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11. Dipòsits litorals i registre paleontològic del 

Pleistocè superior al litoral del Sud Est. 

 

 

11.1. Introducció 

 

 Aquesta zona abraça el litoral que va des del cap Salines (Santanyí) fins a cap 

Enderrocat (Llucmajor). És una zona on hi ha costes baixes amb arenals, costes rocoses baixes i 

costes rocoses altes (Balaguer, 2007). 

 Els materials geològics són del Neogen post-orogènic i del Quaternari, per la qual  cosa 

la columna estratigràfica seria la més discreta de les zones que s’han fet per aquesta tesi.  

 Referent als jaciments del Pleistocè superior, dir que és una zona on n’hi ha 

d’importants, i que en moltes d’ocasions també es troben associats a jaciments del Pleistocè 

inferior-mitjà. 

El fet d’haver-hi eolianites fa que sigui una zona on hi ha pedreres, sobretot al litoral de 

Llucmajor. Aquestes pedreres es troben abandonades i són les que donaven les peces de marés 

per a fer les cases fins l’arribada del formigó.  

Aquesta zona va ser molt estudiada per Joan Cuerda i Josep Sacarés, sobretot el litoral 

de Llucmajor, donant nombrosos treballs i que hores d’ara són tot un clàssics. 

 

              

Fig. 11-1. Pedreres a sa Fossa (Llucmajor). Aquesta zona va ser estudiada per Cuerda i Sacarés (1965). 
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En quant als espais naturals, hi ha espais d’especial rellevància com els sistemes dunars 

que hi ha en es Carbó, es Caragol, es Trenc, etc, i totes les zones no construïdes de sa Marina de 

Llucmajor. 

Hi ha una de les cavitats més importants d’Europa, la cova del Pas de Vallgornera, al 

terme de Llucmajor, i recentment se’n ha descrit una altra d’important, la cova d’es Dolç, al 

terme de ses Salines (Gràcia et al., 2014). 

 

                 

Fig. 11-2. Platja de sa Ràpita. A primera línia el jaciment del Pleistocè superior des Morters.  

 

 

11.2. Antecedents històrics 

 

Muntaner (1955b) cita la presència de Glycymeris violacescens i Arca noae  en un 

dipòsit del Tirrenià II (=MIS 5e) situat a la desembocadura de les salines de la zona des Trenc. 

Butzer i Cuerda (1960) descriuen dipòsits quaternaris amb fauna marina a s’Estelella, 

un de l’interglaciar Mindel-Riss just per damunt del Miocè i l’altre de l’Eutirrenià, amb la 

peculiaritat que es troben a una alçada poc freqüent a les Balears, a uns +10,5 m snm. També 

estudien els dipòsits del Pleistocè entre s’Estanyol i la Punta de son Bieló.  

Solé-Sabarís (1962) presenta un tall estratigràfic de punta Llobera, la pedrera del cap 

Blanc i s’Estanyol. Butzer  i Cuerda (1962a) presenten el tall de la Punta de Son Bieló. Butzer i 

Cuerda (1962b) estudien els dipòsits del Pleistocè amb fauna marina de s’Estelella situats a +4,5 

m snm. Cuerda i Sacarés (1962a) comenten els jacimentes entre cala Véia i sa Fossa. 
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Rosselló (1964) recull els coneixements que es tenien fins a les hores del Quaternari de 

la zona. 

Cuerda i Sacarés (1964) fan un estudi dels jaciments del Pleistocè superior entre cap 

Enderrocat i cap Blanc, una zona on hi ha molts de jaciments d’aquesta cronologia. 

Cuerda i Sacarés (1966) fan talls estratigràfics de la zona des Bancals, on hi ha algun 

nivells del Pleistocè superior. 

Cuerda (1975) descriu els jaciments de la zona a la seva obra del Quaternari balear, 

posant un especial esment en els jaciments de s’Estelella per la seva importància. 

Presumiblement, entre 1975 i 1980, el naturalista Ramón Galiana va comunicar a Joan 

Cuerda l’existència d’un jaciment molt interessant del MIS 5e a ses Covetes (Cuerda 1975-

1980). 

Rose (1978b) presenta un tall del Racó de s’Arena i de s’Estelella. 

Cuerda et al. (1983) estudien el jaciment de cala en Paiàs (denominat com a cala en 

Timó pels autors esmentats) i li donen una cronologia neotirreniana. 

Cuerda et al. (1986) estudien el jaciment del MIS 5e de cala Pi. 

 

                         

Fig. 11-3. Mesurant una antiga marmita de gegant pleistocena prop de sa cova des Banc, al litoral de 

Llucmajor. A l’esquerra, Damià Crespí; i a la dreta, Antelm Ginard (Foto feta el 10-06-2010). 
 

Cuerda (1987) fa referència als jaciments de la zona al parlar de determinades espècies. 

Cuerda i Sacarés (1992) fan una recopilació dels jaciments del Quaternari marí de 

Llucmajor. 

Servera (1997) a la seva tesi sobre sistemes dunars litorals de les Balears, parla 

àmpliament del sistema dunar de s’Estelella. 
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Servera i Rodriguez-Perea (1997) parlen de les dunes recents i quaternàries de 

s’Estelella. 

Vicens i Gràcia (1998) en un article de caire general, reprodueixen el dibuix de 

s’Estelella de Cuerda (1975). 

González-Hernández et al. (2001) descriuen el jaciment del Freu de ses Covetes. 

Morey et al. (2006) descriuen els jaciments del MIS 5e que hi ha per ses Covetes i es 

Morters i els del Pleistocè superior de s’Amarador des Càrritx i d’es Trenc. 

McMinn i Vicens (2007), a sa Fossa,  a un jaciment de platja MIS 5e, citen la presència 

del Corb Marí, Phalacrocorax aristotelis, fet inusual als jaciments de les nostres illes. 

 Morey (2008a) fa una catalogació i valoració dels jaciments més coneguts de la zona. 

 Ginard et al. (2008) revisen els jaciment coneguts i descriuen els jaciments inèdits entre 

es Racó des Llobets i cala Esglesieta. Pocs anys després, en una segona campanya, descriuen 

algun jaciment no descrit al treball anterior i revisen algun jaciment; en total són 12 els 

jaciments estudiats (Ginard et al., 1014). Els treballs anteriors no són exclusius de jaciments del 

Quaternari, són molt més amplis i descriuen les coves litorals que hi ha en aquesta zona així 

com algunes característiques geomorfològiques. 

 Vicens et al. (2012), en un article de caire general, tornen a parlar del Rentador de ses 

Egos i  els diferents nivells de la Torre de s’Estelella. 

 Fornós et al. (2013) descriuen breument el jaciment del MIS 5a des Delfí, i comenten 

que a sa Bassa des Dolç hi ha materials del Pleistocè superior adossats als materials del 

Pleistocè mitjà. 

                                       

Fig. 11-4a. Situació dels jaciments del Pleistocè superior estudiats per Cuerda i Sacarés (1964). Reproduït 

del seu article. 
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11.3. Estratigrafia i registre paleontològic 

 

En aquesta tesi es citen 48 indrets al Sud Est de Mallorca on hi ha dipòsits del Pleistocè 

superior.  

De les 48 localitats, 42 contenen fòssils marins (també poden tenir fòssils continentals) i 

5 només presenten fòssils continentals. Al torrent Gros de Vallgornera no s’ha observat cap 

jaciment; i a les pedreres de la Seu s’hauria de comprobar si hi ha algun jaciment. 

D’aquests 48 indrets, 21 han estat descrits per primera vegada per l’autor d’aquesta tesi, 

ja sigui tot sol o en col·laboració. Hi ha 3 jaciments que no s’han pogut observar per la seva 

inaccessibilitat com són ses Pedreres, es Cap Roig i les Pedreres de la Seu. El darrer se sap la 

situació exacte i s’hauria de comprovar si pels voltants hi ha algun jaciment del Pleistocè 

superior marí. Referent als dos primers, la seva ubicació és dubtosa. 

Sobre els  jaciments que no s’han pogut visitar es posa el que var dir l’autor o autors que 

els varen descriure.  

 La majoria dels dipòsits que presenten fauna marina són platges fòssils, emperò també 

hi ha altres tipus de dipòsits amb fauna marina. Es corresponen amb platges fòssils els següents 

jaciments: es Delfí, ses Covetes, es Morters, Torre de s’Estelella + 4,5 m, Torre de s’Estelella + 

3 m, racó de s’Aigo Dolça, Cala Véia, etc. Es corresponen a zones de platja o properes a ella, 

emperò amb molta proporció de llims continentals els següents jaciments: es Carbó petit, Cala 

en Paiàs, Punta de na Blanca, etc. Es corresponen a reompliments de crulls amb sediment 

d’origen marí: Pedrera de cala en Bassí, Davallador des Torrentó. 

 Hi ha 4 jaciments que només s’ha trobat fauna continental consistent amb mol·luscs 

endèmics.  

