudiat parcialment (Fig. 20.5).  

 Migjorn occidental. A es Dolç, a s’Esfondrat, una de les entrades a la cavitat, 

ubicada a devers 600 m de la mar, s’ha recuperat una àmfora del tipus MGS V, també 

denominada grecoitàlica arcaica de la variant LWa. La cronologia d’aquest tipus de 

produccions oscil·laria entre finals del segle IV i inicis del III aC (Figs. 20.7, 20.8). 

Llevant. Al sistema Gleda-Camp des Pou s’han trobat sota les aigües fragments 

ceràmics pretalaiòtics, púnics i islàmics a la sala d’Entrada de la cova de sa Gleda i a 
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dos esfondrament interns, a 

uns 200 m, 250 m i 380 m del 

llac d’entrada. Aquests 

esfondraments corresponen al 

pas d’en Judes, la cambra dels 

Moros i la sala de les 

Còniques.  Els fragments 

trobats ens serveixen per 

poder saber que en temps 

històrics la cova tenia com a 

mínim altres dues entrades, 

també d’abisament (cambra 

dels Moros i galeria de les 

Còniques), actualment impracticables (GRÀCIA et al., 2011b).  De la cova Genovesa 

han estat documentades una sèrie d’estructures constructives. Els elements constructius 

(rampa empedrada, mur ciclopi paral·lel a la rampa i passera ciclòpia subaquàtica) 

semblen estar relacionats entre si, segons es desprèn de la seva disposició, malgrat 

l’absència d’una clara relació física. Els materials ceràmics recuperats (107 fragments 

d’època prehistòrica, Figs. 20.15, 20.16, 20.17), alguns sota les aigües del llac, 

suggereixen que les construccions ciclòpies de la cova Genovesa s’han de situar a la 

fase final de l’època de les navetes i podem situar aquest període d’ús prehistòric de la 

cova Genovesa a dins un interval cronològic que pot incloure gran part de la segona 

meitat del II mil·lenni cal BC i els dos primers segles del I mil·lenni cal BC. La troballa 

de la passera subaquàtica, a una fondària de devers -1 m respecte al nivell que devia de 

tenir en construir-se seria l’única prova arqueològica a Mallorca d’un antic nivell marí 

situat per davall de l’actual a l’època de les navetes (GRÀCIA et al., 2003b) (Fig. 

20.11, 20.12, 20.13, 20.14).  

Nord. La cavitat anomenada font de ses Aiguades està situada al NE de 

Mallorca, a la badia d’Alcúdia (GRÀCIA et al., 2001a). La troballa de contenidors 

ceràmics a la cavitat (s’han recuperat al llarg de 17 dies de feina 189 peces) posa de 

manifest la utilització de l’aigua d’aquesta formació endocàrstica per a ús humà 

almenys des de l’època romana-republicana (Figs. 20.19, 20.20, 20.21) La seva 

ubicació, molt a prop de la mar, en una zona de costa accessible, propicià que fos 

utilitzat per a procurar-se la reserva d’aigua necessària per a la travessia marítima. El 

Figura 20.1: Penya-segats de la marina de Santanyí, a les 

proximitats de la cova des Drac des Rafal des Porcs. El 

subministrament d’aigua aprofitant les capes superiors 

dels llacs ha estat una constant al llarg dels mil·lenis.  
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nombre mínim d’àmfores presents, entre àmfores senceres i colls supera àmpliament la 

seixantena (Figs. 20. 22-30). 

 

DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DE LES TROBALLES 

 L’ocupació humana de les coves en època prehistòrica. Fins ara, la primera 

època en la  qual es poden situar les troballes subaquàtiques comença amb la segona 

etapa prehistòrica, anomenada també edat del Bronze mig (c. 1700/1600-1300/1200), 

seria assimilable a grans trets al Pretalaiòtic d’Apogeu i Final, Naviforme o Cultura de 

les Navetes, segons les diverses propostes existents. En realitat presenta una forta 

continuïtat respecte la fase anterior (RAMIS & SANTANDREU, 2011). Així, l’origen 

de l’arquitectura ciclòpia 

de caràcter domèstic s’ha 

de situar ja a la fase 

inicial del poblament 

insular, amb el 

desenvolupament d’una 

cultura autòctona de 

l’arxipèlag balear. Això 

s’expressa a la 

monumentalització de les 

navetes d’habitació i 

l’agrupació de diversos 

exemplars als poblats. 

D’aquesta etapa, a més a més de les construccions ciclòpies de la cova Genovesa, 

algunes sota l’aigua, destaca la peça ceràmica de la cova del Drac de Cala Santanyí. La 

definició d’un ús ritual de les coves durant el II mil·lenni cal BC a Menorca ha suposat 

un element totalment nou d’anàlisi de les comunitats prehistòriques de l’illa. A més, 

això ha permès rastrejar alguns possibles paral·lels a Mallorca que fins ara resultaven de 

difícil interpretació. Així, a la marina de Llevant, en una franja d’uns 10 km de la costa 

de Manacor i Sant Llorenç, es coneixen 4 exemples de cavitats amb construccions 

ciclòpies. A tots aquests casos s’evidencia una gran inversió de treball que no es 

relaciona amb pràctiques habitacionals o funeràries i es pot plantejar el seu significat 

ideològic per a les comunitats de la zona durant la segona meitat del II mil·lenni cal BC. 

Figura 20.2: Rost de materials caiguts barrejats amb peces 

arqueològiques i fustes. Foto A. Cirer. 
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  Seguint cap al nord es coneix 

en primer lloc la cova Genovesa. 

Aquí s’han documentat diversos 

elements arquitectònics, alguns 

d’ells realitzats amb tècnica 

ciclòpia. Destaquen una rampa 

empedrada que descendeix des de 

l’entrada fins al llac de la cova, una 

passera submergida dins aquest llac 

que comunica amb la zona eixuta 

de l’interior i un mur ciclopi 

paral·lel a la rampa (Figs. 20.9-14). 

La ceràmica prehistòrica procedent 

de troballes casuals i d’extraccions 

clandestines es molt homogènia 

culturalment i es pot enquadrar a la fase final de la cultura de les navetes (GRÀCIA et 

al., 2003b; Figs. 20.15, 20.16, 20.17). 

 A més, es coneixen altres dos exemples propers que es poden relacionar amb les 

estructures esmentades de la cova des Moro i la cova Genovesa. Així, seguint cap al 

nord es troba en primer lloc el corredor ciclopi a l’interior de les coves del Drac, a prop 

de l’entrada natural d’aquesta gruta (FONT, 1978; GINÉS & GINÉS, 1994).  

 I, finalment, s’ha d’esmentar  un altre corredor ciclopi a la cova localitzada sota el 

monument central del poblat talaiòtic de s’Illot (ROSSELLÓ & FREY, 1966). El nivell 

inferior d’aquest monument s’havia datat aproximadament entre 1500 i 1100 cal BC, a 

partir d’una mostra de carbons. En una visita de revisió topogràfica i arqueològica a la 

cavitat l’any 2014 vam veure que el corredor es trobava esbucat (GRÀCIA inèdit), 

encara que l’any 1997 en una primera prospecció subaquàtica al llac, els bussos Xisco 

Gràcia i Bernat Clamor van accedir-hi a la cavitat mitjançant aquest corredor, ara 

impracticable. 

 La tercera etapa, el Bronze final i la primera edat del Ferro (1300/1200-600/500), 

suposa l’inici i la consolidació dels canvis més importants que donen lloc a la formació 

de la cultura talaiòtica. A grans trets, correspondria a les fases inicials del Talaiòtic 

segons les formulacions clàssiques, mentre inclouria les fases de transició i/o del final 

Figura 20.3: Tasques de recuperació d’una àmfora 

romana (Foto O. Espinasa).  
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de l’època naviforme que les propostes recents solen establir a finals del II mil·lenni, 

amb un inici del Talaiòtic un poc més tardà.   

 L’etapa final de la Prehistòria mallorquina, la segona edat del Ferro i les 

Colonitzacions (600/500 cal BC fins al segle I BC), es caracteritza per un conjunt de 

canvis probablement interrelacionats en un ambient de creixent jerarquització social i 

influències de les potències que lluiten pel control de la Mediterrània occidental. 

Aquesta etapa quedarà estroncada per la conquesta romana de l’illa l’any 123 BC. 

Equivaldria al Talaiòtic final o Posttalaiòtic d’altres perioditzacions. Es comença a 

observar una presència creixent de les importacions de materials procedents dels 

intercanvis amb els pobles colonitzadors (Fig. 20.1). 

 Les espectaculars troballes efectuades a la cova des Drac des Rafal des Porcs, 

alguns materials ceràmics de la cova Genovesa, fragments de ceràmica de la cova de sa 

Gleda corresponen a aquestes dues etapes prehistòriques (Fig. 20.2).    

 L’ocupació humana de les coves en època històrica. En època històrica, i 

deixant el món púnic de banda, es pot destacar també l’aprofitament de les coves com a 

punt de recollida d’aigua. Es tracta d’una estratègia que es remunta als mateixos inicis 

de la presència humana a les Balears. Moltes de les ceràmiques prehistòriques recollides 

a cavitats de Cabrera semblen tenir aquesta funció. El fet que el depòsit més 

espectacular d’aquest tipus localitzat fins ara, la font de ses Aiguades (Alcúdia) 

(GRÀCIA et al., 2001d), no inclou material prehistòric és el motiu pel qual aquesta 

tipologia de cavitats s’ha inclòs a aquest darrer apartat. Els contenidors ceràmics de la 

font de ses Aiguades no han estat estudiats, però es coneix la presència d’àmfores de 

diferent cronologia, especialment romanes (Fig. 20.3). Una altra gruta on s’ha 

documentat aquesta mateixa pràctica és la cova des Drac des Rafal des Porcs (Santanyí). 

 Finalment s’han d’esmentar les novetats pel que fa a les noves evidències a 

Mallorca del refugi de musulmans durant la conquesta cristiana de Jaume I (BERNAT 

& SERRA, 2001). A més de les dades obtingudes a la cova dels Amagatalls (TRIAS, 

1981) I a la cova des Moro (RIERA, 2001), destaca l’excepcional troballa de la cova 

den Xoroi (Artà), si bé els resultats de l’excavació romanen encara inèdits. Alguns 

materials trobats sota les aigües, com gerres islàmiques trobades a la font de ses 

Aiguades, cova Genovesa, cova des Coll, sistema Gleda-Camp des Pou testimonien la 

presència musulmana, especialment almoràvit i també dels almohade, de forma continua 

a les cavitats litorals (Fig. 20.17).  
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20.3. Cavitats amb troballes arqueològiques 

COVA DES DRAC DE CALA SANTANYÍ 

 La cova des Drac de Cala Santanyí ja era utilitzada com a mínim d’ençà dels 

temps pretalaiòtics. Anys enrere s’havia recollit a la sala abundant material arqueològic, 

que encara no s’ha publicat. De fet, els autors del present treball, durant una de les 

immersions efectuades a la cavitat, recuperaren una peça pretalaiòtica sota l’aigua del 

llac. La troballa es va efectuar a uns 6 m de fondària. Possiblement hi va caure 

accidentalment i degué rodolar, rost avall, fins aturar-se al lloc on es va localitzar. Es va 

fer donació de la peca al servei de Patrimoni del Consell Insular de Mallorca per 

procedir al seu estudi i conservació. També es va 

recuperar un morter medieval de pedra picada. En 

temps més recents la cova degué de tenir un ús 

continuat, un indici n’és la presència al rost del llac 

d’una gran quantitat d’ossos de someres i d’altres 

animals, entremesclats amb les pedres. 

 

COVA DES DRAC DES RAFAL DES PORCS 

 Aquesta cavitat ha estat objecte d’una 

excavació d’urgència l’any 1996, per recuperar 

material arqueològic de gran interès, part d’ell en un 

excel·lent estat de conservació. Es va fer en 

col·laboració amb el GAS, Grup d’Arqueologia 

Subaquàtic, actualment desaparegut. Els materials 

que es varen recuperar en dues campanyes encara no 

s’han estudiat, llevat d’algunes peces ceràmiques 

indígenes que es van incloure a la Tesi Doctoral de Beatriz Palomar (PALOMAR, 

2005). A més a més de la ceràmica posttalaiòtica, peces senceres (Fig. 20.5), es van 

recuperar àmfores itàliques Dressel i també gerres púniques (Fig. 20.4). L’estudi de la 

cavitat encara està pendent de publicar-se (inèdit). El que està clar és que aquest 

abundant material està relacionat amb els assentaments situats a les proximitats, això 

són els poblats talaiòtics de la punta des Bauç (Fig. 20.1).    

Figura 20.4: Gerra púnica 

sencera trobada a la cova des 

Drac des Rafal des Porcs. Foto 

R. Landreth.  
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Figura 20.5: Algunes de les peces de ceràmica posttalaiòtica recuperades sota l’aigua de la 

cova des Rafal des Porcs. Destaca a baix a l’esquerra, una olla ovoide d’esveltesa màxima. Es 

troben dipositades al Museu de Mallorca. Fotos: G. Santandreu.  
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COVA DES COLL  

Es van recuperar materials arqueològics 

d’època romana, 3 fragments d’àmfora i un molí de 

pedra (SALVÀ, 1997), sota les aigües de la sala 

Esperada (sector de l’Esfondrament). Per arribar-hi 

s’ha de superar una curta galeria submergida. Això 

plantejava un problema, ja que la localització en aquest 

indret de material arqueològic, era del tot il·lògic.  

 

 

 

Al finalitzar la topografia de la cova es va comprovar que aquesta sala, es 

trobava molt pròxima a la dolina d’entrada. Això, juntament amb el fet que les restes es 

localitzessin sota una rampa de terra i pedres, fa pensar que ens trobam davant un antic 

accés, actualment obstruït (GRÀCIA et al., 1997). 

Figura 20.6: 

Localització del 

coll d’àmfora des-

prés de superar 

zones sota l’aigua 

a un indret ac-  

tualment  inac-

cessible des de 

l’exterior. 
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ES DOLÇ 

Estudi de l’àmfora grecoitàlica arcaica recuperada   

 L’àmfora es va localitzar al rost subaquàtic que hi ha a l’entrada de l’Esfondrat, 

a -3 m. La peça, gairebé enterrada per davall del sediment, va aparèixer completament 

aïllada, tan sols s’identificaren alguns fragments molt petits de ceràmica d’època 

moderna/contemporània escampats per les proximitats. La troballa va comunicar-se al 

Departament de Patrimoni del Consell de Mallorca i a la família March, propietària dels 

terrenys on s’ubica la cova. A més a més, es va proposar als tècnics l’extracció 

immediata de la peça per l’elevat risc d’espoli, però també per un perill seriós de 

trencament, ja que els espeleobussejadors travessen el passatge de cap a la galeria de les 

Anguiles i des d’allà a tot es Dolç Intern. Com a mesura preventiva, abans de la 

recuperació definitiva de l’àmfora, no quedà altre remei que canviar-la provisionalment 

de lloc i posar-la a un indret apartat del trànsit dels bussos.   

 Les condicions estables de l’ambient han ajudat a preservar l’àmfora. La peça va 

aparèixer en aigües amb uns valors de salinitat d’entre 15 i 25‰, encara enfora dels 

valors de l’aigua del mar (aproximadament 35‰). La temperatura de l’aigua és manté 

pràcticament constant al llarg de tot el perfil mesurat (en torn als 19°C).  

Figura 20.7: Recuperació de l’àmfora grecoitàlica a l’Esfondrat (es Dolç)  (Foto GNM). 
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L’extracció del recipient de terrissa es va realitzar de manera manual, ja que la 

utilització d’un globus era completament inviable per les dimensions tan reduïdes de 

l’entrada. Aquesta operació es va dur a terme per dos espeleobussejadors sota la 

supervisió de dos arqueòlegs (Fig. 20.7). Una vegada extreta a la superfície es va 

embolicar amb tovalloles banyades amb aigua per mantenir-la humida. El trasllat es va 

realitzar a l’interior d’una caixa rígida de plàstic per protegir-la dels cops i els canvis 

extrems de temperatura i llum. Una vegada al laboratori es va netejar amb un raspall 

suau i es va introduir en una pica de grans dimensions amb aigua destil·lada. 

Posteriorment es va dessalar paulatinament la peça, que consisteix en mantenir-la 

submergida durant un període aproximat d’un any, canviant de manera periòdica l’aigua 

per reduir el nivell de sals. Al finalitzar el procés de dessalat es  va eixugar de forma 

lenta i progressiva.  

 L’estat de conservació general de la peça és bo. A primera vista no s’observen 

fissures ni cruis importants. El pivot està trencat i no s’ha conservat. També hi ha una  

lleugera degradació de la vora i s’observen alguns cops a la superfície exterior de la 

Figura 20.8: Àmfora del tipus MGS V, també denominada grecoitàlica arcaica de la variant 

LWa. La cronologia d’aquest tipus de produccions oscil·laria entre finals del segle IV i 

inicis del III aC.  
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panxa. Morfològicament és una àmfora baixa, amb el cos panxut i forma de baldufa 

(Fig. 20.8). Vora triangular allargada amb forma de bec d’ànec. La pasta és de color 

ocre-rosat a la superfície externa i vermella a l’interior. Desgreixant bastant depurat 

amb abundants partícules negres i blanques, que tal volta podria indicar-nos la seva 

procedència itàlica. Absència de resina a l’interior. Les dimensions mètriques de la peça 

són les següents: altura total conservada 56 cm (uns 60 amb el pivot), 41 cm de 

diàmetre màxim de la panxa, 12,4 cm d’altura del coll (per la seva cara externa, des de 

l’arrencament inferior de la vora al punt d’inflexió que ve marcat per l’inici de 

l’espatlla), 25 cm de diàmetre de la boca i 20 graus d’inclinació de la vora (de la cara 

superior del llavi en relació a la línia d’orientació de la peça).    

 La peça recuperada forma part d’un grup bastant ampli d’àmfores magnogregues  

(MGS) que estan datades entre el segle V i el segle II aC (VAN DER MERSCH, 1994). 

Els principals centres de producció estaven situats a les colònies hel·lenes de Sicília i el 

sud de la península d’Itàlia. Les variants més modernes d’àmfores MGS del segle IV-II 

aC (MGS IV, MGS V i MGS VI), marquen la transició entre dos períodes històrics i 

culturals diferents, per aquesta raó, s’encavalquen  amb les àmfores grecoitàliques 

arcaiques. El terme grecoitàlic fou creat pel professor Fernand Benoit per designar una 

sèrie de variants amfòriques del segle IV al II aC, amb una mateixa tendència evolutiva 

a partir dels prototipus orientals (BENOIT, 1957). Elizabeth L. Will va sistematitzar-les 

en cinc grups, depenent del grau d’evolució de la peça (WILL, 1982). Tot i les 

reticències d’alguns investigadors (MANACORDA, 1986; EMPEREUR & HESNARD, 

1987; BATS, 1986), aquest treball ha constituït durant molt de temps l’únic marc de 

treball de referència. Les àmfores grecoitàliques més antigues, que equivaldrien als 

tipus IV,V i VI de les MGS de Van der Mersch, destaquen per la seva tendència ovoïdal 

amb els llavis alçats (LWa-c). A partir del segle III aC s’observa una evolució cap a 

recipients de majors dimensions amb el coll i el cos més estilitzat i amb el llavi més alt 

(LWd-e). El resultat de la progressiva transformació són les primeres àmfores 

pròpiament romanes del tipus Dressel I. Aquestes produccions passaren a convertir-se 

en els recipients amfòrics de vi més característiques de la Mediterrània a l’època 

tardorepublicana (segles II-I aC). 

 L’àmfora d’es Dolç equivaldria al tipus MGS V (VAN DER MERSCH, 1994), 

també denominada grecoitàlica arcaica de la variant LWa (WILL, 1982). La cronologia 

d’aquest tipus de produccions oscil·laria entre finals del segle IV i inicis del III aC 

(ASENSIO & MARTÍN, 1998). És molt abundant i difosa per tot el Mediterrani. Els 
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centres de producció són molt abundants, per aquesta raó, és difícil identificar la seva 

procedència concreta. Generalment es considera que les àmfores grecoitàliques antigues 

s’utilitzaven per transportar vi. Tot i així, en el cas particular de l’àmfora d’es Dolç, és 

probable que la peça fos reutilitzada per portar aigua. Per ventura, el pivot es va rompre 

accidentalment durant l’aiguada i fou abandonada a l’entrada de la cova.  

 Existeixen alguns paral·lels d’àmfores MGS localitzades a la costa oriental de la 

Península Ibèrica, i més concretament a les Illes Balears (ASENSIO, 2008; ASENSIO 

& MARTÍN, 1998). S’han documentat algunes variants antigues del tipus MGS I i 

MGS II al vaixell grec de Cala Sant Vicenç (NIETO & SANTOS, 2009). També cal 

destacar el carregament d’àmfores gregues recuperades al vaixell del Sec, entre les 

quals hi havia recipients del tipus MGS IV (ARRIBAS et al., 1987). Pel que fa a les 

àmfores MGS tardanes ò àmfores grecoitàliques arcaiques, com la que s’ha pogut 

identificar al Dolç, hem de destacar un carregament bastant homogeni format per 16 

exemplars procedents del derelicte del Bon Capó (Ametlla de Mar, Tarragona) 

(ASENSIO & MARTÍN, 1998). Al museu de la Punta d’Arenys de Mar, també hi ha un 

exemplar amb les mateixes característiques formals, que fou rescatada per un pescador  

a un punt indeterminat de la costa de Mataró a una fondària d’uns 750 m (ASENSIO & 

MARTÍN, 1998). A les Illes Balears també van trobar-se dos exemplars complets 

d’àmfores grecoitàliques arcaiques al derelicte de Cabrera II, juntament amb un 

important conjunt de materials púnics (CERDÀ, 2000;  ASENSIO, 2008).  

 

COVA DE SA GLEDA 
 La cavitat aplega diverses estructures d’interès etnològic relacionades amb 

l’extracció d’aigua, com ara pou, sínia de sang, bombes d’aigua, canals, etc. La cova va 

ésser condicionada per aquest ús, havent un camí helicoïdal que descendeix fins al llac, 

avui parcialment destruït per la caiguda de materials del con d’enderrocs i del sostre. 

 S’han trobat sota les aigües fragments ceràmics pretalaiòtics, púnics i islàmics a 

la sala d’Entrada i a dos esfondrament interns, a uns 200 m, 250 m i 380 m del llac 

d’entrada. Aquests esfondraments corresponen al pas d’en Judes, la cambra dels Moros 

i la sala de les Còniques.  Els fragments trobats ens serveixen per poder saber que en 

temps històrics la cova tenia com a mínim altres dues entrades, també d’abisament 

(cambra dels Moros i galeria de les Còniques), actualment impracticables. Alguns 

d’aquests fragments es varen entregar pel seu estudis als responsables de Patrimoni del 

Consell de Mallorca. 
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COVA GENOVESA 

Inicialment, els objectius de la 

intervenció arqueològica a la cova 

Genovesa o cova d’en Bessó, dins el 

marc del projecte d’investigació 

interdisciplinari de la cavitat, 

consistien en (1) la documentació de 

les estructures muràries de caràcter 

ciclopi que es troben al seu interior, i 

(2) l’estudi tipològic dels materials 

ceràmics que, provinents d’aquest 

lloc, es trobaven ja dipositats al 

Consell de Mallorca abans de 

començar l’estudi. Durant el 

desenvolupament de les tasques 

d’investigació a la cavitat s’han 

recuperat altres fragments ceràmics, 

procedents d’un dipòsit clandestí i 

també alguns exemplars superficials i 

subaquàtics in situ interessants per la 

seva relació amb les estructures arquitectòniques, i han estat incorporats al material 

d’estudi. Es presenta a continuació, la documentació arqueològica registrada durant les 

tasques i es fa una primera aproximació interpretativa a l’ús històric d’aquesta cavitat al 

llarg del temps. 

 

Elements arquitectònics 

Inicialment, s’ha de dir que a la zona d’entrada de la cova, gairebé a l’exterior, 

existeixen nombroses restes de murs realitzats amb la tècnica tradicional de construcció 

en pedra seca d’època moderna. Els dos murets situats ja a l’interior de la cavitat, una 

vegada superat el llac, estan elaborats de manera molt rudimentària i no presenten 

materials arqueològics associats que permetin plantejar la seva cronologia o funció. Els 

altres  tres  elements constructius d’arquitectura ciclòpia (rampa empedrada, mur ciclopi  

Figura 20.9: Rampa empedrada que descendeix 

suaument des de l'entrada de la cova de cap al 

llac. (Foto R. Landreth). 
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paral·lel a la rampa i passera ciclòpia subaquàtica) semblen estar relacionats entre si. Els 

materials ceràmics recuperats suggereixen que les construccions ciclòpies de la cova 

Genovesa s’han de situar a la fase final de l’època de les navetes. Podem situar aquest 

període d’ús prehistòric de la cova a dins un interval cronològic que pot incloure gran 

part de la segona meitat del II mil·lenni cal BC i els dos primers segles del I mil·lenni 

cal BC (GRÀCIA et al., 2003b). 

Sobre la funció d’aquestes estructures, poca cosa es pot dir amb les evidències 

actuals. L’absència de restes humanes a la cova permet descartar la relació amb 

pràctiques funeràries. Les escasses restes prehistòriques que s’observen en superfície 

fan pensar en una activitat poc intensa. A més els tipus ceràmics documentats són, en la 

seva major part, contenidors, i manquen o estan molt poc representats altres vasos d’ús 

domèstic que puguin fer pensar en l’ús de la cova com hàbitat sincrònic a les navetes 

(Figs. 20.15, 20.16). Arribats a aquest punt s’ha de dir que les altres dues coves que 

presenten construccions ciclòpies no relacionades amb pràctiques funeràries, a 

Mallorca, se situen precisament a la zona costanera del terme de Manacor a escassa 

distància de la cova Genovesa. Es tracta de la cova des Moro i les coves del Drac 

(TRIAS, 1995),  entre les quals se situa la cova Genovesa, en posició gairebé 

intermèdia. A l’entrada de la cova des Moro hi ha un corredor ciclopi cobert amb grans 

lloses (FONT & MASCARÓ, 1962). Les primeres campanyes d’excavació a aquesta 

cavitat han posat de manifest que el gruix del material ceràmic també pertany a la 

darrera fase cultural de les navetes d’hàbitat (CALVO et al., 2001). A les coves del 

Drac també s’hi troba un corredor ciclopi cobert, prop de l’entrada natural (FONT, 

1978). En aquest cas la informació és molt escassa, tan sols s’ha esmentat la presència 

de ceràmica de diverses èpoques, entre elles la prehistòrica (GINÉS & GINÉS, 1994). A 

ambdós casos la semblança amb la cova Genovesa no és a la pròpia forma de les 

estructures, sinó en el fet que s’hagi realitzat un esforç notable en la construcció 

d’elements arquitectònics que ressalten la zona d’entrada d’aquestes tres cavitats. A 

més, en els casos de la cova des Moro i de la cova Genovesa, es pot considerar com a 

sincrònic, a grans trets, el moment d’aixecament d’aquestes estructures. 

Rampa empedrada 

La via que descendeix de manera suau des de l’entrada de la cova fins al llac 

(Fig. 20.9), amb una amplada aproximada d’entre 2 i 3 m, es troba empedrada en la seva 
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Figura 20.10: Mur construït amb tècnica ciclòpia. La seva 

cronologia se situaria en un interval que pot incloure gran part de 

la segona meitat del II mil·lenni cal BC i els dos primers segles 

del I mil·lenni cal BC. (Foto R. Landreth). 

major part amb blocs 

de mida variable que 

presenten la cara 

superior lleugerament 

arrodonida. A la part 

inferior, ja a pocs 

metres del llac i amb 

un substrat molt 

argilós, sembla que 

una part d’aquest 

empedrat ha estat 

desmantellat pels 

agents naturals.  

 

                                       

 

 

 

 

 

 

Mur paral·lel a la rampa 

Un fragment de mur construït amb tècnica ciclòpia, d’uns 10 m de llargària, 

discorre paral·lel a la rampa de baixada (Fig. 20.10). A alguns punts aprofita i s’adapta a 

grans roques caigudes. El parament, situat a manera de marjada a una zona de pendent, 

mira directament a l’interior de la cova. Per aquestes característiques, és raonable 

suposar que està relacionat amb la rampa empedrada i que la seva funció seria donar-li 

major solidesa evitant els esbaldregaments.                                                                                                                                                                                         
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Passera submergida 

Es tracta d’una alineació de grans blocs sota l’aigua que connectava les dues 

parts de sòl emergit que limiten el llac de la cova (Figs. 20.11-14). Actualment aquesta 

passera es troba submergida aproximadament 1 m. No obstant, als blocs es pot seguir, 

igual que a la paret que conté el llac, una marca horitzontal d’un antic nivell de l’aigua. 

Aquest, indica que la passera es trobava emergida uns 20 cm en algun moment del 

passat. En aquest sentit, és interessant esmentar la presència d’alguns fragments de 

ceràmica prehistòrica, a la part posterior al llac, entre els quals destaca un monyó 

d’àmfora pithoide.   La longitud de la passera és de 7 m, dels 14 m de llarg del llac, i 

està orientada pràctica-ment N-S. A la part superficial està format per 14 pedres de bona 

mida, a més d’altres de més petites. Unes i les altres recobreixen blocs i pedres situades 

al davall. La pedra de major mida fa 1,63 m de longitud i 0,6 m d’ample. Estan totes 

ben encaixades, i no és possible la seva col·locació dins l’aigua d’aquesta manera. 

Pensam que les tasques de construcció del pas es varen fer en estar el nivell de l’aigua a 

menor cota que l’actual, possiblement entre -1 i -1,5 m respecte a l’actual nivell del llac. 

Aquest  nivell  permetria haver  col·locat les pedres i  poder superar el llac per accedir a  

Figura 20.11: Llac de la sala d'Entrada. Els dos espeleòlegs estan caminant per damunt de la 

passera submergida. Als costats del pas la fondària de l'aigua assoleix els 5 m. (Foto O. 

Espinasa). 
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Figura 20.12: Situació del 

mur, rampa empedrada i 

passera submergida  

construïts amb tècnica 

ciclòpia. Secció de la sala 

d’Entrada a on es pot 

observar la situació de la 

passera submergida. La 

cronologia d’aquests ele-

ments arquitectònics se 

situaria en un interval que 

pot incloure gran part de 

la segona meitat del II 

mil·lenni cal BC i els dos 

primers segles del I 

mil·lenni cal BC.  
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Figura 20.13: Passera 

submergida que comunica la 

sala d'Entrada amb la sala de 

les Ratapinyades. Es tracta 

d'una alineació de grans blocs 

que van esser col·locats 

aprofitant la zona de menys 

fondària, corresponent al con 

de materials caiguts del 

sostre. Estudis dels canvis del 

nivell marí a l’Holocè 

indiquen una petita davallada 

del nivell de la mar en el 

període de les Navetes (1900 

BC). 
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l’altra costat de la cova, la sala de les Ratapinyades. El fet d’haver-hi trobat ceràmica 

pretalaiòtica en alguns indrets posteriors al llac, alguns fragments submergits, ens donen 

més arguments a favor d’aquesta hipòtesi. Una altra raó de pes és que segons estudis del 

nivell de la mar al Mediterrani occidental al llarg de l’Holocè, sembla que a l’època en 

la qual se situen els elements arqueològics el nivell  de la mar estaria lleugerament per 

sota de l’actual (PIRAZZOLI, 1991; PIRAZZOLI, 1996). 

 

Restes de murets a la zona més interior 

A l’altra banda del llac, a la zona aèria interior (sala de les Ratapinyades), a una 

zona de la cova on no hi arriba llum natural, es varen documentar dos murets de pedra 

seca, d’una o dues filades de pedres de mida mitjana (veure topografia de la cavitat a 

GRÀCIA et al., 2003a). Un de forma allargada i l’altre circular on s’hi observa la 

presència de carbó vegetal. No s’ha documentat cap material arqueològic associat a 

aquestes estructures que pugui permetre conèixer la seva cronologia o entendre la seva 

funció. 

Figura 20.14: Passera submergida que connecta les dues parts de sòl emergit que limiten el 

llac de la cova. Actualment es troba aproximadament a 1 m sota les aigües.  
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Ceràmica 

Les restes ceràmiques estudiades tenen una triple procedència. En primer lloc un 

grup de materials format per 62 fragments havia estat entregat al Consell de Mallorca, 

prèviament a l’inici de les tasques d’estudi de la cova Genovesa. Un segon grup de 

materials va ser localitzat per aquests autors dins una bossa de plàstic a l’entrada 

b)  A) Fragment de vas globular 

de vora engruixida exvasada i llavi 

aplanat. Presenta un mugró aplicat 

a la part superior del cos. B) 

Fragment de vas globular de vora 

engruixida exvasada i llavi 

aplanat. C) Fragments de vas 

hemisfèric carenat, de vora 

exvasada i llavi aplanat. 