Com a fòssils bioindicadors marins de l’inter-estadi Riss-Würm s’han citat Barbatia 

plicata, Brachidontes senegalensis, Cardita senegalensis, Patella ferruginea, Strombus 

bubonius, Cymatium costatum, Cantharus viverratus, Mitra fusca, Conus testudinarius, etc. 

A molts de jaciments s’han citat espècies bioindicadores: ses Covetes, es Morters, 

pedrera de cal en Bassí, Torre de s’Estelella + 4,5 m, Torre de s’Estelella + 3 m, Torre de 

s’Estelella + 10,5 m, 50 m al WNW de la cova de s’Arena, cova Foradada, es Bastons, cala Pi, 

els Bancals, sa Roca des Milans-s’Arc de Sant Martí, racó de s’Aigo Dolça, cova des Coloms, 

pedreres de sa Fossa, cala Véia, punta Negra. 

Referent als mol·luscs terrestres, a algun d’ells s’ha trobat l’ènid endèmic i actualment 

extint Chondrula gymnesica. 

El crustaci Xantho incisus i el gasteròpode Ovatella firminii es citen fòssils per primera 

vegada a les Illes Balears a Ginard (2014) al jaciment del Pleistocè superior de cala en Paiàs. 
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Al jaciment des Racó de s’Aigo Dolça s’ha trobat el gasteròpode Turritella sp. essent la 

primera cita d’aquest tàxon en el Quaternari de les Illes Balears (Aquesta tesi). 

 Una troballa inusual és la presència d’un os de Phalacrocorax aristotelis al nivell del 

MIS 5e vora sa cova des Coloms, a sa Fossa (Llucmajor), essent el segon dipòsit de platja de les 

Illes Balears on es troba un os d’au (McMinn i Vicens, 2007). 

 

Fig. 11-4b. Situació dels jaciments del Pleistocè superior citats al text: 1- Es Carbó Petit. 2- Es Delfí-es 

Carbó. 3- Es Delfí. 4- Sa Bassa des Dolç. 5- Platja des Port (Colònia de Sant Jordi). 6- Punta de sa Llova. 

7- Es Trenc. 8- Ses Covetes. 9- Es Morters. 10- S’Amarador des Càrritx. 11- Punta de son Bieló-

s’Estanyol. 12- Racó de s’Arena. 13- Pedrera de cal en Bassí. 14- Cala en Paiàs. 15- Torre de s’Estelella 

+ 4,5 m. 16- Torre de s’Estelella + 3 m. 17- Torre de s’Estelella + 10,5 m. 18- Punta de na Blanca. 19- 

Cova de na Blanca. 20- Cova de s’Arena. 21- 50 m al WNW de la cova de s’Arena. 22- Cova Foradada. 

23- S’Esperó. 24- Cocó de ca n’Esglesieta. 25- Banc de sa Cova. 26- Es Bastons. 27- Torrent Gros de 

Vallgornera. 28- Cala Pi. 29- Cala Beltran. 30- Els Bancals. 31- Ses Pedreres. 32- Es Cap Roig. 33- Sa 

Punta d’Abaix-Pas de sa Senyora. 34- Pedrera Blanca. 35- Na Rosegada. 36- Na Llarga. 37- Davallador 

des Torrentó. 38- Ses Pedreres de la Seu. 39- Sa Roca des Milans-s’Arc de Sant Martí. 40- Racó de 

s’Almadrava. 41- Es carregador des Puigderrós-es caló des Xarxers. 42- Camí. 43- Racó de s’Aigo Dolça. 

44- Cova des Coloms. 45- Pedreres de sa Fossa. 46- Cala Véia. 47- Sa Ferradura. 48- Punta Negra. 

Nota: la toponímia del jaciment denominat na Rosegada i del jaciment denominat na Llarga s’haurien de 

revisar, ja que s’ha posat la toponimia proposada per Cuerda i Sacarés (1964). 
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11.3.1. Es Carbó Petit 

Coordenades UTM ETRS89: 501108/4351282 

 

 En aquesta platja, a la zona septentrional hi ha unes taques constituïdes per una bretxes 

amb clastes procedents de l’erosió dels materials del Pleistocè mitjà subjacents i alguns claste 

procedent d’una antiga platja tirreniana (Fig. 11-5). Entre els fòssils observats hi ha Spondylus 

gaederopus, Monodonta sp. i  Hinia costulata. 

 La cronologia és mala de precisar, emperò és molt probable que sigui del MIS 5a. 

 

                  

Fig. 11-5. Es Carbó. Bretxa del Pleistocè superior amb fòssils marins. per davall hi ha materials del 

Pleistocè mitjà. 
 

11.3.2. Es Delfí-es Carbó 

Coordenades UTM ETRS89: 500534/4351380 

 

 Es tracta d’un jaciment situat a mig camí entre es Delfí i es Carbó. Sembla com si fos un 

dipòsit un tant desmantellat, i recorda en certa manera els dipòsits de s’Estelella.  

 Està constituït per llims vermellosos, clastes de mida petita i de més grans, i fòssils 

marins (Fig. 11-6). Els fòssils trobats són els següents (col. Vicens-SHNB):  

Brachyurus indet. 

Spondylus gaederopus 

Chama gryphoides 

Pseudochama gryphina 

Cardita calyculata 
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Gibbula sp 

Monodonta turbinata 

Thericium sp 

Trunculariopsis trunculus 

Columbella rustica 

Hinia costulata 

Conus mediterraneus 

 

                    

Fig. 11-6. Es Delfí-Es Carbó. Aspecte del jaciment. 

 

11.3.3. Es Delfí 

Coordenades UTM ETRS89: 500637/4351412 

 

Al jaciment d’es Delfí es poden observar materials dels Pleistocè superior discordants 

sobre els del Pleistocè mitjà (Fornós et al., 2013). El materials del Pleistocè superior estan per 

sobre d’una superfície d’abrasió i constituïts a la base per unes arenes de platja cimentades i 

fòssils marins, d’un metre de potència (Figs. 11-7 i 11-8). Per damunt de la platja fòssil hi ha 

una eolianita. S’han observat els següents tàxons a la platja pleistocena (col. Vicens-SHNB):  

Rhodophyceae indet. 

Echinoidea indet. 

Brachyura indet. 

Arca noae 

Barbatia barbata  
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Striarca lactea 

Mytilaster minimus 

Ctena decussata 

Loripes lacteus 

Donax sp. 

Chamelea gallina  

Patella caerulea 

Patella aspera 

Gibbula sp.  

Monodonta sp. 

Littorina neritoides 

Alvania cimex 

Bivonia triquetra 

Bittium reticulatum 

Thericium sp. 

Columbella rustica 

Hinia costulata 

Pusia tricolor  

Gibberula miliaria 

Conus mediterraneus 

           

Fig. 11-7.  Es Delfí. En primer terme es pot observar el nivell de platja (a) que la part superior passa a 

llims arenosos. Per sobre hi ha una crosta (mirar la part dreta de la foto). Acaba la sèrie amb una eolianita 

(b), que es pot observar al marge esquerre de la foto. 
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Pel context geomorfològic, per l’alçada de la platja fòssil (que no supera 1,5 m sobre el 

nivell de la mar), pels tàxons presents i per la semblança amb altres platges fòssils mallorquines 

(Cuerda, 1975; 1987) podria assignar-se cronològicament el dipòsit de platja al Pleistocè 

superior. Segons Cuerda (1975) i Vicens et al. (2012), l’absència de tàxons termòfils la ubicaria 

a l’estadi isotòpic MIS 5a. 

 

             

Fig. 11-8. Es Delfí. Detall  del nivell de platja del MIS 5 a. 

 

 Si s’observa la fig. 11-7, es veu que las arenes de platja passen gradualment a llims 

arenosos, on a la part superior hi ha una crosta d’uns pocs mm. Per sobre hi ha una eolianita. 

 

11.3.4. Sa Bassa des Dolç 

Coordenades UTM ETRS89: 500457/4351662 

 

A sa Bassa des Dolç (molt prop d’una de les entrada des Dolç) hi ha llims rogencs 

cimentats dels Pleistocè superior, adossats als materials del Pleistocè mitjà (Fornós et al., 

2013)(Fig.11-9). 

Aquests materials del Pleistocè superior contenen Iberellus companyonii i Tudorella 

ferruginea, tàxons freqüents als dipòsits d’aquesta edat (Cuerda, 1975; Vicens i Pons 2007)). 

Per les rodalies de la Bassa des Dolç no s’han observat jaciments amb fauna marina del 

Pleistocè superior. El més proper es troba en es Delfí, a uns 300 m a l’E de l’indret anterior. 
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Fig. 11-9. Sa Bassa des Dolç. A la part central de la foto hi ha materials del Pleistocè superior amb 

mol·luscs terrestres. Just enfront, els materials són cronològicament del Pleistocè mitjà. 
 

11.3.5. Platja des Port (Colònia de Sant Jordi) 

Coordenades UTM ETRS89: 494829/4351966 (!) 

  

 Es tracte d’un jaciment no citat a Cuerda (1975) ni a Pomar i Cuerda (1979). Cuerda 

(1987) el cita per primera vegada. No s’ha trobat el jaciment. 

 L’única informació que hi ha d’aquest jaciment és la que hi ha a la col. Cuerda(1)-

SHNB. Segons les etiquetes de la col·lecció és un dipòsit que es troba a +0,8 m i 

cronològicament és del Tirrenià III (=MIS 5a). La fauna trobada es pot consultar a la taula 11-1. 

 

Tàxons Col. C1 Col. C2 

Brachyurus indet.  X 

Ostrea stentina X  

Acanthocardia tuberculata  X 

Parvicardium minimum  X 

Gastrana fragilis X  

Donax semistriatus  X 

Diodora gibberula X  

Gibbula sp  X 

Gibbula divaricata X  

Jujuvinus sp  X 

Thericium sp  X 

Thericium rupestre X  

Columbella rustica X  

Amyclina corniculum X  

Pusia tricolor  X 

Conus mediterraneus X X 

 

Taula 11- 1. Tàxons presents a la col. Cuerda(1)-SHNB i col. Cuerda(2)-SHNB de la platja des Port. 
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11.3.6. Punta de sa Llova 

Coordenades UTM ETRS89: 499118/4353279 

 

 Jaciment citat per Morey (2008a) com es Perengons, on esmenta que hi ha petites taques 

amb fauna marina per sobre d’una eolianita del Riss (=MIS 6).  

 S’ha visitat la zona, i aquesta eolianita no tendria perquè ser del MIS 6. També s’ha 

observat alguna taca amb restes de mol·luscs marins molt fragmentats, i que semblen pertànyer 

a la mateixa eolianita. L’eolianita podria ser perfectament del MIS 5 o més recent (Fig. 11-10). 

 

 

                        
Fig. 11-10. Punta de sa Llova. Vista general. 

 

 

                        
Fig. 11-11. Salines al darrera des Trenc. 
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11.3.7. Es Trenc (Barraqueta des Motor) 

Coordenades UTM ETRS89: 498920/4354625 

 

 Muntaner (1955b) cita Pectunculus violacescens (= Glycymeris violacescens) i Arca 

noae  en un dipòsit situat a la desembocadura de les salines a + 0,6 m que considera 

cronològicament del Tirrenià II (=MIS 5e). Les salines es troben darrera es Trenc (Fig. 11-11). 

 Butzer i Cuerda (1960) citen el jaciment, emperò el situen cronològicament al Tirrenià 

III (=MIS 5a). Hi afegeixen Cardium edule (= Cerastoderma glaucum) a les espècies citades. 

González-Hernández et al. (2001) indiquen que s’observen uns depòsits calcarenitics 

cimentats amb estructures sedimentàries corresponents a fàcies que representen el pas de 

foreshore al backshore. Es situen a + 0,5 m. i no s’ha trobat fauna.  

El dipòsit que cita Muntaner (1955b), segons Morey et al. (2006), es troba per sobre del 

que citen González-Hernández et al. (2001), i es tracta d’uns llims vermellosos cimentats d’uns 

0,2 m de potència com a màxim, amb clastes i fòssils marins. A més de les espècies citades 

abans, hem d’afegir les següents espècies (col. Morey):  

Spondylus gaederopus 

Acanthocardia tuberculata 

Patella sp. 

Thericium sp. 

Thais haemastoma 

 

11.3.8. Ses Covetes 

Coordenades UTM ETRS89 des Freu: 497603/4356018       

Coordenades UTM ETRS89 des Poble: 497430/4356124 

 

 González-Hernández et al. (2001) descriuen el jaciment del Freu de ses Covetes (Fig. 

11-14). A la base hi ha una duna cimentada. Per sobre un paleosòl d’argiles roges amb 

estructures de bioturbació molt desenvolupades, còdols negres de petit diàmetre i gasteròpodes 

continentals. Per damunt hi ha dues unitats marines, cadascuna de les quals té una potència de 

30-40 cm i la meitat superior de les mateixes presenta estructures de bioturbació. La unitat 

inferior (M1) esta constituïda per un microconglomerat i arena gruixada, molt cimentada. La 

unitat superior (M2) consta d’un sediment arenós groller i a la seva base hi ha còdols i blocs del 

nivell inferior, que en algun punt es presenten imbricats. Tant a M1 com M2 hi ha fragments de 

mol·luscs.  

Per assignar una cronologia es basen  amb l’alçaria sobre el nivell de la mar, el marc 

geomorfològic semblant al de Campo de Tiro (Palma) i la troballa d’un exemplar d’Strombus 
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bubonius rodat en es Trenc (citat per Cuerda, 1975), per la qual cosa consideren les dues unitats 

marines correlacionables amb les unitats M1 i M2 de Campo de Tiro (E1 i E2 respectivament a 

Hillaire-Marcel et al., 1996), i per tant són cronològicament del MIS 5e. La duna basal i el 

paleosòl són del MIS 6. 

Cuerda (1975-1980) diu que Ramón Galiana havia comunicat l’existència d’un jaciment 

del Tirrenià II amb espècies característiques. També es comenta que el sòl d’alteració que hi ha 

per sobre la duna Riss, coincideix amb el color dels llims del Tirrenià II que hi ha a Camp de Tir 

(Palma), i cita els següents mol·luscs terrestres: 

Oxychilus lentiformis 

Xerocrassa frater 

Iberellus companyonii 

A més hem d’afegir la presència en aquest nivell de Chondrula gymnesica (observació 

personal). 

Segons Morey et al. (2006) just davant la població també hi ha un dipòsit del Pleistocè 

superior (Figs. 11-12, 11-15 i 11-16), molt semblant al descrit. Sobre la duna Riss (estrat a), 

sembla que a l’alçada d’1 m hi ha una rasa d’abrasió marina (qüestió ja comentada a Cuerda 

(1975-1980)). Per sobre hi ha el paleosòl rogenc (estrat b) amb mol·luscs continentals d’un 40 

cm de potència com a màxim. Per damunt hi ha una unitat marina (estrat c) constituïda per 

arenes grolleres de platja cimentades, algun claste de mida decimètrica i algun mol·lusc marí, 

d’entre 30 i 40 cm de potència. La part superior d’aquesta capa, sembla que ha sofert una erosió 

posterior. Per acabar la sèrie hi ha uns llims d’uns de color vermellós groguenc (estrat d), amb 

clastes decimètrics a la base, amb mol·luscs continentals i algun marí, d’uns 35 cm de potència. 

A més de les dades anteriors, a la col·lecció Morey,  procedent de ses Covetes (de 

davant el poble i es Freu) hi ha les següents espècies: 

Arca noae 

Barbatia barbata 

Striarca lactea 

Glycymeris sp. 

Spondylus gaederopus 

Hyotissa mcgintyi 

Ctena decussata 

Chama gryphoides 

Pseudochama gryphina 

Acanthocadia tuberculata 

Irus irus 

Patella aspera 

Patella ferruginea 



 

 485  

Thericium vulgatum 

Strombus bubonius 

Cymatium costatum 

Trunculariopsis trunculus 

Thais haemastoma 

Columbella rustica 

Cantharus viverratus 

Gibberula miliaria 

A la col·lecció Gràcia-Vicens-SHNB, procedent de l’estrat c del jaciment de davant el 

poble, Hyotissa mcgintyi i Bursa scrobiculator, i procedent de l’estrat M2 del Freu de ses 

Covetes: 

Arca noae 

Barbatia barbata 

Striarca lactea 

Ctena decussata 

Chama gryphoides 

Pseudochama gryphina 

Strombus bubonius 

Trunculariopsis trunculus 

Columbella rustica 

Cantharus viverratus 

Hinia costulata 

Referent al jaciment del Freu de ses Covetes, Morey et al. (2006) estan d’acord en que 

les dues unitats designades per González-Hernández et al. (2001) com M1 i M2 són 

cronològicament del MIS 5e i de fet a la col·lecció Morey hi ha fauna termòfila procedent de 

ses Covetes, com són Strombus bubonius, Cymatium costatum, Cantharus viverratus, Patella 

ferruginea i Hyotissa mcgintyi, emperò no poden dir de quina unitat són els fòssils, ja que es 

varen recollir com si només hi hagués una unitat. També en aquests fòssils, no distingim si són 

de davant el poble o del Freu de ses Covetes per haver-ho considerat tot com únic jaciment. A la 

col·lecció Gràcia-Vicens es conserva Bursa scrobiculator i Hyotissa mcgintyi procedent del 

nivell c del jaciment que hi ha davant el poble ses Covetes i Strombus bubonius i Cantharus 

viverratus procedent de l’estrat M2 (segons terminologia de González-Hernández et al., 2001) 

del Freu de ses Covetes. 