 

Figura 20.15: Ceràmica prehistòrica. Gran 

tonell troncocònic de vora engruixida i llavi 

aplanat (l'anomenada vora triangular). Presenta 

sèries de dos agafadors horitzontals 

superposats disposats radialment sota el llavi 

en arcs de 120 graus.  

Figura 20.17: Ceràmica musulmana. A) 

Fragment de gerra amb inici d'ansa, que 

presenta com a decoració tres línies vermelles 

horitzontals paral·leles per sota el llavi. B) 

Fragment atípic d'alfàbia amb cordó horitzontal 

incís aplicat. 

 

Figura 20.16: dos fragments de vasos  

globulars   i llavi aplanat i un fragment de 

vas hemisfèric carenat.  
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mateixa de la cavitat contenint 212 fragments.  En tercer lloc, 27 fragments superficials, 

alguns d’ells sota les aigües del llac varen ser recollits durant l’exploració a causa de la 

significació de la seva localització. Alguns d’ells els reproduïm a les figures 20.15-17. 

Cronològicament, s’han pogut establir tres grups segons l’adscripció dels 

diversos fragments recuperats. El primer d’ells, amb 191 fragments, està format per 

ceràmiques d’època moderna, sobretot dels segles XIX i XX. Aquest grup no ha estat 

estudiat. Tan sols es pot esmentar la presència de restes de vaixella domèstica (plats, 

escudelles, olles) i de recipients de mida mitjana (gerres). El segon grup engloba els 

materials d’època musulmana, i està format únicament per dos fragments i la meitat 

d’una gerreta islàmica amb decoració al coll (Fig. 20.17). Es tracta d’un coll de gerra, 

decorat amb tres línies pintades vermelles horitzontals paral·leles i equidistants i 

situades per davall el llavi, i d’un fragment de cos d’alfàbia, decorat amb un cordó 

horitzontal que presenta línies incises obliqües. Es tracta de contenidors que podrien 

estar relacionats amb la recollida d’aigua. No podem parlar en aquest cas de l’ocupació 

de la cavitat com a refugi per part dels musulmans durant els anys de la conquesta 

catalana de l’illa en el segle XIII, com és el cas dels exemples propers de la cova dels 

Amagatalls (TRIAS, 1981) i la cova des Moro (RIERA, 2001). 

El tercer grup, amb 107 fragments, està format per les ceràmiques d’època 

prehistòrica i és el que ha estat objecte d’un estudi tipològic més acurat i presenta un 

caràcter força homogeni culturalment (Figs. 20.15, 20.16). La majoria dels tipus 

ceràmics identificats són característics de les navetes d’habitació, fins i tot es proposa la 

validesa de la vora de tonell de secció triangular com a fòssil director de la darrera fase 

d’ús de les navetes (e.g., CALVO & SALVÀ, 1997). Les altres formes ceràmiques, tot i 

no ser tan comunes en aquests contextos, també troben algun paral·lel a alguna de les 

navetes excavades a Mallorca, o altres tipus de jaciments d’aquesta època, i poden 

pertànyer a aquesta fase cultural. En aquest sentit destaca l’absència d’elements 

ceràmics característics d’altres períodes prehistòrics anteriors o posteriors. Donades les 

datacions absolutes disponibles per a contextos ceràmics semblants a les navetes 

excavades properes a la cova Genovesa, podem situar aquest període d’ús prehistòric de 

la cova Genovesa a dins un interval cronològic que pot incloure gran part de la segona 

meitat del II mil·lenni cal BC i els dos primers segles del I mil·lenni cal BC. Novament, 

la majoria dels tipus ceràmics descrits són contenidors que poden estar relacionats amb 

la presència abundant d’aigua dolça a l’interior de la cavitat (GRÀCIA et al., 2003b). 
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SISTEMA PIRATA-PONT-PIQUETA 

La cova des Pont rep aquest nom pel pont que facilita l’entrada, el qual presenta 

la volta feta de marès tallat i la resta de pedra seca (Fig. 20.18). Des d’un rebaix fet a la 

vora de la boca per eliminar part del desnivell, el pont va fins una plataforma de pedres i 

argamassa que anivella el cim del con d’enderrocs que ocupa el fons de l’abisament 

d’entrada. El pont està muntat damunt 

una volta de mig canó de 3,6 m de llum 

i 3,5 m d’amplària. La volta està feta 

de marès tallat i molt ben compost 

acabada en un arc de 28 dovelles de 40 

x 30 cm aproximadament; la resta del 

pont i del camí que el segueix és de 

pedra sense picar (TRIAS & MIR, 

1977). El que sorprèn és la importància 

de l’obra unida al que no quedi 

memòria ni de quan ni de perquè es va 

fer. Ni tant sols queda cap llegenda que 

en faci referència. La cita més antiga és 

d’ESTELRICH (1897) que indica que a 

la seva època ja no quedava memòria 

de qui l’havia fet, i que s’havia 

construït per a poder entrar les ovelles 

a sestar. MARTEL (1903) diu que el 

pont era fet pels moros; això no és més 

que una prova de que el poble havia 

perdut tot record de qui l’havia bastit. 

Si podem acceptar que els materials 

ceràmics trobats a dins la cova són 

d’entrada posterior a la construcció del pont, la podríem atribuir al segle XVII, d’on 

data la troballa més antiga: una olla amagada entre uns grans blocs al peu del con 

d’entrada (TRIAS & MIR, 1977). 

 

 

Figura 20.18: Detall del pont d’accés a la 

cavitat homònima. Si es pot acceptar que els 

materials ceràmics trobats a dins la cavitat són 

d’entrada posterior a la construcció del pont, 

s’atribuiria al segle XVII (TRIAS & MIR, 

1977) (Foto A. Merino). 
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ANNEX: LA FONT DE SES AIGUADES (Alcúdia) 

Situació i geologia 

 Encara que no està dins el Migjorn ni Llevant de Mallorca, aquesta cavitat litoral 

l’hem inclòs pel seu elevat interès arqueològic. La font de ses Aiguades es troba situada 

al NE de Mallorca, a la badia d’Alcúdia, prop de l’illot d’Alcanada (GRÀCIA et al., 

2001d). El lloc on s’obri el pou se situa a 6 m d’alçària respecte al nivell de la mar, 

després d'un centenar de metres de suau pujada des de la mar cap a l’interior i que 

prossegueix en el puig de sa Madona de 169 m d’alçària. La contrada fou molt 

freqüentada des d’antic, com així ho demostren els diversos vaixells romans que es 

troben al seu fons. És summament interessant el fet de que el pou nomes dista tan poca 

distància de la mar, a una badia que fos un lloc habitual de fondeig de vaixells al llarg 

dels segles, a pocs quilòmetres d’Alcúdia i de l’antiga ciutat de Pol·lentia, que 

juntament amb Palma va ser centre difusor de la romanització de l’illa.  

 La cavitat, fins a la construcció del golf d’Alcanada, iniciat el 1998, es trobava a 

una zona de pinar que l’amagava de l’actual transit de cotxes, banyistes i caminants. 

Darrera de la caseta del pou hi ha una explanada i més enllà, una antiga pedrera que va 

afectar una part de la muntanya. El procés urbanitzador, iniciat als anys 30 i que encara 

continua molt actiu, per poc no acaba amb la seva existència, ja que més enllà de la 

urbanització, la construcció de vials que porten al camp de golf ha passat a només uns 

metres de la caseta del pou. La cavitat s’ubica a la serra de Tramuntana, formada en 

aquest lloc per calcàries del Juràssic, aprofitades en altres temps per la pedrera de grava 

o àrids que es localitza a poca distància de la cova.   

 

Documentació del 1738 

  Gràcies a la documentació subministrada per Gabriel Ordines Marcé i Francesca 

Rotger Moyà ens vam assabentar que la cavitat objecte del nostre estudi, fins llavors 

anomenada per nosaltres pou d’Alcanada, tenia referències escrites de 1738 (ORDINES 

& ROTGER, 2002), per no tornar-ne a trobar cap font escrita de llavors ençà.  

 La comunicació es basa en un document localitzat a l’Arxiu Militar de Segovia, 

dins la Colección General de Documentos titulat: Relazion de consistencia de la Plaza 

de Alcúdia, de sus dos puertos colaterales con descripcion de los cabos, calas y demas 

particularidades notables de ellos, y de su territorio, signat per Carlos Berenguer el 

quinze d'abril de 1738 i redactat en castellà.  
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 El document, que consta de vuit pàgines, fa una anàlisi de les badies d’Alcúdia i 

de Pollença, anomenades aquí Puerto Mayor i Puerto Menor respectivament, observant 

els llocs més vulnerables a desembarcaments enemics, els tipus d’embarcacions més 

probables segons el calat de les zones, els millors llocs per abastir-se d’aigua, les cales 

més arrecerades i els caps més destacats.  

 El caràcter militar de la descripció es fa patent en la importància que es dóna a les 

obres defensives que es consideraven necessàries, com la construcció d’una sèrie de 

torres i bateries, entre elles la de l’illa d’Alcanada, a més d’un pont a l’Albufereta.  

 La plaça d’Alcúdia, afirma el document, era incapaç de "impedir los desembarcos 

de enemigos, y corsarios, ni oponerse a sus irrupciones en el territorio quando sean de 

gran numero ..." ja que una armada podia desembarcar en el Port Major sense ser 

molestada des de la placa i torres properes, i fins i tot carregar aigua per tota la tropa 

a la font de les Aiguades. Aquesta font és situada pel document entre la torre fuerte del 

Mar i l’illa d’Alcanada, i segons els mariners del país disposava de la millor aigua de 

les costes del Mediterrani, ja que "se purifica y no se corrompe transportada sobre el 

mar, dizen es conozidisima de todos los Nauticos freqüentada de ellos y que a proposito 

la vienen a buscar desde lexos en los presentes tiempos, y se conoze por los señales, y 

surcos de las rocas de su boca que acontezeria lo mismo en los pasados". 

Figura 20.19: Visió del pou, on es veu l’escala per davallar els espeleobussejadors i restes de 

canonades relativament modernes. Foto: A. Merino. 
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 La importància d’aquesta font justifica que el redactor del document en faci una 

acurada descripció: "Esta fuente esta a manera de Pozo, formando una caverna grande 

o zisterna natural de la que no se puede sacar el Agua sino a brazo, o con una bomba, 

porque esta profunda desde el piso de tierra, hasta llegar a la superfície del agua unas 

tres toisas y media (6,8 m), y de agua tiene una toisa (1,95 m), es tan existente y perena 

la abundanzia que despues de haver sacado quanta agua pudieren dos o tres armadas 

no baja una pulgada de su nivel obserbando (dizen se experimentó) esta combenienzia 

que dio naturaleza es de gran considerazion digna de apreziarla, y a poca costa se 

podra bien reservar, disputar, y totalmente defender de que la disputen las escuadras, y 

embarcaziones enemigas como despues se dirá en el estado del projecto general que 

utilmente se podra aplicar a esta Plaza y dichos dos Puertos. Y bajando esta agua del 

centro de las Montañas como discurren algunos, se podra conducir hasta la orilla del 

Mar del que dista solo sesenta toisas (117 m) pero sino, es menester otra diposizion que 

fariha el tomarla al pie de ella". 

 

 

Figura 20.20: Paret concrecionada de la sala de les Àmfores vista per davall de l’aigua. 

S’observa la peça arqueològica encaixada entre formacions (la part aèria de l’àmfora, 

soldada a les parets per precipitació litoquímica). La superfície del llac es troba recoberta 

per làmines de calcita flotant (Foto: O. Espinasa). 
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Figura 20.21: Topografia de la Font de ses Aiguades a on es detalla ampliat el jaciment 

arqueològic. La llegenda indica el tipus de peces recuperades de la cavitat i també la presència 

d’un Myotragus balearicus en posició anatòmica, procedent d’una pulsació climàtica freda. 
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Descripció de la cova 

 L’entrada de la cavitat es troba tancada per una caseta de pou i presenta 

nombroses modificacions i construccions que l’han afectat al llarg de períodes molt 

espaiats en el temps (Fig. 20.19, 20.21). Segons la versió del guarda de l’obra del golf 

d’Alcanada, va estar molts d’anys tapada per una llosa i oblidada del record de la gent, 

abans de fer-se la caseta. Es davalla un primer tram d’uns 2 m del pou per una escala 

metàl·lica fixa, en mal estat de conservació, que du a un replà a on la secció del forat del 

pou és de només d’uns 90 x 60 cm. Des d’aquest lloc fins a l’aigua hi ha una caiguda 

vertical de 4 m, sense cap estructura que permeti davallar actualment. Prop de l’aigua es 

troba un petit replà que sembla ha jugat un paper útil a qualque moment de la historia 

del pou, ja que presentava alguns fragments de ceràmica. De totes formes, des d’aquest 

lloc, la capacitat i la comoditat de maniobra per les tasques de recollida d’aigua són 

gairebé nul·les.  

 La gruta està, llevat d’un altre petit replà, tota dominada per l’aigua, que sifona o 

bé deixa petites cambres d’aire a diferents llocs. La cambra aèria més gran és la que es 

Figura 20.22: Visió d’un sector de la sala, als 8 m de profunditat, amb abundant material 

ceràmic. Les àmfores romanes del segle I. a.C  es troben parcialment recobertes pel fang. Es  

distingeix una gerra islàmica de diferent coloració situada per damunt de les restes més 

antigues (Foto: P. Gracia). 
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troba sota el pou, d’uns 11 m de llarg, i 

quasi sifonada cap al NO, per la baixa 

alçària del sostre, essent més espaiós el 

costat S. A qualque lloc, el sostre es 

troba a més de 2 m d’alçària per 

damunt de l’aigua (Fig. 20.21). 

 La cova, de direcció predominant 

ENE-OSO, esta formada per un conjunt 

de galeries (galeria de les 

Typhlocirolana moraguesi, galeria NE, 

galeria del Myotragus i la petita galeria 

N) que convergeixen entre sí a la sala 

de les àmfores, zona més ampla de la 

cova. La poligonal projectada de la 

cavitat arriba a tenir un 

desenvolupament total de 180 m; dels 

quals la major part són subaquàtics, no 

obstant això, hi són abundants les 

cambres d’aire repartides gairebé per 

tota la gruta. El desnivel1 total de la 

cavitat és de 21 m (la fondària màxima 

sota l’aigua és de 15 m, mentre la cota 

positiva màxima és de 6 m a la boca). 

La sala de les àmfores d’uns 16 x 14 m, 

es perllonga cap a totes les altres galeries, essent el lloc més ample de tota la cavitat, 

predominant per complet al terra la morfologia del con d’enderrocs que provenen de la 

boca de la cavitat i han anat caient al llarg dels temps. El con de blocs es perllonga a la 

galeria de les Typhlocirolana moraguesi, on assoleix els 14 m de fondària i el màxim 

pendent. La galeria N, és una continuació d’uns 13 m de llarg que al final es fa 

impracticable per l’estretor que presenta a uns 11 m de profunditat. La continuació de la 

cova és cap al NE, per un tram comú a les dues galeries de la zona, la galeria NE de 40 

m, que finalitza en una cambra d'aire i la galeria del Myotragus, que és la que arriba als 

50 m de distància i 15 m de fondària, des de l’entrada del pou per un darrer tram vertical 

i molt angost. La distància màxima lineal d’un extrem a l’altre de la caverna és de 72 m.  

Figura 20.23: Disposició del material  

arqueològic al rost d’enderrocs on es pot 

apreciar la gran quantitat d’àmfores 

superposades i la trencadissa que han sofert. 

Moltes es van fragmentar durant la caiguda o 

bé per l’impacte dels materials que hi han 

xocat posteriorment (altres àmfores, roques, 

troncs, etc.). Foto: P. Gracia. 
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Disposició del material arqueològic 

 El con d’enderrocs, lloc arqueològic fèrtil de la cova, presenta una superfície 

projectada aproximada de 200 m
2
 (Fig. 20.21-23). El con parteix d’uns 2 m sota l’aigua 

fins els -14 m, ja dins la galeria de les Typhlocírolana moraguesi. Són preferentment els 

extrems els més rics en material, cosa lògica ja que la pròpia disposició en con feia que 

en caure les peces dins l’aigua rodolessin pendent avall fins topar-se amb la paret, amb 

un obstacle que aturés la davallada o bé per adquirir el terra l’horitzontalitat. L’equip 

humà ha pogut recuperar més 

del que feien comptes, ja que 

en anar llevant peces 

descobrien també d’altres 

situades per davall. El 

material es troba en alguns 

llocs sepultat i mesclat amb 

pedres i fang, alguns grans 

blocs, així corn troncs 

vegetals i ossos d'animals que 

els tapen parcialment. El 

llançament de pedres i 

estructures del pou, tal corn 

piques de pedra i blocs ha 

provocat el trencament de 

gran part de les peces, que 

s’enfonsaven normalment 

senceres. La recuperació s’ha 

fet del material de superfície i 

del que es descobria per sota. Molts de fragments dels cossos de les peces no s’han 

recuperat, aconsellats pels arqueòlegs, per no augmentar considerablement el volum del 

gènere recuperat i prioritzar el material determinable. El que està clar és que el jaciment 

no està esgotat en absolut, ja que sota el fang i blocs se segueixen veient àmfores, i no 

es pot indagar la potencia fèrtil del con, ni els materials més antics que es deuen trobar 

per damunt de l’antic con natural, el més semblant al que caigué el Myotragus milers 

d’anys  enrere.  Només una tercera fase d’excavació,  llevant les pedres i elevant-les pou  

Figura 20.24: Recuperació d’una àmfora globular i de 

paret prima. Aquest jaciment arqueològic té un especial 

significat pel fet que evidència l’extracció d’aigua i 

aprofitament d’una cavitat  litoral molt a prop de la mar, 

en un lloc arrecerat de la costa (badia d’Alcúdia). Els 

vaixells feren servir l’aigua per les travesses almenys 

d'ençà del segle II aC, extracció que va continuar al llarg 

del temps com ho demostren els diferents tipus i 

cronologies de contenidors ceràmics trobats, així com 

per la documentació que fa referència a aquests ús de 

l’any 1738. Foto: P. Gracia. 
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amunt, així com aspirant el fang, pot subministrar aquesta informació. Aquesta tasca 

seria molt costosa i extraordinàriament pesada, però és l’única forma de recuperar tot el 

material i desvetllar el misteri dels primers homes que en feren ús d’aquestes aigües. 

Com sembla que no és una prioritat d’acció la recuperació total dels contenidors 

ceràmics, cal salvaguardar el pou i declarar-lo figura protegida com a herència i reserva 

per a les generacions futures, tant pel seu valor documental històric i arqueològic, com 

pel patrimoni natural que representa en sí mateix. 

 

 

Figura 20.25: Petita mostra d'àmfores Dressel de diverses tipologies i variants trobades a la 

cavitat. El nombre mínim d'àmfores recuperades, entre senceres i colls supera àmpliament la 

seixantena. La major part de les àmfores romanes recuperades són contenidors de vi ja 

amortitzats, que cronològicament se situarien entorn als segles II al I abans de la nostra era. 

Peces 25, 73 i 75: gregues tardanes (entre els segles II a I a.C.) de tipologia Dressel 2-4. 

Àmfora 10: grega de caires molt marcats. Àmfora 21 : bètica de tipologia Dressel 7-

11.Àmfora 24: itàlica tipus Dressel-1 del segle I d.C. amb anses planes i solcades. 

Determinació Damià Cerdà. Fotos: A. Merino i P. Vega. 
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Utilització de la cavitat per a l’extracció d’aigua 

No podem saber quan es va començar a utilitzar la gruta per extreure-hi aigua, ja 

que els possibles materials ceràmics més arcaics de recollida estan sepultats sota els més 

moderns. A partir del material recuperat més antic (romà) i donat la gran quantitat en 

que es troba, es pot deduir que a l’època romana s’emprava intensament com a 

subministri d’aigua. Pel tipus de recipients (àmfores de gran capacitat) sabem que es 

dedicaria a abastar una quantitat considerable de gent, vaixells fondejats a la badia, i no 

només a pescadors o pagesos de forma ocasional. El què és difícil d’imaginar és com 

manejaven les feixugues àmfores plenes d’aigua per la vertical d’entrada, ja que en el 

Figura 20.26: Àmfores gregues tardanes de tipologia Dressel 2-4 amb anses bífides. Detalls 

ampliats dels signes ortogràfics pintats. Fotos: A. Merino i P. Vega. 
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cas de que les haguessin omplert des de dalt amb cordes no s’haguessin trobat tantes de 

senceres. És molt probable que un aiguader estaria situat vora el llac. Les llenegades 

ocasionals d’entre les mans, a l’hora de treure les àmfores de l’aigua, devia fer que una 

petita part d’elles s’enfonsés sota les aigües del llac i donada la fondària i topografia del 

con d’enderrocs, rodolessin pendent avall, romanent oblidades fins als nostres dies. No 

es factible pensar en la pujada d’un home amb aquesta càrrega per una escala vertical.  

La presència de qualque contenidor ceràmic 

islàmic (gerres de petita capacitat), donen a pensar 

en un ús més esporàdic i menys important, o com a 

mínim amb menor pèrdua de recipients (tal vegada 

s’extreia amb una sínia o altre mecanisme 

d’extracció, el que explicaria la disminució en el 

nombre de peces perdudes). La documentació 

localitzada de 1738 confirma la continuïtat i 

importància del pou, fins i tot com a lloc estratègic 

des del punt de vista militar.  

El material modern es també freqüent, 

especialment en forma de gerres mallorquines de 

tot tipus, dimensions i formes, moltes d’elles 

recuperades senceres (Fig. 20.29). La presència de 

cadufs de diferent tipologia i restes de sínia ens 

indiquen que en un període no molt llunyà continuà 

l’extracció. A l’interior del pou (al rost de 

materials) també hi ha diverses piques de pedra, 

alguna de grans dimensions. A l’exterior del pou hi 

ha una pica moderna que degué servir com 

abeurador de bestiar. Posteriorment l’extracció es 

va fer amb una bomba i es van instal·lar tubs, 

remodelació que degué suposar un canvi radical en la morfologia externa del pou, amb 

la construcció de la caseta i l’esbucament d’una part de les anteriors estructures (Fig. 

20.19). El fet de que el nivell freàtic es trobi a nomes 6 m de fondària és un altre 

element a favor de l’existència de la sínia. Tanmateix avui en dia es fa impensable 

parlar d’una instal·lació d’aquestes característiques, ja que no hi ha rastre de l’espai 

Figura 20.27: Àmfora en bon 

estat recuperada de la cavitat i 

preparada per introduir dins 

caixes en humit pel seu transport 

fins a Patrimoni Històric del 

Consell Insular. Foto A. Merino. 
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circular per voltar la bístia, i en tot cas seria una sínia molt diferent de la que estem 

acostumats a veure, amb un mecanisme molt adaptat al poc espai disponible. 

 L’aigua de la cavitat, per la seva proximitat a la mar, té una elevada concentració 

de clorurs. Com es habitual a les cavitats de zones litorals la salinitat es molt menor a la 

superfície de l’aigua, capa bastant dolça, mentre que en vertical, a partir d’una zona de 

mescla (haloclina) la resta de la columna d’aigua és molt salada, gairebé assolint valors 

propers a l’aigua marina. Aquesta zona de mescla oscil·la uns metres en funció de les 

aportacions de les aigües meteòriques als mesos de més precipitacions, les quals 

desplacen a major profunditat la interfase entre aigües continentals i marines. Tanmateix 

caldria fer estudis acurats de l’aigua del pou, per poder fer referència a valors concrets. 

El que està clar és que la suposada diferència de cota del nivell freàtic a l’època romana 

es del tot injustificada per la 

presència d’un cos d’àmfora 

romana que surava i que va 

quedar encaixada a les parets, a 

la mateixa alçària que el llac 

actual i posteriorment recoberta 

lleugerament per colada 

estalagmítica (Fig. 20.20). La 

menor extracció de les aigües 

subterrànies en aquella època 

podria traduir-se en una mica 

menys de salinitat, però no 

seria molt gran la diferència, per la proximitat de la gruta a la mar. En qualsevol cas, el 

què està fóra de tot dubte es que només devien recollir l’aigua de la capa superior del 

llac. La presència de grans troncs d’arbres, caiguts o tirats dins el pou molt de temps 

enrere (actualment la caseta del pou impossibilitaria la caiguda), així com la 

conservació dels utensilis de fusta relacionats amb l’extracció d’aigua demostren la gran 

capacitat de conservació que permet l’aigua salada en determinades circumstàncies 

(absència de llum, aigües fredes, etc.).  

 

Resum del material recuperat 

 La troballa de contenidors ceràmics a la cavitat (s'han recuperat al llarg de 17 dies 

de feina més de 189 peces - alguns números corresponen a varies peces -, Fig. 20.24, 

Figura 20.28: Pitxer de cronologia indeterminada amb 

rica ornamentació de precocció a base d’inscripcions de 

lletres i línies. Foto: A. Merino. 
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20.27, 20.30) posa de manifest la 

utilització de l’aigua d’aquesta 

formació endocàrstica per a ús humà 

almenys des de l’època romana-

republicana. La seva ubicació, molt a 

prop de la mar, en una zona de costa 

accessible, propicià que fos utilitzat 

per a procurar-se la reserva d’aigua 

necessària per a la travessia marítima. 

El nombre mínim d’àmfores presents 

al pou, entre àmfores senceres i colls 

supera àmpliament la seixantena.  

 Foren moltes les ciutats 

fundades per Roma entre els segles III - I aC que iniciaren el camí comercial i 

utilitzaren per envasar llurs excedents viners les formes d’àmfora que coneixem com les 

greco-itàliques, les Dressel 1 o les Dressel 2-4 (CERDÀ, 1999). Fins a mitjan segle II 

aC no començaren a produir-se vins de qualitat en el litoral tirrè de la península itàlica. 

Els romans havien consumit fins aleshores vins grecs de les illes de Kios, Lesbos o 

Tassos principalment. Plini cita en aquest ordre la qualitat d’aquests tres vins de l’àrea 

de la mar Egea. Però a mitjan segle II aC es produeix un canvi del vi grec per l’itàlic 

que repercuteix en el segellat i en l’estampillat del material amforal. Ja des de molt prest 

començaren a sortir dels tallers itàlics les àmfores amb les estampetes en llatí (CERDÀ, 

1999).  

 La major part de les àmfores recuperades són contenidors de vi, ja amortitzats, els 

quals cronològicament se situarien entorn dels segles II aC fins al segle I dC 

(determinació cronològica de Damià Cerdà i Gabriel Pons). Són abundants els materials 

amforals orientals, especialment peces greco-itàliques i algunes gregues tardanes (de 

tipologia tipus Dressel 2-4). També són nombroses les àmfores de procedència bètica 

(Dressel 7-11, Dressel 1) i també laietana (Dressel 2-4, Dressel 7-11) (Figs. 20.25, 

20.26). 

 Algunes de les peces presenten al peu estampilles rectangulars o circulars, amb 

lletres llatines que ens informen dels centres productors. D’altres tenen signes pintats 

post-cocció prop de la base del coll, amb caràcters grecs o llatins. També s’han 

recuperat àmfores amb inscripcions de marques fetes abans de la cocció (Fig. 20.26).  

Figura 20.29: Exemplars de gerres mallorquines 

d’entre les 38  recuperades. La major part se 

situaven a la part superior del con d’enderrocs. 

Foto: P. Vega. 
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 S'han pogut trobar algunes gerres d’època islàmica (unes 4); alguna amb una rica 

decoració geomètrica gravada. La poca quantitat de materials d’aquesta època i la seva 

tipologia ens farien pensar que fossin emprats per a consum intern en comptes de servir 

de provisió d’un vaixell; no obstant la documentació trobada de 1738 (ORDINAS & 

ROTGER, 2002) demostren que va seguir essent emprada per l’abastiment d’aigua per 

part de vaixells en temps molt posteriors. 

 Un nombre important dels materials corresponen a gerres, cadufs i cossiols de 

producció illenca i d’època moderna, probablement dels segles XVIII i XIX 

(determinació cronològica de Gabriel Pons). El nombre mínim de gerres mallorquines 

extretes, entre senceres i colls és de 38. S’han recuperat 7 cadufs, encara que d’altres 

s’han deixat al pou. També s’han recuperat alguns càntirs, pitxers, cossiols i poals de 

fusta. 

 

Figura 20.30: Una de les jornades de feina a la cavitat. S’observen algunes de les peces 

acabades d’extreure per fotografiar-les i embalar-les protegides pel seu transport fis a 

Patrimoni Històric del Consell de Mallorca. Foto P. Vega.  
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Capítol 21. LA CONSERVACIÓ I PROTECCIÓ DE LES 

CAVITATS LITORALS 

 

21.1. Introducció 

  El descobriment, estudi i divulgació dels valors de les nostres cavitats litorals ha 

suposat fer créixer la consciència social sobre la necessitat de conservar aquest 

patrimoni natural de Mallorca. Les estratègies i mesures de conservació i els aspectes 

normatius encaminats cap a la seva protecció s’han de veure incloses en les que es 

prenen a la resta de la Comunitat 

Europea.  L’administració ha de 

recollir mesures per tal de 

salvaguardar la protecció de les 

cavitats. Aquestes provenen de 

normatives en els tres àmbits de 

protecció: internacionals (bàsi-

cament desenvolupades per la 

Unió Europea), normatives 

nacionals i normatives auto-

nòmiques (PONS et al., 2001; 

2011). 

 

21.2. Normatives relacionades amb la conservació  

21.2.1. NORMATIVA EUROPEA  

A nivell europeu, una de les primeres passes que es va realitzar a la Conselleria 

de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears per a la protecció explícita de les 

cavitats, gràcies al desenvolupament de la normativa europea, va ser la selecció i 

proposta de Llocs d’Interès Comunitari (LICs) de trenta cavitats càrstiques de les Illes 

Balears, entre les quals es van incloure diverses cavitats litoral amb continuacions 

subaquàtiques (JAUME et al., 2001). La Directiva Hàbitat, amb la Xarxa Natura 2000, 

de setembre de 1979) sobre la conservació de la fauna salvatge i els hàbitats naturals. La 

Recomanació Especial núm. 36 del Comitè Permanent (1992), relativa als animals i 

Figura 21.1: Les cavitats litorals es troben ubicades a 

zones especialment afectades per la construcció 

d’urbanitzacions i hotels. La destrucció directa de la 

cavitat o l’abocament d’aigües residuals són les 

amenaces més habituals. 
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hàbitats subterranis indica les característiques rellevants d’aquests ambients. La 

presència d’espècies adaptades a la vida subterrània, d’espècies relictes, d’espècies 

vulnerables, d’espècies endèmiques,  d’espècies rares i  d’espècies de ratapinyades són 

factors que s’han de tenir presents a l’hora de l’elecció de les cavitats. La biodiversitat 

relativament elevada i l’originalitat de l’hàbitat que suposen les coves hidrotermals i les 

coves anquihalines. Moltes espècies cavernícoles representen relíquies filogenètiques a 

dins els seus llinatges evolutius respectius, havent sobreviscut al medi altament estable i 

conservador de les cavernes mentre els seus correligionaris epigeus desapareixien o es 

modificaven per les pressions de selecció variants en el decurs del temps geològic. 

Altres són també relíquies biogeogràfiques, i ens parlen d’antigues connexions 

intercontinentals del passat geològic, o de l’existència d’oceans avui desapareguts. A les 

Illes Balears, el cens de metazous catalogats de les seves cavitats està sobre les 300 

espècies (PONS, 1991, 1995;  PONS & PALMER, 1996; PONS et al., 2011). D’entre 

els troglobis (i estigobis), els veritables pobladors de les coves, trobam que prop del 70 

% de les espècies és endèmica de les nostres illes, és a dir, no es troba a cap altre lloc 

del  món.   Aquesta   xifra   representa   prop  d’un  20 %  dels  nostres  endemismes  

Figura 21.2: Comparació de les imatges captades pels vols dels anys 1956 i 2013 de cala 

Mendia i cala Anguila, a on es troba la cova Genovesa.  
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animals, i inclou també, aproximadament, al 90 % dels gèneres endèmics amb que 

comptam.  

A més d’aquests criteris de caire biològic que indica el conveni, les cavitats 

poden comptar amb altres valors que donen encara més importància a la seva 

conservació. Per això, per a la proposta inicial es va considerar adient recollir també 

altres valors com són la presència de restes paleontològiques, el registre fòssil preservat 

a les cavernes. A Mallorca, gairebé tots els jaciments fossilífers de vertebrats són  

bretxes ossíferes localitzades a l’interior de les cavernes o bé antigues cavitats reblides 

per sediments (ALCOVER et al., 1981). De forma semblant, les coves han format part 

del dia a dia de gairebé totes les comunitats humanes que han ocupat les nostres illes 

des del moment del poblament inicial, havent estat utilitzades tant com llocs 

d’habitatge, ritual, religiós, funerari, o com a eventual refugi. Totes aquestes activitats 

han deixat una empremta arqueològica clau per a esbrinar molts aspectes de la    

prehistòria de les Illes Balears, i mereixen, per tant, un esforç de preservació (TRIAS, 

1995).  