Referent als llims vermellosos que hi ha entre l’eolianita del MIS 6 i la calcarenita M1 

del MIS 5e, González-Hernández et al. (2001) li assignen una edat del MIS 6. Cuerda (1975, 

1979) assigna una edat eutirreniana (en aquest cas seria del MIS 5e) als llims que hi ha en una 

mateixa posició estratigràfica a Cala Pudent (és a dir a Campo de Tiro), i es basa amb la 
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presència del mol·lusc termòfil Chondrula gymnesica, i en la presència d’algun element que 

indiquen un clima àrid (veure Cuerda i Jaume, 1972) com és la presència de fragments de crosta 

calcària de color negrós. 

Davant el poble de ses Covetes, sembla que aquest paleosòl està just per damunt d’una 

antiga plataforma d’abrasió marina, i si es així, aquesta plataforma sobre l’eolianita del MIS 6 

només s’ha pogut generar durant un període on el nivell de la mar fos alt, és a dir en el MIS 5e, 

per la qual cosa el paleosòl seria del MIS 5e. En aquest sector no s’observen clarament el dos 

nivells marins del MIS 5e, i només se’n observa un. Això també passa a Campo de Tiro, on 

Cuerda (1979) presenta dos talls, a un hi ha dos nivell eutirrenians i a l’altre un; per sobre (a 

Campo de Tiro) hi ha un nivell llimós de color groguenc amb mol·luscs terrestres del Würm. Un 

estrat semblant es pot observar a la platgeta del poble, just en front (a uns 6 m al NE) d’on 

González-Hernández et al. (2001) varen fer el tall; també és present en el poble (estrat d) i en es 

Morters (estrat c). Si admetéssim que aquest estrat és del Würm (això vol dir posterior al MIS 

5a i anterior a l’Holocè) l’estrat d d’es Morters es podria situar cronològicament en el Würm  i 

l’Holocè (inclusive fins i tot).  

 

11.3.9. Es Morters  

Coordenades UTM ETRS89: 497091/4356540 

 

 Jaciment descrit a Morey et al. (2006). Es tracta d’un jaciment del Pleistocè superior 

(Figs. 11-12 i 11-13), que ha mida que la platja ha perdut arena en aquest costat s’ha anat 

destapant més del que estava els anys 90 del segle passat. Al costat Oest des Morters, en el 

nivell de la mar hi ha l’eolianita Riss (nivell a), per damunt entre +0,5 i + 1  m.s.n.m. hi ha un 

dipòsit constituït per arenes de platja cimentades, amb algun claste i mol·luscs marins (estrat b). 

Per sobre de l’estrat anterior hi ha un estrat d’uns 20 cm de potència (estrat c), constituït per 

llims grocs d’origen continental, que guanya potència cap  l’Est. L’estrat c es troba 

completament erosionat on aflora l’estrat b, per la qual cosa és inexistent, i per sobre d’aquest 

darrer trobam un nivell de llims vermellosos de 20 cm de potència sense cimentar, amb clastes i 

mol·luscs (estrat d). La llista d’espècies trobades a l’estrat b i d és pot consultar a la Taula 1. Per 

acabar la sèrie hi ha una duna actual (nivell e). 

En es Morters, l’estrat b, per l’alçada (entre +0,5 i +1 m s.n.m) i per la presència 

d’espècies termòfiles com són Barbatia plicata, Brachidontes senegalensis, Strombus bubonius, 

Cymatium costatum, Cantharus viverratus i Conus testudinarius, característiques  segons 

Cuerda (1975, 1987) de l’Eutirrenià balear, no ens fa dubtar en que es tracta d’aquest pis del 

Pleistocè superior i en concret del MIS 5e. 
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Pocs anys després, Morey i Forteza (2011) presumptament citen tàxons no citats abans, 

tant en aquest indret com a jaciments propers, emperò això és incorrecte ja que molts d’ells 

s’havien citat anteriorment a Morey et al., (2006). A més, hi ha molts d’errors d’escriptura en la 

denominació de molts de tàxons, la qual cosa denota una realització de la taula a corre-cuita i la 

inexistència d’una revisió abans de la impressió definitiva del treball. 

Morey i Forteza (2011) són incrèduls amb l’edat assignada del MIS 5e per Morey et al., 

(2006) al jaciment des Morters. Això és deu a què Morey i Forteza (2011) no han trobat 

personalment molts de tàxons termòfils al jaciment. També creuen amb la possibilitat de que a 

la col. Gràcia & Vicens-SHNB hi hagi un error d’etiquetatge i siguin des Trenc. Curiosament 

els autors esmentats no cauen en que els fòssils de la col. Gràcia & Vicens-SHNB es varen 

recollir molts d’anys abans de que ells ho “descobrissin” l’any 2005 i que Cuerda (1975-80) 

tenia coneixement d’aquest jaciment del MIS 5e. Els fòssils de la col. Gràcia & Vicens-SHNB  i 

citats a Morey et al., (2006)  procedeixen des Morters sense cap tipus de dubte. Referent a l’edat 

hi ha poques dubtes al haver-hi trobat Strombus bubonius. 

Tàxons Col·lecció Estrat b Estrat d 

Sen. Frag. Sen. Frag. 

Arca noae G-V 34 18 2 1 

Barbatia barbeta G-V 10 12  1 

Barbatia plicata G-V 3    

Glycymeris violacescens G-V 3 3   

Mytilus sp. Mo  2   

Brachidontes senegalensis Mo  1   

Spondylus gaederopus G-V 10 3 1 1 

Anomia ephipium Mo  1   

Limaria tuberculata G-V  1   

Ctena decussata G-V 2    

Loripes lacteus G-V  1   

Chama gryphoides G-V 7    

Pseudochama gryphina G-V 2    

Cardita calyculata G-V 1    

Acanthocadia tuberculata G-V 31 12 6 1 

Mactra corallina G-V 3 1   

Donax trunculus G-V 23 6 1  

Venus verrucosa G-V 1    

Chamelea gallina G-V 1    

Dentalium sp. G-V 2    

Diodora graeca Mo 1    

Diodora gibberula G-V 1    

Fissurella nubecula G-V 1    

Patella aspera G-V 1    

Patella lusitanica Mo 1    

Monodonta turbinata Mo 1    

Bivona triqueta G-V 1    

Thericium vulgatum G-V  1   

Strombus bubonius G-V 1 1   

Luria lurida G-V  1   

Cymatium costatum G-V 3    

Trunculariopsis trunculus G-V  2  1 

Thais haemastoma G-V  10  3 

Columbella rustica G-V 2 5 1  

Cantharus viverratus G-V  7  1 

Conus testudinarius G-V  6   

Conus mediterraneus Mo 1    

Astrea rugosa G-V 1    

Littorina neritoides Mo 1    

 
Taula 11-2. Tàxons trobats en es Murters (Campos). El llistat s’ha confeccionat a partir de la col·lecció 

Gràcia-Vicens-SHNB (col. G-V) i s’ha ampliat amb espècies de la col·lecció Morey (col. Mo). L’estrat b 

és del MIS 5e. L’estrat d pot ser de cronologia wurmiana fins a holocena, amb fòssils reelaborats del MIS 

5e.  
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Fig.11-12. Jaciments del Pleistocè superior estudiats per Morey et al. (2006): 1- S'Amarador des Càrritx: 

a- Calcarenita del Miocè superior. b- Arenes i llims cimentats amb fauna marina del MIS 5a. c- Llims 

vermellosos amb mol·luscs terrestres. d- Eolianita bioturbada. 2- Es Morters: a- Eolianita del MIS 6. b- 

Platja quaternària amb fauna càlida del MIS 5e. d- Llims vermellosos amb fauna reelaborada del  MIS 5e. 

e- Duna actual. 3- Ses Covetes (davant les cases): a- Eolianita del MIS 6. b- Llirns vermellosos amb 

mol·luscs terrestres. c- Platja quaternària amb fauna càlida del MIS 5e. d- Llims vermellosos groguencs. 

4- Freu de ses Covetes. 5- Barraqueta des motor. L' escala només és valida en sentit vertical. En sentit 

horitzontal els dibuixos no representen fidelment la realitat. 

NOTA: en es Morters hi ha un altre estrat que no s’ha dibuixat al tall, el nivell c, ja que aquest es pot 

obsevar uns 30 m al W d’on es va fer aquest tall. 
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Fig. 11-13. Es Morters: a- Eolianita del MIS 6. b- Platja del MIS 5e. d- Llims vermellosos amb fauna 

reelaborada del  MIS 5e. e- Duna actual  

 

 

    
Fig. 11-14. Freu de ses Covetes: a- Eolianita del MIS 6. b- Llims vermellosos amb mol·luscs terrestres. c- 

Platja quaternària amb fauna càlida del MIS 5e. 
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Fig. 11-15. Ses Covetes, davant el poble: a- Eolianita del MIS 6. b- Llirns vermellosos amb mol·luscs 

terrestres. c- Platja quaternària amb fauna càlida del MIS 5e. d- Llims vermellosos groguencs. 