Figura 21.3: Comparació de les imatges captades pels vols dels anys 1956 i 2013 de la 

platja de sa Coma, a on es troba la cova de s’Abisament.  
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L’interès espeleomètric: a Mallorca en general les coves són de dimensions més 

bé modestes, essent relativament escasses les que assoleixen un recorregut superior a 1 

km. De fet, sols es coneixen set a hores d’ara amb més de 2 km de desenvolupament 

(GRÀCIA, 2011; GRÀCIA et al., 2009d, 2014, Drac inèdit; MULET, 2014). Aquestes 

són: cova des Pas de Vallgornera (78.000 m),  sistema Gleda-camp des Pou (13.500 

km), cova des Coll (7.020 m), coves del Drac (6.538 m), es Dolç (4.100 m), sistema 

Pirata-Pont-Piqueta (3.091 m) i cova Genovesa (2.415 m). Per la qual cosa, totes elles 

són totalment o tenen importants parts sotaiguades. Es pot dir que coincideixen les de 

mides importants amb les cavitats litorals. De fet també són les cavitats litorals de més 

recorregut no només de l’estat espanyol, sinó també d’Europa.  

A més a més altres també destaquen del punt de vista de recorregut: cova dels 

Ases (1.851 m), cova d’en Bassol (1.491 m), cova de Cala Varques B (1.068 m), cova 

des Xuetes o de Cala Varques ACD (819 m), cova des Drac de Cala Santanyí (803 m), 

cova des Coloms de Cala Falcó o cova des Coloms 1 (575 m) i cova de Cala Mitjana 

(340 m). 

Figura 21.4: Comparació de les imatges captades pels vols dels anys 1956 i 2012 de 

Portocristo, a on es troben les coves del Drac.  
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 La geologia, 

l’espeleogènesi, la 

presència de morfo-

logies de corrosió, la 

riquesa en espeleo-

temes i altres parti-

cularitats van fer que 

la Federació Balear 

d’Espeleologia, a ins-

tàncies de la Direcció 

General de Recursos 

Hídrics (Conselleria 

de Medi Ambient), va realitzar el document tècnic de les Cavitats de les Balears 

proposades com a Patrimoni Geològic, a on figuren 126 cavitats (GRÀCIA et al., 

inèdit).  

  Les oscil·lacions del nivell marí en el passat recent (Pleistocè-Holocè) han 

quedat enregistrades a partir dels espeleotemes freàtics que poden esser datats amb gran 

precisió amb mètodes radiomètrics. Es tracta d’una eina molt valuosa pel coneixement 

palo-climàtic del passat. A les coves mallorquines es troba preservat un registre de 

paleonivells marins que compren des dels + 40 m fins a - 23 m, lligat als cicles glaciars 

del Quaternari (GINÉS & GINÉS, 1995a; TUCCIMEI et al., 2006; GRÀCIA et al., 

2007b; GINÉS et al., 2012). 

La vulnerabilitat d’aquests hàbitats és molt elevada a causa del perill de 

destrucció física de les cavitats, especialment per la construcció d’urbanitzacions i la 

contaminació de les aigües subterrànies per abocaments d’aigües residuals. S’ha de 

pensar que la localització de les cavitats a la franja litoral ha estat especialment afectada 

pels processos urbanitzadors (Fig. 21.1-4).  

 

 

 

 

Figura 21.5: Tasques de neteja de l’entrada de la cova Genovesa 

(Foto F. Gràcia). 
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Directiva marc de l’aigua 

La Directiva 2000/60/CE del Parlament europeu i del Consell de 23 d’octubre de 

2000 per la que s’estableix un marc comunitari d’actuació dins l’àmbit de la política 

d’aigües (DO L 327 de 22.12.2000) malgrat esser una norma pensada essencialment per 

a masses d’aigua dolça, també contempla les aigües subterrànies (dolces i de zona de 

mescla) i les aigües marines portuàries i litorals. En la declaració del seminari 

ministerial sobre aigües subterrànies, celebrat a l’Haia el 1991, es reconeixia la 

necessitat d’adoptar mesures per evitar el deteriorament a llarg termini dels aspectes 

qualitatius i quantitatius de les aigües dolces i es va demanar l’aplicació de un programa 

de mesures abans del 2000, enca-minat a acon-seguir la gestió sostenible i la protecció 

dels recursos 

hídrics. 

  

 

 

 

 

 

 

 

21.2.2. NORMATIVA ESTATAL 

La normativa estatal bàsica és la llei 47/2007 o de Biodiversitat (BOE 299, 14-

12-2007. Ley 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat) 

recull aspectes ja esmentats a altres disposicions europees, derogant la llei 4/1989 

d’espais naturals. Dins dels principis inspiradors de la llei, aquesta posa, per primera 

vegada a la normativa estatal, a un mateix nivell la conservació de la Biodiverstat i de la 

Geodiversitat. A l’annex I, recollint la directiva hàbitats (tipus d’hàbitats naturals 

d’interès comunitari) es contempla la designació de zones d’especial conservació 

Figura 21.6: La retirada de 14 a 19 tones de ferralla i escombraries de la 

dolina d’esfondrament de l’entrada de la cova Genovesa va suposar un 

ingent esforç altruista (Foto F. Gràcia). 
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(ZEC). A aquest annex 

s’inclouen les coves no 

explotades pel turisme (codi 

8310) i les coves marines 

submergides o semisub-

mergides (codi 8330). Una de 

les conseqüències d’aquesta 

llei fou l’acord del consell de 

Govern de 29 d’abril de 2011, 

a instàncies de la Conselleria 

de Medi Ambient i Mobilitat 

i seguint les indicacions del 

Comitè de Ministres del 

Consell d’Europa, en la seva 

recomanació REC (2004) sobre la conservació de l’herència geològica, que insta als 

governs, a través de 10 propostes d’actuació, a inventariar, protegir i divulgar el 

Patrimoni Geològic. A nivell estatal la Llei 42/2007 obliga les administracions 

públiques a protegir el Patrimoni Geològic i la Geodiversitat i a realitzar inventaris dels 

Llocs d’Interès Geològic.    

21.2.3. NORMATIVA AUTONÒMICA 

La Llei 5/2005 de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància 

ambiental (LECO), igual que ho fa la llei de biodiversitat, en el seu títol IV incorpora el 

règim jurídic propi dels llocs que integren la xarxa ecològica europea Natura 2000: les 

zones especials de conservació (ZEC) -àrees declarades LIC que una vegada compten 

amb un pla de gestió passen a ser denominades ZEC- i les zones d’especial protecció 

per a les aus. A aquest efecte recull que se declarin per acord del consell de govern i 

preveu el règim de l’avaluació de les repercussions dels plans o projectes en aquests 

indrets. Queda prohibida la destrucció, alteració i extracció de qualsevol element 

geomorfològic de les cavitats subterrànies. També s’ha de regular l’entrada a les coves, 

amb especial esment, a les que s’integrin dins la Xarxa Ecològica Europea Natura 2000, 

constitueixin Espais Naturals Protegits o s’incloguin dins l’àmbit de protecció de la 

normativa sobre zones humides. 

Figura 21.7: Obres de construcció d’edificis damunt de la 

cova Genovesa. S’ha de vigilar que no afectin a la cavitat 

per la salvaguarda d’aquesta i per la pròpia seguretat dels 

edificis (Foto J. Borrazas).  
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21.3. Agressions i 

problemàtiques a  les 

cavitats estudiades 

21.3.1. COVA GENOVESA 

O D’EN BESSÓ (LIC 

ES5310050). Ha estat molt 

afectada pel creixement 

urbanístic de cala Anguila. El 

carrer on s’obri la cova, 

Leonardo da Vinci, es va 

haver de fer en revolt, seguint 

la vorera de l’esfondrament 

per evitar la cavitat (GRÀCIA 

et al., 2003b). La dolina 

d’entrada, situada gairebé 

arran de la carretera, va esser 

utilitzada a començament dels 

anys 70 per abocar tota classe 

d’electrodomèstics 

(calefactors d’aigua, geleres, 

rentadores, cuines), així com 

lavabos, llits i matalassos, 

cadires, para-sols, 

possiblement d’algun “ressort” d’apartaments del voltant. També bigues de formigó, 

rajoles, ferros, cotxets, etc. La seva acumulació gairebé anivellava un petit salt d’uns 3-

4 m. En efectuar les recerques a la cova vam procedir a la retirada dels voluminosos i 

feixucs residus. Al llarg de tres dies de feina i 15 jornals es van retirar 5 contenidors 

plens de gran capacitat,  que suposen uns 14 a 19 tones de ferralla i escombraries (Figs. 

21.5, 21.6).  Al llarg de les tasques d’exploració, es localitzà a la part terminal, tres gran 

sales subaquàtiques,  amb un  gran  focus de  contaminació  produït almenys per 

l’abocament diverses ocasions esbrinar la procedència dels vessaments sense èxit. 

Figura 21.8: Cova Genovesa. Es destria a la part superior 

de la massa d’aigua un color fosc que correspon a la zona 

d’haloclina a on s’acumula la brutor amb bacteris. La 

zona inferior d’aigua salada es manté més neta (Foto A. 

Cirer).  
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Figura 21.9: Fitxa extreta del Pla de Gestió Natura 2000. Coves, a on es pot apreciar a la 

fotografia aèria la topografia de la cova Genovesa o cova d’en Bessó (Cala Anguila, 

Manacor) superposada. L’àrea feta amb retxes discontínues blaves correspon a l’àrea de 

protecció que envolta el ZEC. Aquí es veu la importància de la topografia de les cavitats per 

la planificació territorial i la protecció del medi subterrani. Govern de les Illes Balears. 
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S’ha demanat a les autoritats municipals 

i autonòmiques la clausura dels pous negres que 

afecten la cavitat. El poc gruix de roca al sostre, 

d’entre 1,5 a 3  m, presenta un greu problema de 

destrucció de part de la cavitat o faria perillar 

l’estructura dels edificis. És molt important 

vigilar el pla urbanístic de la zona (Fig. 21.7). 

Gràcies a la documentació i estudi de la cavitat 

l’ajuntament de Manacor va expropiar el solar 

on s’ubica l’entrada i té cura d’aquest espai. La 

inclusió de la cova com a LIC i ara ZEC, també 

li suposa un grau de protecció elevat, però els 

principals problemes d’abocaments d’aigües 

residuals són molt difícils de solucionar i encara 

està pendent d’esser controlades (Figs. 21.8-11).   

Figura 21.11: Sedimentació de tot tipus de residus antròpics d’higiene personal com 

compreses, bastonets, plàstics, preservatius i altres a les proximitats de la sala del Pou Negre 

de la cova Genovesa. Paradoxalment és una cavitat ZEC (Zona d’Especial Conservació) 

(Foto A. Cirer).  

Figura 21.10: Poliquets filtradors 

sobre una estalactita de les zones 

contaminades de la cova Genovesa. 
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21.3.2. COVA DES COLL (LIC ES5310044). La localització de part de la cova, per 

davall del nucli urbà, fa perillar la seva conservació, assimilada pels processos 

urbanístics que segueixen construint al damunt de la cavitat. La propietat d’un solar, a 

prop de la dolina d’esfondrament, ens va demanar la col·laboració per evitar que la cova 

es ves afectada per les obres d’un bloc de pisos. També la cova, molt a prop de l’entrada 

submarina (inici del sector del Poble), ha sofert amenaces urbanístiques per la venda 

d’un habitatge de planta baixa situada damunt la cavitat. L’objectiu era enderrocar-la i 

poder-hi fer els fonaments d’una casa de tres altures que afectarien a les galeries, amb 

només 2 m de potència de roca. L’Ajuntament, una vegada assabentat de la 

problemàtica i la necessitat de protegir la cavitat va tenir una resposta satisfactòria. Va 

demanar a la propietat que es posés en contacte amb nosaltres i que construís mitjançant 

tècniques que evitessin que afectés la cavitat. També es va sol·licitar que es clausurés el 

pou negre que afecta a la cova (Figs. 21.12, 21.13). Hi ha constància d’altres focus de 

contaminació residual en altres indrets que afecten a la cavitat, a causa de cases que no 

s’han connectat a la xarxa de clavegueram. L’any 2014,  el propietari dels terrenys on 

Figura 21.12: Pou Negre de la cova des Coll, situat a la part terminal del poble. La cavitat 

està declarada ZEC. Enfront del bussejador es pot apreciar al sostre el forat pel qual cau 

aigua al llac de la sala del Pou Negre. L’aigua drena dins es Rivetó de Portocolom (Foto P. 

Gracia).  
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Figura 21.13: Fitxa extreta del Pla de Gestió Natura 2000. Coves, a on es pot apreciar a la 

fotografia aèria la topografia de la cova des Coll (Portocolom, Felanitx) superposada. L’àrea 

feta amb retxes discontínues blaves correspon a l’àrea de protecció que envolta el ZEC. Aquí 

es veu la importància de la topografia de les cavitats per la planificació territorial i la 

protecció del medi subterrani. Govern de les Illes Balears. 
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 s’ubica l’entrada terrestre es va posar amb contacte amb nosaltres preocupat per les 

Normes Subsidiàries del terme municipal de Felanitx que contemplaven la construcció 

d’una carretera que passaria per damunt de la dolina d’entrada. La protecció LIC que 

afecta a la cavitat ho fa inviable, tal com ho va recordar la directiva de la Federació 

Balear d’Espeleologia als responsables d’urbanisme de l’ajuntament de Felanitx. 

 

21.3.3. SISTEMA GLEDA-CAMP DES POU (LIC ES5310054). És una cavitat 

emblemàtica, molt coneguda pels mitjans de comunicació a nivell de l’Estat espanyol i 

també mundial (Figs. 21.14, 21.28). La problemàtica actual més conflictiva és el control 

d’accés per practicar espeleobusseig, ja què és molt freqüentada per visitants tant 

nacionals com estrangers que venen expressament per realitzar espeleobusseig turístic. 

La cavitat posseeix una sèrie de característiques, especialment l’espectacular volum de 

sales i galeries i la comoditat del llac d’entrada, així com la proximitat al cotxe que les 

fan molt atractives per esser visitada. La realització de cursos, fins i tot d’iniciació de 

busseig espeleològic, és un dels rics més elevats, juntament amb les immersions per part 

d’escafandristes d’aigües obertes amb poca pràctica. Aquests produeixen el trencament 

dels espeleotemes en aferrar-se o copejar-los amb les aletes o altres bandes del cós o del 

material, així com per fer pràctiques d’instal·lació del fil-guia a les formacions. El 

principal problema de conservació és el trencament dels espeleotemes, en principi 

involuntàriament. S’han d’evitar aquestes pràctiques i controlar el nivell de busseig 

espeleològic dels que volen accedir a la cavitat per evitar el deteriorament d’una cavitat 

única.  

Hi ha una sèrie d’aclariments interesants de la Direcció General de Medi 

Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic (Conselleria d’Agricultura, Medi 

Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears) en relació amb les al·legacions 

rebudes en referència a la declaració de ZEC dels LIC de les coves (Pla de gestió Natura 

2000 de Coves), en el període de informació pública. El Decret vigent més actual en 

referència a la pràctica de l’espeleobusseig és el  14/2014, de 14 de març, pel que 

s’estableix els principis generals en matèria de busseig recreatiu en la comunitat 

autònoma de les Illes Balears.  S’ha modificat el PG i s’ha incorporat una nova redacció 

en relació a les autoritzacions per accedir a les coves terrestres inundades: 

Excepcionalment, la Direcció General competent en espais protegits Xarxa Natura 2000 

pot autoritzar la pràctica de l’espeleobusseig recreatiu o esportiu i científic en relació a  

 



930 
 

 

Figura 21.14: Fitxa extreta del Pla de Gestió Natura 2000. Coves, a on es pot apreciar a la 

fotografia aèria la topografia del sistema Gleda-Camp des Pou (entre cala Magraner i cala 

Falcó, Manacor) superposada. L’àrea feta amb retxes discontínues blaves correspon a l’àrea 

de protecció que envolta el ZEC. Aquí es veu la importància de la topografia de les cavitats 

per la planificació territorial i la protecció del medi subterrani. Govern de les Illes Balears. 
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l’afecció ambiental de l’activitat, sense prejudici de les autoritzacions i del compliment 

de la normativa sectorial corresponent, en especial sobre seguretat, formació tècnica  

necessària dels participants, qualificació i equips especials. Per tot això, les 

autoritzacions per a realitzar activitats d’espeleologia i espeleobusseig tindran els 

condicionants necessaris per no afectar apreciablement els hàbitats de coves i les 

espècies que s’hi troben, sense perjudici que es tingui que complir amb la resta de 

normativa aplicable sobre activitats recreatives o esportives, Estatal o Autonòmica, en 

relació a les activitats d’espeleologia i d’espeleobusseig (seguretat, formació tècnica, 

qualificació, equips especials, assegurances de responsabilitat civil...). Per altra banda, 

es tindrà en compte que si per accedir a la cova es necessari entrar per una finca privada 

s’ha de comptar amb l’autorització corresponent del propietari o titulars de drets de la 

mateixa. El SEPRONA i els agents de medi ambient de l’Administració autonòmica han 

de fer la seva funció de vigilància del compliment de la normativa corresponent. Els 

cursos necessaris per obtenir la formació adequada per a realitzar l’activitat 

d’espeleologia o espeleobusseig i el lloc on es poden realitzar no és objecte del PG 

xarxa Natura 2000. El PG no prohibeix les visites, regula que es necessita l’autorització 

per activitats d’espeleologia i d’espeleobusseig en relació als aspectes ambientals per no 

afectar a la cova. No obstant s’ha de tenir en compte que hi ha altres òrgans en 

competències d’activitats recreatives i normativa d’aplicació (ex. Decret 14/2014) que 

també s’ha de complir i tenir en compte per part dels participants en aquestes activitats 

(formació, assegurances, certificats mèdics, edat dels participants, etc.). Tanmateix, a 

l’actualitat el busseig recreatiu a la cavitat està prohibit. 