 

 

     
Fig. 11-16. Ses Covetes, davant el poble: a- Eolianita del MIS 6. b- Llims vermellosos amb mol·luscs 

terrestres. c- Platja quaternària amb fauna càlida del MIS 5e. d- Llims vermellosos groguencs.            
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11.3.10. S’Amarador des Càrritx 

Coordenades UTM ETRS89: 495594/4356885 

 

 Jaciment descrit per Morey et al. (2006). Aquest jaciment es situa al costat Oest del Port 

esportiu de sa Ràpita (Figs. 11-12 i 11-18). Es caracteritzar per presentar per sobre d’una 

calcarenita miocena (nivell a), petits dipòsits d’arenes de platja i llims rosats cimentats, tant per 

sobre la plataforma d’abrasió marina que hi ha a + 1,5 com dins crulls de la mateixa plataforma 

(estrat b).  

La llista d’espècies trobades a l’estrat b és la següent (col. Morey): 

Barbatia barbata 

Cardyta calyculata 

Diodora gibberula 

Patella sp. 

Gibbula sp. 

Monodonta sp. 

Jujubinus exasperatus 

Littorina neritoides 

Alvania cimex                                       

Spiroglypus glomeratus 

Trunculariopsis trunculus  

Columbella rustica 

Conus mediterraneus 

Mitrolumna olivoidea 

Raphitoma sp. 

Chondrula  gymnesica 

 Per sobre hi ha un paleosòl vermellós amb mol·luscs continentals d’uns 40 cm de 

potència (estrat c). Per acabar la sèrie hi ha una eolianita bioturbada d’uns 40 cm de potència. 

A l’estrat b presenta nombrosos mol·luscs marins (no se’n ha trobat cap de fauna 

termòfila) i un de continental (Chondrula gymnesica), termòfil i que s’ha extingit segons 

Cuerda (1975) en els inicis de la glaciació Würm. Vicens i Pons (2007) han trobat Chondrula 

gymnesica ha un estrat del Caló des Camps (Mallorca) datat per Rose et al. (1999) amb una edat 

de 62,8 ± 8,5 ka. L’absència d’espècies característiques marines, ni tan sols fragments de 

Cantharus viverratus, l’alçada sobre el nivell de la mar (entre 0 i + 1,5m)  fan que el més 

probable es tracti d’un dipòsit del MIS 5a. 
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Fig. 11-17. Mapa de la zona entre es Llobets i cala Esglesieta, al litoral de Llucmajor (reproduït de Ginard et al., 2014,) amb la 

situació de les cavitats (basat en Aguiló, 1996): 1) Cova des Ribell, 2) Cova des Mollet des Canons, 3) Cova Pudenta, 4) Cova de 

Cala en Paiàs, 5) Cova de ses Aranyes, 6) Cova de sa Torre, 7) Cova de na Venturera, 8) Cova des Metge Mames, 9) Cova des 
Coconar, 10) Cova de Cala en Moix, 11) Cova de na Blanca, 12) Cova de s’Arena, 13) Cova des Coloms I, 14) Balma de s’Escui, 

15) Cova de s’Escui, 16) Cova de sa Punta, 17) Cova Foradada, 18) Cova de s’Estelella I, 19) Cova de s’Estelella II, 20) Balma des 

Coloms, 21) Cova des Coloms II, 22) Balma des Cap, 23) Cova des Cap, 24) Cova de ses Bistis Mortes, 25) Cova des Cap de sa 
Paret, 26) Cova de s’Esperó I, 27) Cova de s’Esperó II, 28) Cova de s’Esperó III, 29) Cova de s’Enterrossai, 30) Cova de sa Panada. 

Situació dels jaciments del Pleistocè mitjà: G) Torre de s’Estelella, H) Cala en Moix. Situació dels jaciments del Pleistocè superior 

marí: A) Rentador de ses Egos, B) S’Estanyol, C) Niu de Metralladora, D) Pedrera de Cala en Bassí, E) Cala en Paiàs, F) Torre de 
s’Estelella nivell +3m i +4,5m, G) Torre de s’Estelella nivell +10,5m, I) Punta de na Blanca, K) Jaciment a 50 m al WNW de la 

cova de s’Arena, L) Cova Foradada, M) S’Esperó, N) Cocó de Ca n’Esglesieta. Situació dels jaciments de cronologia imprecisa 

(Pleistocè superior-Holocè): J) Cova de na Blanca. 
 

 

 

 

                      

 

Fig. 11-18- S'Amarador des Càrritx: a- Calcarenita del Miocè superior. c- Llims vermellosos amb 

mol·luscs terrestres. d- Eolianita bioturbada 
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11.3.11. Punta de Son Bieló-S’Estanyol 

Coordenades: 493531/4356997 (Rentador de ses Egos) 

 

Jaciment revisat àmpliament per Ginard et al. (2008), per la qual cosa la gran majoria 

del que es diu sobre aquest jaciment ja s’ha publicat al treball citat.  

Entre la punta de Son Bieló i s’Estanyol, Butzer i Cuerda (1960) parlen de dos jaciment 

molt semblants i distants uns 300 m. El més occidental comenten que és el que va mencionar 

Solé-Sabarís (1962). Aquest darrer autor presenta un tall amb una estratigrafia molt senzilla del 

jaciment i diu que hi ha un nivell fossilífer comprès entre 5 i 10 cm de potència, fins els + 2 m 

snm, recobert per uns llims vermellosos amb una crosta. Aquests nivells pleistocens estan per 

sobre del Miocè (Fig. 11-20-B). 

Butzer i Cuerda (1960) citen fòssils dels dos jaciments, emperò a la col·lecció Cuerda 

només hi ha una localitat denominada com a s’Estanyol. 

Butzer i Cuerda (1960) descriuen el jaciment denominat per aquests autors com a punta 

de Son Bieló (Figura 3-A). Per sobre de les calcàries del Miocè hi ha uns 20 cm de llims rosats, 

per donar pas a uns 50 cm de llims roig-groguencs cimentats i calcària marina d’uns 10 cm de 

potència. Par damunt hi ha uns 20 cm d’arenes marines llimoses, no massa cimentades i amb 

còdols de platja i concrecions. També s’observen dipòsits terrestres no massa cimentats de llims 

roig-groguencs contemporanis dels sediments marins que arriben als +2m snm. A la part 

superior, els uns i els altres presenten una crosta rosada. El nivell marí era bastant fossilífer. 

Posteriorment, Butzer i Cuerda (1962a) presenten un tall del jaciment. Anys més tard, Cuerda i 

Sacarés (1992) simplement el citen fent pocs comentaris. Per la fauna present i per l’alçada del 

jaciment respecte del nivell de la mar Butzer i Cuerda (1960) el varen situar cronològicament al 

Tirrenià III (també denominat Neotirrenià = MIS 5a). 

Morey (2008a) presenta un tall de Butzer i Cuerda (1961) que no és tal. En primer lloc, 

Butzer i Cuerda varen publicar un tall d’aquest indret l’any 1962, i en segon lloc hi ha 

diferències significatives respecte el dibuix original. 

Referent al jaciment denominat s’Estanyol-sa Ràpita per Morey (2008a), a la taula 10 

del seu treball, surt denominat com sa Ràpita, per la qual cosa hem intentat esbrinar a partir 

d’aquest binomi toponímic, de quin jaciment es tractava. En primer lloc, hem consultat el tàxons 

citats per Morey et al. (2006) a s’Amarador des Càrritx (situat vora el port esportiu de sa 

Ràpita) i els hem comparat amb el tàxons citats per Morey (2008a) i hem observat que les 

diferències són enormes, per la qual cosa sembla ser que no és aquest jaciment. També l’hem 

comparat amb el altres jaciments de la zona i el resultat ha estat infructuós. Les  espècies  de  

 

  



 

 495  

          

Fig. 11-19. Detall d’una platja pleistocena amb còdols, uns 70 m al E d’es Banyador de ses Egos. (veure 

explicació al text). 
 

 

fauna càlida que cita Morey (2008a) no han estat observades per cap altre autor que hagi 

estudiat la zona entre s’Estanyol i sa Ràpita (veure Butzer i Cuerda (1960); Solé-Sabarís (1962); 

Butzer i Cuerda (1962a); Ginard et al. (2008)), per la qual cosa creiem que és tracta d’un error. 

Si ens atenem a la toponímia d’Aguiló (1996) el jaciment descrit per Butzer i Cuerda 

(1960, 1962a) es troba entre sa Ferradura i es Tets, circumdant es Banyador de ses Egos. Segons 

Ginard et al. (2008) l’estratigrafia proposada per Butzer i Cuerda (1962a) no s’observa d’una 

forma clara (veure fig. 11-20-A). El que si es pot observar uns 70 m a l’E des Banyador de ses 

Egos és un dipòsit constituït per arenes llimoses de color vermellós-groguenc (7.5YR 6/8), 

còdols arrodonits de platja i fòssils marins, situats entre 0,8 i 1,8 m snm sobre una antiga 

plataforma d’abrasió marina sobre les calcàries del Miocè. A la part alta de la plataforma, entre 

els 1,5 i 1,8 m snm, es poden observar dos dipòsits marins de poca potència (no superiors als 30 

cm cadascun) constituïts conglomerats i que presenten una crosta de pocs mm a sostre de cada 

estrat (Fig. 11-19). Si ens acostam a unes petites coves d’abrasió marina (uns 50 m a l’E des 

Banyador de ses Egos), en unes bretxes vermelloses (7.5YR 7/6) d’origen continental que 

presumiblement omplien un crull, s’ha observat la presència d’Iberellus companyonii i de 

Xerocrassa frater. 
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Fig. 11-20. Estratigrafia dels principals jaciments del Pleistocè superior situats entre es racó des Llobets i 

cala Esglesieta, segons Ginard et al. (2008): A) Rentador de ses Egos (en el treball original punta de Son 

Bieló) segons Butzer i Cuerda (1962a): a- Margo-calcàries del Miocè. b- Llims col·luvials. c- Llims 

col·luvials. d- Beach rock. e- Dipòsit neotirrenià amb fòssils marins. f- Llims continentals. B) S’Estanyol 

segons Solé-Sabarís (1962): a- Miocè. b- Nivell fossilífer del Pleistocè superior. c- Llims. d- Crosta. C) 

Es Niu de Metralladora: a- Calcàries del Miocè. b- Dipòsit neotirrenià amb fòssils marins. 2 c- Eolianita. 

E) Cala en Paiàs (en el treball original cala en Timó) segons Cuerda et al. (1983): a- Eolianita pleistocena. 

b- Llims pleistocens. c- Eolianita pleistocena. d- Dipòsit neotirrenià amb fòssils marins. F) Torre de 

s’Estelella nivell +3m i + 4,5m segons Cuerda (1975): a- Miocè. b- Bretxa amb llims. c- Sediments 

marins del Eutirrenià final. d- Blocs cimentats amb llims arenosos i fòssils marins. e- Llims del Würm. G) 

Torre de s’Estelella, nivell +10,5m segons Butzer i Cuerda (1962a): a- Calcàries del Miocè. b- Sòl de 

terra rossa originada in situ. c- Platja del Tirrenia I. d- Llims i col·luvions. e- Eolianita. f- Llims i 

col·luvions. g- Eolianita. h- Llims i col·luvions. i- Eolianita. j- Dipòsit del Tirrenià II amb Strombus 

bubonius. k- Llims continentals. I) Cova Foradada: a- Calcàries del Miocè. b- Dipòsit del Eutirrenià. c- 

Llims continentals. 
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 A la part oriental des Banyador de ses Egos és on el jaciment ocupa una major extensió 

(entre 100 i 300 m
2
 aproximadament). El nivell fossilífer es troba des de + 0,5 m fins els + 2m 

snm (Fig. 11-21). Els clastes presents no es troben arrodonits i a uns + 2 m es pot observar una 

crosta per sobre del nivell fossilífer de pocs mm d’espessor. 

 La part occidental del Banyador també té dipòsits fossilífers, emperò l’extensió ja és 

molt més petita. Si ens dirigim cap a l’O hi ha una llarga plataforma d’abrasió marina, situada 

entre el nivell de la mar i + 1,2 m, on hi ha alguna taca de Quaternari. 

 Adjacent al litoral de Son Bieló, just al ESE, es troba el litoral de Son Reinés. És en 

aquest indret on Solé-Sabarís (1962) realitza el seu tall (Fig. 11-20-B). Els dipòsits de platja 

pleistocena són de poca potència (entre 5 i 20 cm) i es troben situats entre +0,8 i + 2 m snm, per 

sobre del Miocè. 

 

      

Fig. 11-21. Detall del nivell e del Rentador de ses Egos, on abunden els fòssils marins. La cronologia 

proposada és del  MIS 5a. 

 

 L’estratigrafia dels dipòsits quaternaris d’aquesta zona és molt més senzilla aparentment 

que el proper jaciment de s’Amarador des Càrritx estudiat per Morey et al. (2006), què té un 

nivell Neotirrenià (=MIS 5a) i un contingut faunístic molt similar als estudiats. La poca alçada 

que presenten els jaciments respecte al nivell marí, que afavoreix l’acció erosiva de la mar, i les 

infrastructures associades a la primera línia com són un port esportiu i el carrer que va cap a Sa 

Ràpita són factors que possiblement dificulten l’observació d’altres tipus de dipòsits quaternaris 

litorals. 
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Tàxon Col. Cuerda Col. Vicens Butzer i Cuerda 
1960 

Ctena decussata X  X 

Chama gryphoides  X  

Cardita calyculata X X X 

Diodora gibberula X X X 

Patella aspera  X  

Gibbula varia   X 

Gibbula turbinoides X   

Gibbula divaricata X  X 

Monodonta sp.  X  

Monodonta articulata X  X 

Clanculus jussieui X  X 

Littorina neritoides X X X 

Alvania cimex X  X 

Rissoa variabilis X   

R. variabilis var. braevis   X 

Rissoina bruguierei X  X 

Bivonia semisurrecta X   

Thericium sp.  X  

Thericium vulgatum   X 

T. vulgatum var. puchella X   

Thericium rupestre X   

Trunculariopsisi trunculus   X 

T. trunculus var. conglobata X   

Thais haemastoma  X  

Ocinebrina edwadrsi X X X 

Columbella rustica X X X 

Cantharus d’orbignyi X X X 

Chauvetia minima X  X 

Amyclina corniculum X  X 

A.  corniculum var raricosta X  X 

Hinia costulata X X X 

Pusia tricolor  X  

Mitra ebenus  X  

Gibberula miliaria X  X 

Conus mediterraneus X X X 

Gadinia garnoti  X  

Tudorella ferruginea  X  

Brachyurus  X  

 
Taula 11-3. Fòssils a la col·lecció Cuerda i a la col·lecció Vicens procedents dels jaciments situats entre 

la Punta de Son Bieló i s’Estanyol i fòssils citats per Butzer i Cuerda (1960) d’aquest indret. 

 

 

Si observam la taula 11-3 veurem que totes les espècies citades per Butzer i Cuerda 

(1960) són presents a la seva col·lecció, això sí algunes amb canvis en el nivell específic o en la 

varietat. Bivonia semisurrecta i Thericium rupestre presents a la col·lecció Cuerda-SHNB no 

havien estats citades. Hem d’afegir al llistat d’aquests jaciments, procedents de la col·lecció 

Vicens-SHNB, Chama gryphoides, Patella aspera, Thais haemastoma, Pusia tricolor, Mitra 

ebenus, Gadinia garnoti i el mol·lusc terrestre Tudorella ferruginea.  

És de destacar que no s’ha trobat a les col·leccions (ni a la col·lecció Cuerda-SHNB ni a 

la col·lecció Vicens-SHNB) ni amb les observacions personals d’aquest sector, cap espècie 

termòfila, ni tan sols fragments, a pesar de la riquesa amb fòssils que presenten alguns llocs. Per 
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la semblança litològica dels dipòsits, per els fòssils i per l’alçada sobre el nivell actual de la mar, 

aquests dipòsits de platja compresos entre sa Ferradura i es Mollet Vei són presumiblement del 

MIS 5a, confirmant la cronologia proposada inicialment per Butzer i Cuerda (1960) com del 

Tirrenià III. Vicens et al. (2001) a l’hora d’establir les diferents faunes de mol·luscs del 

Pleistocè superior de Mallorca, utilitzen aquest jaciment com a típic del Neotirrenià mallorquí 

(=MIS 5a). Hores d’ara, la proposta de Vicens et al. (2001) sobre les tres faunes marines al 

Pleistocè superior, com s’ha comentat abans, s’ha de rebutjar. De totes maneres, aquest nivell 

del Pleistocè superior, per la fauna present és del Neotirrenià (MIS 5a). 

 

        
 

Fig. 11-22. Es racó de s’Arena. Bioturbacions produïdes per les petjades de Myotragus balearicus a les 

eolianites del Würm (Reproduït de Ginard et al., 2008). 

 

 

11.3.12. Racó de s’Arena 

Coordenades UTM ETRS89: 492583/4356336 

 

Rose (1978) presenta tres talls d’aquesta zona que no hem observat de forma clara en 

aquest indret. 

En aquest indret hi ha eolianites amb un gran nombre de petjades de Myotragus 

balearicus, que segons Servera i Rodríguez-Perea (1998) és una característica de les dunes 

würmianes i diferenciadora de les dunes del Riss d’aquesta zona (Fig. 11-22). 

Morey (2008a) cita un jaciment a n’es Racó de s’Estelella, emperò no el descriu. 
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 Segons Ginard et al. (2008) prop del Niu de Metralladora hi ha un dipòsit de mides 

modestes del Pleistocè superior amb la següent seqüència estratigràfica (Fig. 11-20-C): a- 

Calcàries del Miocè. b- Llims rosats (5YR 8/3) d’escassa potència (entre 5 i 10 cm) amb fauna 

marina situats a +0,3 m del nivell de la mar. S’ha observat la presència de Thericium sp., Hinia 

sp. i Conus mediterraneus. Per la semblança amb els dipòsits propers de s’Estanyol i pel context 

estratigràfic creiem que es tracta d’un nivell neotirrenià. c- Eolianita würmiana de color rosat 

(7.5YR 8/3) que arriba a una alçada de +2m. 