 

 

21.3.4. COVA DES DRAC DE CALA SANTANYÍ (LIC ES5310065). MONTORIOL 

(1968) ja parla de les obres de construcció que es donen als voltants de la cova, per les 

quals expressa el temor que puguin afectar la cavitat. La cavitat malgrat estar ubicada a 

un lloc tan urbà, es trobava en bastant bon estat. De fet, no s’hi troben deixalles a 

l’interior, si més no visibles, exceptuant alguns fems al rost del llac, sota l’aigua. 

Posteriorment a l’exploració i topografia de la cova l’any 1998, en fer-se  construccions 

residencials a la zona superior, es va produir la contaminació de part de la cavitat ja que 

es produeix la filtració d’aigües residuals. La zona més afectada és la que es troba prop 
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Figura 21.15: Fitxa extreta del Pla de Gestió Natura 2000. Coves, a on es pot apreciar a la 

fotografia aèria la topografia de la cova des Drac de Cala Santanyí (Cala Santanyí, Santanyí) 

superposada. L’àrea feta amb retxes discontínues blaves correspon a l’àrea de protecció que 

envolta el ZEC. Aquí es veu la importància de la topografia de les cavitats per la planificació 

territorial i la protecció del medi subterrani. Govern de les Illes Balears. 
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Figura 21.16: Fitxa extreta del Pla de Gestió Natura 2000. Coves, a on es pot apreciar a la 

fotografia aèria la topografia de la cova des Pas de Vallgornera (Vallgornera, Llucmajor) 

superposada. L’àrea feta amb retxes discontínues blaves correspon a l’àrea de protecció que 

envolta el ZEC. Aquí es veu la importància de la topografia de les cavitats per la 

planificació territorial i la protecció del medi subterrani. Una part important de la 

urbanització està construïda sobre la cavitat. Govern de les Illes Balears. 
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del laminador del Purgatori, a on la capa superior d’aigua pren una coloració molt 

groga. Aquesta zona s’inicia a uns 250 m des del final de l’entrant on s’ubica la cova 

des Riu. El  propietari de la zona on s’obri la cavitat fa feines periòdiques de neteja de la 

boca i en dates recents (2014) ha tancat amb un reixat l’accés a la cavitat (Fig. 21.15).   

 

21.3.5. COVA DES PAS DE VALLGORNERA (LIC ES5310049). La problemàtica 

més gran és l’existència d’una part considerable de la cavitat sota la urbanització. En 

qualque indret de la cavitat hi ha filtracions dels xalets unifamiliars que contaminen la 

cavitat.  La falta de clavegueram i les característiques tècniques que ha de reunir per no 

afectar la cova, pel poc gruix de la roca al sostre, afegeixen un elevat cost a les obres 

que ha fet que a hores d’ara encara no s’hagi realitzat. Els pous negres no estan 

permesos, en tot cas els habitatges han de tenir fosa sèptica estanca o connectar-se a la 

xarxa de clavegueram, la qual es necessària per a les urbanitzacions, independentment 

de si tenen un cova sota o no.  A causa de l’elevada inversió econòmica per la xarxa de 

clavegueram per no afectar la cova, s’intentaran cercar fons europeus per aquest 

finançament i establir una col·laboració interadministrativa (Fig. 21.16). 

ES DOLÇ. Les aigües de la bassa de la depuradora de la Colònia de Sant Jordi, llevat 

dels dies que s’empren per regar els camps, s’introdueixen dins la cova per un dels 

costats de l’esfondrament que constitueix la cova de s’Aigua (Figs. 21.18, 21.21, 21.23). 

L’aigua, els mesos d’hivern, quan la població és escassa, sembla que té una depuració 

correcta, ja que flueix transparent i inodora. Però, malauradament no ocorre el mateix al 

llarg de tot l’any. Es Dolç Extern i part d’es Dolç Intern es troben a molts de llocs 

recorreguts per les aigües mal depurades i recoberts de sediments d’origen fecal. No és 

aconsellable la immersió dins la cova els mesos d’estiu per la poca visibilitat dins la 

cova i per motius de salut de l’escafandrista. La gran quantitat de residents que 

estiuegen al nucli urbà, unit al de turistes que s’allotgen als hotels i apartaments, fa 

créixer de forma exponencial la població urbana uns mínims eficients de depuració de 

les aigües. A més a més, la cova actua com a una gran canonada que emet les aigües 

directament a la bassa des Dolç, vora la platja des Dolç, situada a pocs centenars de 

metres de la Colònia de Sant Jordi (Fig. 21.19). És del tot necessari per preservar la 

cavitat i la qualitat de l’aigua que flueix a la platja des Dolç, controlar l’aigua que aboca 

la depuradora o bé no abocar l’aigua depurada al seu interior en cas de no disposar dels  

recursos tècnics suficients.   
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Figura 21.17: Fitxa extreta del Pla de Gestió Natura 2000. Coves, a on es pot apreciar a la 

fotografia aèria la topografia de la cova dels Ases (S’Algar, Portocolom, Felanitx) 

superposada. L’àrea feta amb retxes discontínues blaves correspon a l’àrea de protecció que 

envolta el ZEC. Aquí es veu la importància de la topografia de les cavitats per la planificació 

territorial i la protecció del medi subterrani. Govern de les Illes Balears. 
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21.3.6. COVES DEL DRAC, per esser un important reclam turístic ja tenen el seu 

propi sistema de protecció, encara que s’ha de preservar tota la zona que es troba davall 

de la urbanització de Portocristo que es troba en risc especialment per contaminació 

d’aigües residuals.  

21.3.7. COVA DE CALA VARQUES B I COVA DES XUETES O DE CALA 

VARQUES ACD. Es troben en una àrea LIC, però les entrades estan molt exposades 

als visitants i habitants temporals de cala Varques que les empren com a refugi, lloc 

comú i abocador de fems.  

21.3.8. COVA DES COLOMS DE CALA FALCÓ O COVA DES COLOMS 1. Es 

troba en una àrea LIC, amb entrada marítima. S’ha de vigilar especialment per la intensa 

freqüentació de visitants, tan empreses com particulars. A nivell pràctic vendria a ésser 

una cavitat turística no modificada. Alguna de les empreses que “l’exploten” 

s’encarreguen de retirar la brutor de la cavitat en col·laboració amb la FBE.  

 

Figura 21.18: Abocament de les aigües de la depuradora de la Colònia de Sant Jordi a es 

Dolç, dins un esfondrament de la cova de s’Aigua. El deficient tractament de les aigües 

amenaça la destrucció de la cavitat per rebliment de matèries fecals i altres deixalles (Foto 

M. A. Perelló).  
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21.4. Protecció de les cavitats estudiades  

Aquest any 2015 s’ha procedit a declarar ZEC a les cavitats abans LIC, entre les 

quals s’inclou les següents cavitats estudiades en aquesta Tesi: cova des Pas de 

Vallgornera (LIC ES5310049), sistema Gleda-camp des Pou (LIC ES5310054), cova 

des Coll (LIC ES5310044), sistema Pirata-Pont-Piqueta (LIC ES5310055 i LIC 

ES5310056) (Fig. 21.25), cova d’en Bessó o cova Genovesa (LIC ES5310050), cova 

dels Ases (LIC ES5310043) (Fig. 21.17), cova d’en Bassol o Passol (ES5310045) i cova 

des Drac de Cala Santanyí (LIC ES5310065).  

Altres coves que no són ZEC es mereixen aquest grau de protecció pels seus 

valors biològics, geomorfològics i geològics, com és el cas des Dolç. El fet de no haver 

estat inclosa és que el llistat 

es va fer l’any 2001 i la 

cavitat s’ha explorat, estudiat 

i publicat l’any 2014. S’ha de 

tenir present l’elevada 

agressió que sofreix 

actualment per les aigües mal 

tractades de la depuradora de 

la Colònia de Sant Jordi, per 

la qual cosa i gràcies als 

estudis publicats a GRÀCIA 

et al. (2014) el GOB ha 

procedit a denunciar el fet a la 

Fiscalia (Figs. 21.18, 21.19-20, 21.22, 21.24).  

  Algunes d’aquestes cavitats coincideixen amb altres Llocs d'Importància 

Comunitària (Veure Annex 9.1.3. Cartografia de coves coincidents amb altres LIC): la 

cova dels Ases (Fig. 21.17), cova d’en Passol o Bassol amb el LIC /ZEPA coincident Costa 

de llevant (Fig. 21.22); la cova des Coll amb el LIC /ZEPA coincident Portocolom; el sistema 

Pirata-Pont-Piqueta amb el LIC /ZEPA coincident  Cales de Manacor (Fig. 21.26). 

  Les àrees de protecció en superfície s’han determinat atenent a l'entrada de cada 

cavitat, al seu recorregut i a aspectes relacionats amb l’àrea d’influència dels sistemes 

càrstics d’acord amb els estudis espeleològics més actuals desenvolupats des de la 

Figura 21.19: Bassa des Dolç, a on brollen les aigües des 

Dolç, a prop de la platja des Dolç. Les aigües 

contaminades, especialment a l’estiu, convergeixen a la 

mar en aquest indret (Foto M. A. Perelló). 
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Federació Balear d’Espeleologia. La superfície total és de 2.897,91 ha (per les 30 

cavitats LIC). Les àrees s’han extret de l’annex 9.1.1. de la Cartografia de l’àmbit del 

Pla de  Gestió Natura 2000 Coves, del Govern de les Illes Balears).  
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Cova dels Ases 85 15      

Cova des Coll 37 20   <1 10 33 

Cova d’en Bassol 41 44 14     

C. des Pas de Vallgornera 24 29  24 10 13  

Cova Genovesa    1  90 9 

S. Gleda-Camp des Pou 12 35 52 <1 <1   

S. Pirata-Pont-Piqueta 12 35 52 <1 <1   

C. des Drac de C. Santanyí      72 28 

 

21.4.1. MESURES PREVENTIVES I GENERALS CONTEMPLADES AL PLA 

DE GESTIÓ NATURA 2000. COVES.   

Amb caràcter general i d'aplicació en tot l'àmbit de gestió del pla s'estableix: 

Mesura 1: L'obligatorietat d'avaluar les repercussions ambientals de qualsevol pla o 

projecte que, sense tenir relació directa amb la gestió de les coves, es realitzi dins 

l'àmbit territorial de gestió definit en aquest pla per considerar que poden tenir afecció 

significativa sobre els valors protegits de les ZEC, segons estableix l'article 39 de la Llei 

5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental 

(LECO). Mesura 2: Actualització periòdica de les topografies de les cavitats. Donada la  

Figura 21.20: Hectàrees de cada tipus de sòl que afecta en superfície a les cavitats 

ZEC: Àrees Naturals Alt Nivell de Protecció (AANP), Àrees Naturals d'Especial 

Interès (ANEI), Àrees Rurals d'Interès Paisatgístic (ARIP), Sòl Rústic de Règim 

General (SRG), Sòl Rústic de Règim General Forestal (SRG-F), Sòl Urbà (SU) i 

AAmor (Àrees d'Amortització). Les dades dels sistemes Gleda-Camp des Pou i Pirata-

Pont-Piqueta es troben repetides, suposam que per errada, ja que no tenen la mateixa 

superfície. (Dades del Pla de Gestió Natura 2000. Coves).   
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dinàmica dels sistemes càrstics, s'estableix la necessitat d'actualitzar periòdicament les 

cartografies de les cavitats, permetent així un millor coneixement i l'adequació de les 

mesures necessàries per a la seva conservació. Amb caràcter particular a les cavitats 

litorals: Mesura 3: Establir la presència de l'hàbitat d'interès comunitari 8330 Coves 

marines submergides o semi submergides i determinar el seu estat de conservació. 

Mesures i accions reguladores  

Mesura 1: Règim d'usos compatibles o autoritzables. Amb caràcter general no es 

permeten els usos i actuacions que suposin:  

a) L'explotació turística de les coves ZEC objecte d'aquest pla. 

b) Deteriorament o alteració de les estructures geomorfològiques que posin en 

perill la integritat de les mateixes.  

c) Modificació significativa del règim d'infiltració i circulació d'aigües 

subterrànies alterant el funcionament hidrològic del sistema.  

d) Reducció de la qualitat de les aigües afluents al sistema càrstic.  

Figura 21.21: Capa de fongs blancs que recobreix el sediment orgànic fecal a es Dolç (Foto 

A. Cirer). 
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e) Alteracions dels paràmetres climàtics de la cavitat, especialment noves 

entrades.  

f) Abocaments de materials o restes d'obres (runes) o residus orgànics o 

inorgànics provinents de les activitats agrícoles, ramaderes o d'ús domèstic (estris 

domèstics).  

g) La creació de noves zones urbanes o de desenvolupament urbà en l'àmbit de 

gestió del pla.  

h) Les activitats extractives.  

i) L'accés a les cavitats sense la corresponent autorització administrativa de la 

conselleria competent en matèria de medi ambient.  

 

En l'àmbit de gestió són usos o activitats autoritzables  

Sense perjudici, de la corresponent avaluació de repercussions ambientals que 

estableix l'article 39 de la Llei 5/2005 LECO: 

L'ús residencial i edificació en general en aquelles zones on la categoria del sòl 

ho permeti i amb l’informe geotècnic previ per a garantir que no hi hagi risc geològic de 

col·lapse dels terrenys i garantia d'execució de les instal·lacions d'evacuació d'aigües 

residuals  

L'accés a les coves per a realitzar activitats d'espeleologia i d'investigació 

científica és una activitat autoritzable. Mitjançant una resolució de la Direcció General 

competent en espais protegits Xarxa Natura 2000 s'establiran els períodes d'accés 

temporal, el nombre de persones per a grup i dia i els requisits necessaris requerits, 

segons la cova per a evitar que les visites puguin provocar afecció negatives als hàbitats 

i espècies d'interès comunitari. Tot això sense perjudici de la preceptiva autorització 

dels propietaris del terreny per on s'hagi de passar per accedir a l'entrada de la cova.  
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Figura 21.22: Fitxa extreta del Pla de Gestió Natura 2000. Coves, a on es pot apreciar a la 

fotografia aèria la topografia de la cova d’en Bassol (Cala Sa Nau, Felanitx) superposada. 

L’àrea feta amb retxes discontínues blaves correspon a l’àrea de protecció que envolta el 

ZEC. Aquí es veu la importància de la topografia de les cavitats per la planificació 

territorial i la protecció del medi subterrani. Govern de les Illes Balears. 
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Mesures i accions executives  

 Eliminació dels focus de contaminació per abocaments d'aigües residuals 

(clausura de pous negres) a la cova des Coll (ES5310044), cova des Pas de Vallgornera 

(ES5310049), cova d’en Bessó (ES5310050) i cova des Drac de Cala Santanyí 

(ES5310065).  

Controlar/evitar construccions en àrees identificades de risc a la cova des Coll 

(ES5310044), cova des Pas de Vallgornera (ES5310049), cova d’en Bessó (ES5310050)  

i cova des Drac de Cala Santanyí (ES5310065).   