 

11.3.13. Pedrera de cala en Bassí 

Coordenades UTM ETRS89: 492102/4356235 

 

 Jaciment descrit per Ginard et al. (2008) a una pedrera de marès abandonada, situada 

uns 100 m al SSO de cala en Paiàs, i a la part més occidental de cala en Bassí, es va observar 

una estratigrafia inusual per la zona. Davall l’eolianita considerada per Cuerda et al. (1983) com 

eutirreniana hi ha un nivell de platja d’uns 20 cm amb fauna marina (Figs. 11-23 i 11-24). 

 L’estratigrafia és la següent: 

a- Eolianita basal de color rosat (7.5YR 8/4). 

b- Llims vermells (7.5YR 7/4) cimentats d’uns 100 cm de potència. No s’ha observat la 

presència de fòssils. 

c- Eolianita de color groc (10YR 8/4) d’uns 2,5 m de potència. Aquesta eolianita on Cuerda et 

al. (1983) varen fer el tall té 1 m de potència, a l’igual si ens dirigim uns 80 m a l’E de la 

pedrera. 

d- Arenes de platja cimentades de color groc (10YR 8/3) amb clastes subarrodonits procedents 

del nivell b i lloses procedents del nivell c, amb fauna marina, d’una potència d’uns 20 cm. 

S’han pogut determinar els següents tàxons: 

Rhodophyceae indet. 

Echinoidea indet. 

Brachyurus indet. 

Arca noae 

Barbatia barbata 

Barbatia plicata 

Striarca lactea 

Spondylus gaederopus 

Lima sp. 

Ctena decussata 

Cardita calyculata 
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Patella sp. 

Gibbula sp. 

Monodonta turbinata 

Littorina neritoides 

Luria lurida 

Columbella rustica 

Cantharus viverratus 

 

 

Fig. 11-23. Pedrera de cala en Bassí: a- Eolianita. b- Llims vermells. c-Eolianita. d- Nivell del Pleistocè 

superior amb arenes de platja i fòssils marins. 

 

 

e- Llims de color rosat (5YR 7/4) amb mol·luscs marins i terrestres ficats dins un crull 

subvertical a l’eolianita c. Les espècies observades són les següents: Thais haemastoma i 

Iberellus companyonii. 

Segons Ginard et al. (2008), encaixa a la perfecció si es proposa que el nivell d és 

eutirrenià, ja que per sobre hi ha l’eolianita considerada eutirreniana (nivell c) i prop d’aquest 

indret a cala en Paiàs hi ha un dipòsit neotirrenià adossat als llims vermells i a l’eolianita c. 

Nosaltres emperò creiem que aquesta proposta no és la correcte. En primer lloc no hem observat 

a cap altre indret d’aquesta zona el nivell d que hi ha entre el nivell b i el c. En segon lloc 

sembla que la part superior del nivell b i la part inferior del nivell c han estat erosionats per 
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l’acció de les aigües de la mar. Les lloses procedents del nivell c haurien caigut en el buit 

subhoritzontal originat  per l’erosió. Per acabar dir que aquest nivell s’encunya i desapareix  

 

Fig. 11-24. Detall del jaciment del Pleistocè superior de cala en Bassí: b- Paleosòl del Pleistocè mitjà. c- 

Eolianita del Pleistocè mitjà. d- Arenes de platja amb fòssils marins, mesclades amb fragments procedents 

dels nivells anteriors. 

 

 

pocs metres terra endins. Per tot això i el que s’havia dit abans, Ginard et al. (2008) consideren 

que aquest nivell és un reompliment d’un crull durant el Pleistocè superior i que per la fauna 

present tant podria ser de del MIS 5e com del MIS 5c. Hores d’ara, per la corba eustàtica de 

Tuccimei el al. (2006) i seguint el que es diu a Vicens et al. (2012) hauríem de situar 

cronològicament aquest jaciment al MIS 5e o al MIS 5a (Ginard et al., 2014). 

 

11.3.14. Cala en Paiàs 

Coordenades UTM ETRS89: 492152/4356291 

 

 Cuerda et al. (1983) varen estudiar el jaciment i el citen com a cala en Timó. El tall que 

presenten aquests autors ens ha servit per comprovar on es troba aquest dipòsit. Mirant la 

toponímia d’Aguiló (1996), aquest jaciment es troba a cala en Paiàs, la qual cosa ja es va 

constatar a Ginard et al. (2008). 
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 Morey (2008a) presenta un tall i dóna l’autoria als autors abans esmentats. La 

representació de Morey (2008) té notables diferències amb el tall original. En primer lloc no 

apareixen els llims vermells que hi ha entre dues eolianites i en segon lloc apareix un sistema 

dunar Holocè que és inexistent en aquest indret. 

 Ginard et al. (2008) revisaren el jaciment, i els fòssils presents a la col. Cuerda(1)-

SHNB i a la col. Vicens-SHNB. 

 Segons Cuerda et al. (1983), a la base hi ha una eolianita pleistocena que qüestionen si 

és o no del Riss. Per damunt hi ha paleosòl constituït per uns llims arenosos de color vermell 

d’una potència no superior a 0,5 m. Per sobre del llims, hi ha una eolianita de cronologia 

probablement eutirreniana i una potència d’1 m en el jaciment estudiat (Figs. 11-20-E i 11-25). 

 Superposat als nivells anteriors hi ha un dipòsit de platja constituït per grans clastes poc 

rodats i arenes llimoses de color rosat i fòssils marins (veure Taula 11-4). Totes les espècies 

viuen actualment a les nostres aigües i l’única espècie que ofereix un cert valor estratigràfic és 

Monodonta lineata ja que actualment és rara a les nostres costes. 

 Hi ha una sèrie d’espècies citades per Cuerda et al. (1983) que no són presents a la 

col·lecció Cuerda (Taula 11-4), com ara: Cladocora caespitosa, Paracentrotus lividus, Barbatia 

barbata, Glycymeris violacescens, Lima lima, Loripes lacteus, Diodora gibberula, Monodonta 

articulata, Littorina neritoides, Alvania subcrenulata, Turboella similis i Luria lurida. 

 Pels tàxons presents a la col·lecció Vicens-SHNB, hem d’afegir a la llista de cites 

d’aquest jaciment: Rodophyceae indet. i Vermetidae indet. 

 

          

Fig. 11-25. Cala en Paiàs. b- Paleosòl del Pleistocè mitjà. c- Eolianita del pleistocè mitjà. d- Dipòsit amb 

fòssils marins del Pleistocè superior. 
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Segons Ginard et al. (2014), pocs metres cap al S del jaciment descrit a cala en Paiàs 

per Cuerda et al. (1983), i a prop de la cova de ses Aranyes hi ha més taques de Quaternari amb 

fauna marina. Alguna d’aquestes taques presenta la tipologia del jaciment de cala en Paiàs i 

alguna altra presenta la tipologia de la pedrera de cala en Bassí. A les taques de l’exterior de la 

cova de ses Aranyes, els fòssils trobats són els següents: 

Brachyurus indet. 

Xantho incisus 

Arca noae 

Striarca lactea 

Spondylus gaederopus 

Ctena decussata 

Cardita calyculata 

Patella sp 

Astrea rugosa 

Caralliophila meyendorffi 

 I a un dipòsit a l’interior de la cova de ses Aranyes: 

Patella sp 

Monodonta sp 

Ovatella firminii 

 Dels tàxons anteriors, el crustaci Xantho incisus i el gasteròpode Ovatella firminii no 

s’havien citat fins a les hores al Pleistocè de les Illes Balears.  

 Referent a la cronologia, Ginard et al. (2014) creuen que tant les taques d’una tipologia 

com de l’altra són de la mateixa edat. Cuerda et al. (1983) proposaven una edat del Neotirrenià 

inferior pel jaciment de cala en Paiàs i Ginard et al. (2008) proposaven una edat del MIS 5e o 

del MIS 5c pel proper jaciment de la pedrera de cala en Bassí. Si es mira la corba eustàtica 

presentada per Tuccimei et al. (2006) es veu que el més probable és que aquests jaciments 

siguin del MIS 5e o del MIS 5a, sempre que es consideri que la costa hagi estat estable 

tectònicament durant el Pleistocè superior i fins ara. 

 Si es segueix a Cuerda (1975; 1987), Ginard et al. (2014) s’inclinen pel Neotirrenià 

(MIS 5a), tant per l’alçada dels dipòsits com per la falta de fauna termòfila, amb l’excepció de 

Cantharus viverratus. 