 

21.5. Són suficients les mesures de protecció de les cavitats? 

 Encara que sembla que les mesures proteccionistes són bones, encara hi ha molta 

feina a fer per evitar les destruccions i alteracions de les cavitats. Quan es troben restes 

arqueològiques o paleontològiques s’ha d’avisar i aturar les obres que es realitzen. No 

és el cas de trobar cavitats sense restes culturals apreciables. Seria del tot aconsellable 

que es realitzés una avaluació dels buits trobats per si fos recomanable procedir a la  

Figura 21.23: Sondejant el gruix dels sediments fecals antròpics procedents de la depuradora 

de la Colònia de Sant Jordi a es Dolç. En alguns indrets assoleixen 2 m de fondària (Foto A. 

Cirer).  
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preservació en alguns casos. Pensam que encara estem molt lluny d’aquest objectiu, ja 

que mai se sabrà la quantitat de cavitats subterrànies d’elevat interès que s’han destruït o 

que mai es coneixeran per haver estat tapades per sempre, inaccessibles a l’home. La 

pròpia gènesi, independent de la presència d’entrades naturals, fa que les cavitats litorals 

Figura 21.24: Cavitat amb llac que apareixia a la topografia de l’any 1926 efectuada per 

Rodrigo Varó (COMAS DE CANDEL, 1961), a prop de les coves del Drac. Al lloc a on 

s’ubicava actualment hi ha una piscina de l’hotel assenyalat.  
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que resten ocultes segurament deu superar les explorades. La realització d’obres 

públiques o privades en ocasions destapen i possibiliten conèixer aquesta Mallorca 

subterrània que d’altra marera és inaccessible.  

 Serveix com exemple el que va succeir a una cavitat litoral amb aigua situada a 

les proximitats de les coves del Drac. Un mapa elaborat l’any 1926a on s’ubica una 

petita cavitat en relació amb les coves del Drac i les coves dels Hams era l’única 

evidència de l’existència d’aquesta cavitat (Fig. 21.24). El grup de feina vam estar 

intentant localitzar-la sense èxit, fins que es va superposar la seva situació damunt 

fotografia aèria i vam veure que a l’actualitat una piscina d’un hotel està ubicada al lloc 

on existia la cavitat. Es veu que es va aprofitar, ampliar i compartimentar el buit per 

aprofitar-lo per construir la piscina. Una altra cavitat, amb la presència d’un llac, 

destruïda sense remei. Si els estudis s’haguessin fet abans, publicada i valorada la seva 

importància s’hagués pogut intentar preservar-la.   

Hi ha casos actuals que acaben bé i atorguen una certa esperança a la 

conservació. La construcció d’una nova carretera que voreja Portocristo cap al sud, 

permeteren descobrir la cova Novella de na Llebrona, en el talús d’un promontori situat 

Figura 21.25: Caiguda de flòculs de matèria orgànica d’origen fecal provinent de l’haloclina  

de les galeries i sales contaminades de la cova Genovesa. La bombolles dels bussejadors en 

remenar l’aigua provoquen la caiguda del material que se mantenia en suspensió a la franja 

de separació entre les masses d’aigua de diferent salinitat (Foto A. Cirer).  
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Figura 21.26: Fitxa extreta del Pla de Gestió Natura 2000. Coves, a on es pot apreciar a la 

fotografia aèria la topografia del sistema Pirata-Pont-Piqueta  (Can Fresquet, Manacor) 

superposada. L’àrea feta amb retxes discontínues blaves correspon a l’àrea de protecció que 

envolta el ZEC. Aquí es veu la importància de la topografia de les cavitats per la 

planificació territorial i la protecció del medi subterrani. Govern de les Illes Balears. 
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entre el torrent de na Llebrona i les instal·lacions de les coves des Hams. Les tasques de 

control arqueològic de les obres per a la construcció de la nova carretera permeteren 

detectar una petita obertura. Els arqueòlegs responsables ho posaren en coneixement 

dels tècnics de Patrimoni, de Medi Ambient i dels espeleòlegs de la FBE que signen 

l’article TRIAS et al. (2014). D’acord amb els tècnics de les Direccions Insulars de 

Patrimoni, Mediambient, i Carreteres i la UTE Vias-S’Horta, s’acordà realitzar el seu 

reconeixement espeleològic, biospeleològic i la realització de la topografia de la cavitat, 

així com l’excavació arqueològica de l’entrada i una prospecció superficial que permeté 

recuperar restes de Myotragus balearicus i fragments de ceràmica d’època 

posttalaiòtica.  Les activitats espeleològiques efectuades a la cavitat han permès la 

preservació de la cova, de tal manera que no ha resultat afectada per les obres de la nova 

carretera. En un principi, i sense els estudis i informes pertinents, hagués estat destruïda. 

El fet de trobar un important volum d’aigua subterrània ha estat un factor clau en la seva 

protecció. S’ha de destacar la bona feina i professionalitat de l’arqueòloga Beatriz 

Palomar. Per no afectat la cova, es va desviar lleugerament la carretera i el seu accés es 

va tancar per una comporta metàl·lica TRIAS et al. (2014). 

Figura 21.27: Localització d’una surgència que aboca a l’estany de ses Gambes (ses Salines 

i Santanyí), de devers 1 km
2
. Almenys dues de les fonts que alimenten l’estany:  la font 

Grossa o de ses Gambes i la font Petita es troben greument contaminades i brollen aigües 

pútrides. S’ha de fer un rigorós pla de preservació de les aigües subterrànies per evitar que 

espais naturals de primer ordre es converteixin en abocadors d’aigües residuals.   
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21.6. Divulgació i conservació 

 Pensam que sense topografia, estudi i publicació de les tasques efectuades a les 

cavitats no té sentit l’espeleologia i la investigació sobre el carst. Només si es 

comparteixen les troballes i recerques efectuades justifica l’esforç realitzat. Però no 

només a revistes i publicacions especialitzades, ja que únicament la informació arriba a 

cercles reduïts, pensam que s’ha de conèixer a nivell de gran públic. Només es pot 

protegir el que s’estima i per estimar s’ha de conèixer, així que la divulgació és una eina 

fonamental en aquest sentit proteccionista. La part negativa associada és la massificació 

de les cavitats, en aquest cas per espeleobussejadors “turistes” d’aquests espais únics i 

impressionants. La gestió de la administració ha de posar el punt d’equilibri entre la 

protecció de les cavitats per evitar el trencament dels espeleotemes principalment i el 

poder visitar les cavitats. S’han d’exigir l’acreditació d’uns mínims de coneixements 

tècnics i de compromís de preservació per poder accedir als espais sense que suposi un 

elevat risc de deteriorament per la cavitat i per la pròpia seguretat personal de 

l’escafandrista. A més a més, són els espeleobussejadors els únics que, a més a més de 

descobrir i explorar les cavitats, poden observar directament l’impacte antròpic efectuat 

des de la superfície.   

 

DOCUMENTALS I PROGRAMES EFECTUATS PER TELEVISIÓ 

Programes que s’han realitzat per televisió (sense comptar nombrosos reportatges per 

televisions de la Comunitat Autònoma (IB3), Televisió de Mallorca o altres televisions 

locals (Fig. 21.28):  

 

 Documental l’any 2001 a Canal 33 a Thalassa: Les edats del mar, els 

paleonivells.  

 

 2 capítols per TV Espanyola de Al Filo de lo Imposible de les cavitats del 

Llevant de Mallorca: La  Isla de las Maravillas realitzats l’any 2006 i emeses 

per primera vegada per TV l’any 2007. 

 

 Un documental de la BBC de “Oceans Five” sobre les cavitats subaquàtiques de 

Mallorca, dins un capítol dedicat al Mediterrani. Any 2007 i emès l’any 2008.   
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 Documental l’any 2010 a Canal 33 a Thalassa: Mallorca, laberint de coves.    

 

 Programa especial a Cuatro, dentro de la sèrie Desafío Extremo: Inmersión 

Radical, La Increible aventura de sa Gleda. Año 2011.  

 

 2 capítols per TV Espanyola de Al Filo de lo Imposible de les cavitats:  es 

Dolç: Agua Luminosa i es Drac: Luz Líquida, realitzats amb imatges de 

Miquel Àngel Perelló l’any 2014 i emeses per primera vegada per TV l’any 

2014 i 2015. 

 

 1 capítol de la Televisió Alemanya ZDF de la sèrie Terra Xpress dedicat a 

les cavitats es Dolç i les coves del Drac emès l’any 2014.  

 

 

Figura 21.28: Preparatius de filmació per TV al llac d’entrada de la cova de sa Gleda.  Les 

tasques de divulgació d’aquests espais, només accessibles  a una minoria, són  necessaris per 

compartir els seus valors naturals i conscienciar a la gent de la necessitat de protecció del 

Patrimoni subterrani. 



949 
 

 

 

 

 

 

PART V. CONCLUSIONS I 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



950 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



951 
 

Capítol 22. CONCLUSIONS 

Amb la realització d’aquesta Tesi Doctoral s’ha contribuït a incrementar els 

coneixements sobre el carst eogenètic litoral de Mallorca.  

S’ha incrementat, gràcies a les exploracions subaquàtiques efectuades al llarg 

dels anys de la Tesi, l’interès espeleomètric d’importants cavitats ja conegudes o fins i 

tot de cavitats inèdites. S’ha aconseguit el descobriment de grans xarxes subterrànies 

inundades, com són la cova des Pas de Vallgornera (78.000 m), el sistema Gleda-camp 

des Pou (13.500 km), la cova des Coll (7.020 m), les coves del Drac (6.538 m), es Dolç 

(4.100 m), el sistema Pirata-Pont-Piqueta (3.091 m), la cova Genovesa (2.415 m), la 

cova dels Ases (1.851 m), la cova d’en Bassol (1.491 m), la cova de Cala Varques B 

(1.068 m), la cova des Xuetes o de Cala Varques ACD (819 m), la cova des Drac de 

Cala Santanyí (803 m), la cova des Coloms de Cala Falcó o cova des Coloms 1 (575 m) 

i la cova de Cala Mitjana (340 m). Per la qual cosa, totes elles són totalment o tenen 

importants parts sotaiguades. Es pot dir que coincideixen la majoria de les cavitats de 

mides importants de Mallorca amb les cavitats litorals. De fet també són les cavitats 

litorals eogenètiques les de més recorregut no només de l’estat espanyol, sinó també 

d’Europa. La suma del recorregut explorat, ja publicat o en fase de publicació i estudi 

supera els 50 km de galeries subaquàtiques.  

 S’ha descobert la connexió entre cavitats abans conegudes i considerades 

independents i també d’altres d’inèdites. Així gràcies a les feines que formen aquesta 

Tesi s’ha connectat el sistema Pont-Pirata a la cova de sa Piqueta i formar el sistema 

Pirata-Pont-Piqueta. S’ha pogut enllaçar la cova de sa Gleda amb l’avenc des Camp des 

Pou i formar el sistema Gleda-Camp des Pou. S’han connectat la cova de Cala Varques 

A, la cova de Cala Varques B i la cova de Cala Varques D per formar el sistema cova de 

Cala Varques ACD. També s’ha descobert es Dolç, que constitueix un sistema, ja que 

presenta actualment tres entrades i conforma una unió entre l’esfondrat des Dolç, la 

cova de s’Aigua i s’Esfondrat. La cova dels Ases també seria una unió de dues entrades 

terrestres i l’entrada submarina, el mateix succeeix amb la cova des Coll que presenta 

l’accés submarí a les barraques de s’Esdolç, l’entrada terrestre a més d’altres accessos 

per pous artificials.  
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 A partir de la recollida de dades s’ha contribuït a determinar el règim tèrmic de 

les aigües de les cavitats, que és bastant homogeni al llarg de la columna hídrica, amb 

variacions molt petites, entorn a poc més d’1ºC, llevat dels llacs d’accés a les coves que 

presenten una àmplia entrada i que acusen de forma notòria les oscil·lacions tèrmiques 

de l’exterior. En aquests casos, es produeix una termoclina molt acusada, a on la 

diferència tèrmica pot arribar a superar els 7ºC a l’hivern. És el cas de la cova de sa 

Gleda, el llac Victòria i alguns altres de la cova des Pont, la cova Genovesa, les entrades 

des Dolç, el llac Negre de les coves del Drac, per posar alguns exemples. Per contra, 

entrades de cavitats estretes, o bé situades enfora de les entrades i per suposat llacs 

interiors no acusen diferències significatives tèrmiques en la columna hídrica. Hi ha 

casos de cavitats, com la cova des Coll, a on la influència tèrmica de l’aigua de la mar 

es deixa sentir a les capes superiors al llarg de centenars de metres a l’interior de la 

cavitat, a causa de l’entrada directa d’aigua marina, segons el comportament de vasos 

comunicants en produir-se baixades baromètriques importants. A les capes més baixes 

els valors tèrmics tornen a ésser els normals.  

  L’estudi i anàlisi de la salinitat de la columna d’aigua de les coves ha determinat 

que l’aigua superficial és normalment salobrosa, amb major o menor concentració de 

sals en funció de la proximitat a la mar. Posteriorment, ens trobam amb una picnoclina 

superficial a pocs metres de la superfície a on l’aigua ateny valors que quadrupliquen o 

quintupliquen els superficials. Per davall d’aquesta cota la salinitat de l’aigua es manté 

estable fins que s’assoleix una segona picnoclina, a partir de la qual, l’aigua ateny 

salinitats pràcticament marines.  Aquesta segona massa d’aigua marina ocupa tota la 

resta de la columna d’aigua, fins les màximes fondàries de les cavitats. Per la qual cosa, 

si la fondària de la cova ho permet, ens trobam, llevat de l’aigua més superficial, de 

dues masses d’aigua, separades per picnoclines, una superior de salobre i una d’inferior 

de salada.   

  Un altre factor afegit que implica característiques diferencials és la presència 

d’una connexió directa amb la mar. La intensitat dels corrents que drenen l’aigua de 

l’interior del massís càrstic, així com si presenten a més a més, importants entrades 

directes d’aigua marina alteren la disposició vertical de les capes d’aigua. També 

suposen diferències a nivell ecològic important que determinen la presència d’espècies 

marines filtradores. Es Dolç, la cova des Coll, la cova des Drac de Cala Santanyí serien 

alguns dels exemples més característics.    
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Les surgències submarines, anomenades dolços a Mallorca, en ocasions  

provenen de cavitats assequibles a l’home mitjançant tècniques d’espeleologia 

subaquàtica. Així, al terme de Manacor, a cala Murta hi ha el dolç de Cala Muta (també 

conegut com a Nazil), aiguaneix que sorgeix gairebé al fons de la cala i procedeix d’una 

cavitat que sens dubte està relacionada amb les coves des Drac, del qual està separada 

per pocs metres de distància. Més al sud, la cova des Coloms de Cala Varques, 

relacionada genèticament amb la cova des Genet, de la qual està separada per un 

esfondrament, actua com a dolç de la cala. Ja dins Portocolom, a la marina de Felanitx, 

es troba es Rivetó, nom aplicat a una raconada del port que recorda una cala interior.   

L’aiguaneix, que surt de dins un escar, constitueix l’entrada submarina a la cova des 

Coll, important formació endocàrstica de 7.090 metres de recorregut.  A 2,5 km al sud 

es troba cala sa Nau, a on la toponímia recull un altre topònim de Rivetó. L’aigua brolla 

sota l’arena del fons marí al costat sud de la platja, a poc més d’un metre de fondària. 

Aquest dolç procedeix de la cova de ses Barraques, molt propera a la cova d’en Bassol.    

També la cova des Riu a cala Santanyí presenta aquest topònim i constitueix l’aiguaneix 

provinent de la cova des Drac de Cala Santanyí. En un paisatge litoral del tot diferent, 

sense penya-segats, com són les platges de la Colònia de Sant Jordi, es troba es Dolç. 

Cedeix el seu nom a tota la platja, per la menor salinitat de l’aigua a la mar i per 

l’espectacular sensació tèrmica del contrast, molt marcat, entre l’aigua de la mar i 

l’aigua subterrània que aflora a la bassa des Dolç.   

La troballa i documentació des Dolç dins materials del Pliocè i especialment del 

Pleistocè, suposa  incrementar la distribució de les formacions endocàrstiques també en 

aquestes litologies fins ara pràcticament inèdites del punt de vista càrstic. A més a més, 

també representa que els mecanismes espeleogenètic que l’han generada han actuat dins 

el Pleistocè, un període d’activitat espeleogenètica fins ara no documentat per Mallorca.  

  S’ha intentat establir un intent de classificació i sistematització de les 

morfologies primàries o de corrosió que apareixen a les cavitats pròpies del carst 

eogenètic, lligades a la zona de mescla d’aigües. S’ha de tenir present que el seu estudi i 

anàlisi pot permetre comprendre i valorar els primers estadis de formació i evolució de 

l’endocarst litoral, ja que aquestes morfologies són les generadores de les pròpies 

cavitats, que per elles mateixes són ja morfologies de corrosió a nivell de megaformes. 

Algunes de les morfologies compilades en aquest apartat poden trobar-se també a les 

cavitats que s’han generat en major o menor mesura per aigües hipogèniques i també 
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pot tractar-se d’un origen poligenètic. El catàleg de formes s’ha estructurat en 4 

categories diferents: megaformes (organització de les xarxes endocàrstiques), 

macroformes (morfologies d’ordre hectomètric a decamètric), mesoformes (morfologies 

d’ordre decamètric a mètric) i microformes (morfologies d’ordre mètric a centimètric). 

Algunes de les morfologies es poden trobar a la vegada en dues categories diferents. 

  La troballa d’evidències clares de participació de processos hipogènics en 

l’espeleogènesi de la cova des Pas de Vallgornera (Llucmajor) va suposar afegir un altre 

mecanisme genètic fins a llavors insospitat, a la formació de l’endocarst de Mallorca. 

En alguna de les galeries subaquàtiques era una característica molt definitòria, com és el 

cas de la galeria Hidrotermal. Amb les darreres recerques hem trobat altres cavitats amb 

morfologies i sediments associats, com són es Dolç (Colònia de Sant Jordi, al SW de 

Mallorca), juntament amb  les emblemàtiques coves del Drac del terme de Manacor 

(inèdit). Això suposa incrementar en gran mesura les cavitats a on participen aquest 

processos, no es tracta ja només de la marina de Llucmajor, ja que s’ha estès el 

coneixement de la seva presència de cap al sud i al llevant. A es Dolç aquests processos 

afecten a materials del Pliocè i Pleistocè, molt més recents que els ja coneguts del 

Miocè. A les coves del Drac s’observa que algunes de les morfologies han afectat també 

a espeleotemes d’ençà de la darrera glaciació, en tornar a quedar inundades les galeries, 

per la qual cosa s’han produït algunes d’aquestes emanacions hipogèniques en un temps 

geològic relativament recent.  

 S’ha procedit també a intentar sistematitzar i classificar les morfologies 

hipogèniques trobades a les galeries sotaiguades, i continuar amb la tasca iniciada a la 

cova des Pas de Vallgornera, així com a altres cavitats situades dins el carst telogenètic. 

 S’ha descrit i documentat els espeleotemes més freqüents i interessants que es 

troben a les galeries i sales sotaiguades. S’ha seguit la classificació genètica 

d’espeleotemes de degoteig, espeleotemes de flux, espeleotemes produïts per 

capil·laritat, espeleotemes subaquàtics d'origen vadós i espeleotemes subaquàtics 

d'origen freàtic costaner.  

 Els espeleotemes freàtics són característics i exclusius de les cavitats litorals i 

molt freqüents a l'endocarst costaner de Mallorca. Són dipòsits que proporcionen 

valuoses informacions sobre la història del nivell de la Mediterrània i el clima al llarg 

del Quaternari. S’ha de remarcar que al llarg d’aquests anys s’han recol·lectat, per 
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procedir a l’estudi i datació absoluta, diferents mostres d’espeleotemes freàtics a cotes 

negatives i algunes de positives situades dins sales aèries. Han estat observats antics 

nivells d’estabilització de les aigües subterrànies a diferents cotes, fins a -23 metres per 

sota dels ±0 actuals. Els espècimens recol·lectats per davall del present nivell marí 

corresponen a episodis regressius de relatiu caràcter fred.  Els espeleotemes subactuals 

proporcionen interessant informació del processos de deposició més moderns.  

Alguna de les característiques que més destaca de qualque cavitat subaquàtica, 

com és la cova des Coll o es Dolç, o bé de determinades galeries i sales d’altres cavitats, 

és precisament la falta d’espeleotemes. Emperò sembla que en un moment del passat 

aquests fets eren ben diferents, ja que aquestes cavitats sovint presenten evidències dels 

efectes causats per la corrosió de les aigües sobre les formacions de precipitació. 

L’efecte de la corrosió ha esborrat totalment o parcial els revestiments i formacions 

litoquímiques, rejovenint les galeries i afectant també a la roca de parets i sostres.   

  La presència de sediments a l’interior de les cavitats càrstiques subaquàtiques 

del Llevant i Migjorn de Mallorca, és prou important, amb gruix i  tipologia 

extraordinàriament divers; des de pocs mil·límetres a metres i de colors que van del 

vermell, al groc i al blanc, o fins i tot negre, amb tot tipus de matisos. A més a més ja de 

bon començament de les nostres incursions a la part freàtica de les cavitats, ens vàrem 

adonar de les implicacions genètiques del sediment i de la importància del seu 

coneixement per tenir una visió més holística de l’endocarst.   

 S’han classificat les fàcies presents com: Fàcies de col·lapse, formada per 

l’acumulació sense classificació de fragments de la roca encaixant.  Fàcies clàstiques 

fines, conjunt de sediments fins formats per llims i argiles que han estat transportats cap 

a l’interior dels conductes com a càrrega en suspensió pels corrents que circulen dins del 

sistema càrstic (al·lòctona). La importància en la seva acumulació sedimentària depèn, 

entre d’altres aspectes, de la proximitat als punts d’entrada dels corrents que les 

transporten. La composició silícica del sediment correspon, en la seva major part, als 

materials del sòl edàfic introduïts en moments de fortes precipitacions per les aigües 

d’infiltració que els arrosseguen cap a l’interior del carst mitjançant esquerdes i entrades 

més o menys obertes. En ocasions, antics sediments d’aquestes característiques es 

troben consolidats i cimentats i formen polígons de retracció, testimonis d’un passat 

freàtic seguit per un altre de vadós per posteriorment tornar a quedar sota les aigües. 

Fàcies carbonatada no clàstica (autòctona), acumulació de partícules carbonatades que 
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han estat alliberades des de les parets de la cavitat per processos fisicoquímics de 

corrosió, preferentment en condicions subaquàtiques. Fàcies relacionades amb 

sedimentació hipogènica, per part de materials provinents d’aigües profundes amb un 

color normalment negre o groc marronós, amb tonalitats més o menys vermelloses. 

Aquests materials presenten elevats continguts de Mn i Fe, elements que són 

moderadament solubles en les aigües anòxiques profundes i que, en assolir els aqüífers 

oxigenats més superficials, poden precipitar en forma d’hidròxids i òxids.  Endemés 

també hi ha sedimentació vinculada al modelat litoral, com és la presència de fàcies 

d’entrada d’origen marí, especialment graves i arenes bioclàstiques i altra de tipus eòlic, 

per les dunes relacionades amb les entrades a prop de la mar o fins i tot els col·lapses 

més interns.   

 L’anàlisi de les topografies, fotografies a més dels estudis de camp in situ, han 

permès delimitar les sales d'esfondrament, formades per les acumulacions de blocs, 

ajustaments mecànics de les voltes i àrees de coalescència que connecten sales 

d’esfondrament adjacents. La major part d’entrades a les cavitats del Migjorn i Llevant 

són esfondraments de sales i galeries. El patró planimètric de les coves d’aquesta 

tipologia denota la coalescència, un tant aleatòria, d’unitats d’esfondrament més o 

manco independents, que han anat creixent tridimensionalment i connectant unes amb 

les altres, fins a donar lloc a una disposició en planta de caràcter ramiforme. Aquest 

patró més aviat aleatori es veu fortament condicionat per la litologia dels dipòsits 

carbonatats del Neogen i Quaternari. S’han interpretat per a les principals cavitats les 

unitats d’esfondrament presents, així com les dimensions aproximades que presenten.  

S’ha interpretat la relació entre algunes de les cavitats litorals, cales i altres 

entrants. A causa dels esfondraments i de l’erosió marina, el sostre d’una caverna pot 

arribar a formar una entrada estreta i allargada, tipus caló o una penetració terra endins, 

moderada i àmplia, en funció de les dimensions de l’antiga cavitat. Així les cales poden 

haver estat afavorides per la coalescència d’esfondraments endocàrstics. Tanmateix, la 

relació entre les cales i les coves no són exclusives del Mediterrani, ja que la sortida a la 

mar dels cenotes mexicans es presenta en ocasions en forma de “caletas”.    

Les cavitats objecte de la Tesi constitueixen en un sentit ecològic ambients 

anquihalins. En algunes de les cavitats, especialment a les galeries dels sectors on els 

corrents són més intensos o més properes a la mar, és molt interessant la presència de 
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comunitats d’organismes sèssils filtradors, en ocasions extremadament abundants. Els 

grups als quals pertanyen són predominantment esponges, cnidaris i poliquets.  

S’ha procedit a prospectar i determinar la fauna anquihalina, no només dels llacs 

de les cavitats, sinó també les galeries sotaiguades fins a fondàries superiors als 23 m i a 

distàncies quilomètriques de les entrades. Les aportacions han estat, a més a més de la 

troballes d’alguns nous gèneres i espècies, l’estudi de la distribució de la fauna al llarg 

de les cavitats i la seva distribució en relació al perfil hídric, la proximitat a la mar i la 

influència de la contaminació antròpica.   

  S’ha observat que moltes de les coves subaquàtiques s’han de considerar 

jaciments paleontològics per l’elevada presència de restes d’organismes que formen part 

de la roca que conté la cavitat. La corrosió diferencial causada per l’agressivitat química 

de l’aigua pot produir que els materials fòssils que estaven continguts dins de la unitat 

geològica on està excavada la cova es facin visibles, sobresurtin de la roca mare o que, 

fins i tot, es desprenguin i caiguin al sediment del trespol.  Així, les cavitats 

subaquàtiques de la plataforma miocènica són importants jaciments paleontològics de 

vertebrats, endemés de la gran quantitat d’invertebrats presents. En aquestes coves hem 

trobat restes de tortugues terrestres de gran mida (Geochelone/Cheirogaster sp), així 

com restes de tortugues d’aigües salobroses (Trionyx sp). També s’han localitzat grans 

ossos de cetacis, possiblement catxalots i dofins (inèdit). Les dents i vèrtebres de peixos 

són també relativament freqüents.  

  Un altre tipus de jaciments paleontològics correspon als jaciments de fòssils 

submergits que corresponen a fòssils que varen entrar en condicions vadoses al llarg de 

pulsacions fredes del Quaternari i posteriorment, la pujada del nivell marí ha deixat 

inundades les galeries i sales i ara resten sota les aigües. Són per tant evidències de les 

oscil·lacions glacioeustàtiques. Generalment es tracta de la fauna de Myotragus i altres 

vertebrats acompanyants. Així s’han trobat exemplars en connexió anatòmica, emperò 

la troballa més important ha estat la localització de nombroses restes d’almenys 40 

individus de M. balearicus a diverses galeries submergides de la cova Genovesa.  

Algunes de les restes estan localitzades a zones llunyanes respecte a l’entrada actual de 

la cova i sembla que els individus haguessin accedit per una altra entrada actualment 

col·lapsada.  S’han trobat de diversos cranis amb les banyes en forma de “V” invertida, 

i que havia estat interpretada fins fa poc com a prova de domesticació, com a resultats 

de manipulacions humanes. Segons aquestes interpretacions la tipologia de les banyes 
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en forma de “V”  és que haurien estat tallades per evitar el possible mal que es podrien 

fer animals estabulats en espais reduïts durant baralles. La troballa d’aquests cranis sota 

l’aigua a zones llunyanes del llac d’entrada de la cova Genovesa provinents d’una època 

anterior a la darrera glaciació i abans de la presència de l’home a Mallorca descarta 

aquesta hipòtesi.  

En vàries coves subaquàtiques del Migjorn oriental de Mallorca (cova des Coll, 

cova des Drac de Cala Santanyí i cova des Drac des Rafal des Porcs-inèdit-), del 

Migjorn occidental (es Dolç), del Llevant (cova Genovesa, sistema Gleda-Camp des 

Pou) i al Nord (font de ses Aiguades), les troballes de peces arqueològiques que s’han 

efectuat al llarg de les exploracions són proves que demostren els diferents moments 

d’utilització de cavitats naturals de Mallorca com a llocs per l’aprovisionament d’aigua. 

La presència de restes arqueològiques en rosts de blocs i pedres sota les aigües de 

vegades localitzades després de recórrer centenars de metres de galeries inundades, ens 

indiquen la localització d’antigues entrades, tancades o reblides en temps històrics 

expressament per l’home (com a resultes de despedregar els camps veïns) o degut a 

esfondraments naturals succeïts de llavors ençà.  

A la cova Genovesa, s’han trobat alguns elements arquitectònics ciclopis propis 

de la cultura de les navetes, un d’ells és una passera, actualment submergida, per salvar 

un llac i travessar a l’altra banda terrestre de la cova. Sembla justificar l’ús ritual o 

cerimonial a mitjan II mil·lenni cal BC, ja que s’evidencia una gran inversió de treball 

que no es relaciona amb pràctiques habitacionals o funeràries. Seria l’únic cas 

documentat d’un nivell regressiu a -1 m de la mar a l’època prehistòrica.  

S’ha documentat l’elevada vulnerabilitat d’aquests hàbitats a causa del perill de 

destrucció física de les cavitats, ja què la franja litoral a on es troben les cavitats ha estat 

especialment afectada pels processos urbanitzadors. La contaminació de les aigües 

subterrànies per abocaments d’aigües residuals és un altra de les agressions més 

observades i que requereixen contundents mesures proteccionistes. 

Algunes de les cavitats estudiades en aquesta Tesi, gràcies al reconeixement dels 

seus valors biològics i  geològics en part fruit dels estudis aquí documentats, van esser 

declarades LIC i aquest any 2015 zones especials de conservació (ZEC): cova des Pas 

de Vallgornera (LIC ES5310049), sistema Gleda-camp des Pou (LIC ES5310054), cova 

des Coll (LIC ES5310044), sistema Pirata-Pont-Piqueta (LIC ES5310055 i LIC 

ES5310056), cova d’en Bessó o cova Genovesa (LIC ES5310050), cova dels Ases (LIC 
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ES5310043), cova d’en Bassol o Passol i cova des Drac de Cala Santanyí (LIC 

ES5310065). A causa d’aquesta declaració, queda prohibida la destrucció, alteració i 

extracció de qualsevol element geomorfològic de les cavitats subterrànies. També s’ha 

de regular l’entrada a les coves, ja que constitueixin Espais Naturals Protegits. Això 

suposa també realitzar un control de la pràctica de l’espeleobusseig dins les cavitats per 

evitar un ús agressiu de les coves. 

 S’ha documentat la relació de les cavitats amb el terreny a on s’ubiquen, fent la 

superposició de les topografies a les fotografies aèries. Això permet poder tenir en 

compte aquesta informació a l’hora de realitzar estudis de gestió territorial, importants 

tan per a la conservació de les cavitats com per la seguretat dels edificis i 

infraestructures. En aquest sentit les topografies s’han utilitzat a l’hora d’elaborar les 

fitxes del Pla de Gestió Natura 2000 del Govern de les Illes Balears i delimitar les zones 

de protecció i influència. 

Altres coves que no són ZEC es mereixen aquest grau de protecció pels seus 

valors biològics, geomorfològics i geològics, com és el cas des Dolç. El fet de no haver 

estat inclosa és que el llistat es va fer l’any 2001 i la cavitat s’ha explorat, estudiat i 

publicat l’any 2014. S’ha de tenir present l’elevada agressió que sofreix actualment per 

les aigües mal tractades de la depuradora de la Colònia de Sant Jordi, per la qual cosa i 

gràcies als estudis publicats el GOB va procedit a denunciar el fet a la Fiscalia.   

 S’ha procedit al llarg d’aquest anys a divulgar i compartir les troballes i 

recerques efectuades. Però no només a revistes i publicacions especialitzades, ja que 

únicament la informació arriba a cercles reduïts, pensam que s’ha de conèixer a nivell 

del gran públic, així que s’han fet documentals i programes específics per a TV tan 

nacionals com estrangeres i locals. Només es pot protegir el que s’estima i per estimar 

s’ha de conèixer, així que la divulgació és una eina fonamental en aquest sentit 

proteccionista. La part negativa associada és la massificació de les cavitats, en aquest 

cas per espeleobussejadors “turistes” d’aquests espais únics i impressionants. La gestió 

de la administració ha de posar el punt d’equilibri entre la protecció de les cavitats per 

evitar el trencament dels espeleotemes principalment i el poder visitar les cavitats. 

S’han d’exigir l’acreditació d’uns mínims de coneixements tècnics i de compromís de 

preservació per poder accedir als espais sense que suposi un elevat risc de deteriorament 

per la cavitat i per la pròpia seguretat personal dels escafandristes. 
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