 És per tot el que s’ha dit anteriorment que el més probable és que aquest jaciment sigui 

del MIS 5a. 
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Tàxon Col. Cuerda Col. Vicens Cuerda et al. 1983 

Rhodophyceae  X  

Cladocora caespitosa   X 

Paracentrotus lividus   X 

Arca noae X X X 

Barbatia barbata  X X 

Striarca lactea X  X 

Glycimeris sp  X  

Glycimeris violacescens   X 

Spondylus gaederopus X  X 

Lima lima   X 

Loripes lacteus   X 

Ctena decussata X X X 

Chama gryphoides X  X 

Pseudochama gryphina X X X 

Cardita calyculata X  X 

Diodora gibberula  X X 

Patella sp. X X  

Patella caerulea X  X 

Patella caerulea var. subplana   X 

Patella lusitanica X  X 

Monodonta sp.  X  

Monodonta articulata   X 

Monodonta lineata X  X 

Clanculus jussieui X  X 

Littorina neritoides   X 

Alvania subcrenulata   X 

Turboella similis   X 

Vermetidae  X  

Thais haemastoma X  X 

Columbella rustica X X X 

Amyclina corniculum   X 

A.  corniculum var raricosta X  X 

Thericium vulgatum X  X 

Luria lurida   X 

Conus mediterraneus X X X 

Gadinia garnoti X  X 

 
Taula 11-4. Fòssils a la col·lecció Cuerda-SHNB i a la col·lecció Vicens-SHNB procedents del jaciment 

de la cala en Paiàs i fòssils citats per Cuerda et al. (1983) d’aquest jaciment. 
 

 

11.3.15. Torre de s’Estelella + 4,5 m 

Coordenades UTM ETRS89: 491704/4356511 

 

Jaciment revisat per Ginard et al. (2008; 2014) 

 Butzer i Cuerda (1962b) descriuen el jaciment. Per damunt de les calcàries miocenes hi 

ha les següents capes: b- 100 cm de llims arenosos poc cimentats de color vermellós-groguenc 

que presenten freqüentment una crosta a la part superior; c-  50 cm de llims arenosos consolidats 

que passen a la part superior a una arena de platja alternant amb llims i conglomerats marins, 

arribant a +4,5 m snm (Figs. 11-20-F i 11-26). Els fòssils són nombrosos, citant Butzer i Cuerda 

(1962b) 15 tàxons, i posteriorment Cuerda (1975) 29 tàxons. C- 50 cm d’arenes llimoses amb 
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clastes procedents de les dues capes anteriors. Hi ha fauna marina  i terrestre. Es va trobar 

Chondrula gymnesica, a l’igual que la capa b (Cuerda, 1975). 

Lithothamnium sp., Hyotissa mcgintyi, Irus irus, Fissurella nubecula, Patella aspera, 

Gibbula varia, Monodonta turbinata, Clanculus jussieui, Littorina punctata, Thericium 

vulgatum, Thericium cf. rupestre, Strombus bubonius, Muricopsis inermis, Amyclina 

corniculum var. raricosta i Conus mediterraneus, presents a la col. Cuerda  i procedents del 

nivell de +4,5 m no s’havien citat a Cuerda (1975). També hi ha fòssils citats per Cuerda (1975) 

del nivell de +4,5 m no trobats a la seva col·lecció com són Cymatium costatum i Bursa 

scrobiculator. 

Butzer i Cuerda (1962b) esmenten que la fauna és molt similar al veïnat nivell de +10.5 

m, emperò han trobat diferències morfològiques en els Thais haemastoma present a cada nivell, 

per la qual cosa els dos nivells estan separats en el temps, si bé tot dos es troben dins 

l’Eutirrenià (=MIS 5e). 

 Les següents espècies citades per Cuerda (1975) o presents a la seva col·lecció tenen 

significació estratigràfica: Barbatia plicata, Hyotissa mcgintyi, Strombus bubonius, Cymatium 

costatum, Bursa scrobiculator, Cantharus viverratus i Conus testudinarius, per la qual cosa la 

cronologia assignada segons Vicens et al. (2001) estaria presumiblement en el MIS 5e. 

 Morey (2008a) donant l’autoria d’un tall a Cuerda (1975) no dibuixa els llims arenosos 

de color vermellós groguenc que hi ha entre les calcàries del Miocè i el dipòsit amb fauna 

marina de l’Eutirrenià, els quals si apareixen a la figura de Cuerda (1975). 

 

             

Fig. 11-26. Torre de s’Estelella nivell + 4,5m: a- Calcàries del Miocè. b- Bretxa amb llims. c- Sediments 

marins del Eutirrenià (=MIS 5e).             
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Tàxon S’Estelella Cuerda 1975 

+3 m +4,5 m +10 m +3 m +4,5 m +10 m 

C V C V C V 

Lithothamnium sp.   X       

Cladocora caespitosa X      X   

Balanus sp.    X      

Balanus perforatus   X  X   X X 

Arca noae   X X X X  X X 

Barbatia barbata X  X  X X X X X 

Barbatia plicata   X X X    X 

Striarca lactea     X  X  X 

S. lactea var gaimardi X         

Glycymeris sp.      X    

Brachidontes senegalensis         X 

Spondylus gaederopus   X X X X  X X 

Anomia ephippium   X     X  

Pododesmus patelliformis   X     X  

Lima sp.      X    

Lima  lima   X     X X 

Hyotissa mcgintyi   X X X X   X 

Ostrea sp.        X  

Ostrea edulis     X     

Ostrea lamellosa   X     X  

Ostrea stentina     X     

Ostrea cf. stentina   X       

Ctena decussata   X  X   X X 

Chama gryphoides X  X  X  X X X 

Pseudochama gryphina   X  X X  X X 

Cardita calyculata   X  X   X X 

Cardita aff. senegalensis   X     X  

Acanthocardia tuberculata         X 

Irus irus   X       

Chamelea gallina   X    X X  

Fissurella nubecula   X       

Patella sp.      X    

Patella caerulea   X     X  

Patella aspera X  X    X   

Patella ferruginea X      X   

Patella lusitanica X  X  X  X X X 

Gibbula varia   X       

Monodonta sp.       X   

Monodonta turbinata X  X   X    

Monodonta articulata   X       

Monodonta lineata   X     X  

Clanculus jussieui   X       

Littorina neritoides X  X  X  X X X 

Littorina punctata   X  X    X 

Petaloconchus subcancellatus   X  X   X X 

Spiroglyphus glomeratus X  X  X   X X 

Bittium reticulatum var latreille    X      

Thericium vulgatum X  X X X X    

T. vulgatum var. pulchella   X  X   X X 

T. cf. rupestre   X       

T. rupestre var. minor X      X   

Strombus bubonius   X  X X   X 

Luria lurida      X    

Cymatium costatum    X  X  X X 

Charonia nodifera      X    

Bursa scrobiculator      X  X  

Trunculariopsis trunculus     X X   X 

Muricopsis inermis   X       
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Tàxon S’Estelellla Cuerda 1975 

+3 m +4,5 m +10 m +3 m +4,5 m +10 m 

C V C V C V 

Thais haemastoma X  X X X X X X X 

T. haemastoma var. johannae   X       

T. haemastoma var. minor   X       

T. haemastoma var. laevis   X     X  

Columbella rustica X  X  X X X X X 

Cantharus viverratus   X X X X  X X 

A. corniculum var. raricosta   X       

Hinia costulata   X       

Hinia incrassata X      X   

Mitra fusca     X    X 

Mitra cornicula      X    

Conus testudinarius   X X  X  X X 

Conus mediterraneus   X  X X   X 

C. mediterrqaneus var. vayssieri X         

Iberellus companyonii    X      

 

Taula 11-5. Fòssils a la col·lecció Cuerda (C) i a la col·lecció Vicens (V) procedents dels jaciments de 

s’Estelella situats a +3m, +4,5m i 10,5 m snm i fòssils citats per Cuerda (1975) d’aquests jaciments. 

Segueix de la pàgina anterior. 
 

 

11.3.16. Torre de s’Estelella + 3 m 

Coordenades UTM ETRS89: 491706/4356493 

 

 Cuerda (1975) descriu aquest dipòsit quaternari que es troba situat entre la mar i el 

dipòsit de +4,5 m. Es tracta d’uns llims arenosos que cimenten una filera de blocs que es troba 

paral·lela a la costa, a uns +3 m snm (Figs. 11-20-F i 11-27). Només es va trobar com a espècie 

bioindicadora Patella ferruginea, i no es varen trobar més espècies termòfiles, per la qual cosa 

se li va assignar una cronologia de l’Eutirrenià final, essent més modern que el nivell de + 10,5 

m i el de + 4,5m. Cuerda i Sacarés (1992) assignen una edat neotirreniana a aquest dipòsit. 

També es fa una assignació al Neotirrenià quan es parla de P. ferruginea d’aquest dipòsit a 

Cuerda (1987), emperò quan es parla a la mateixa obra de Conus mediterraneus var. vayssieri 

trobat en aquest dipòsit se li assigna una edat eutirreniana. 

Morey (2008a) assigna una edat del MIS 5e2 en el seu tall, emperò no diu en què es 

bassa per fer tal precisió i a més diu que no ha localitzat aquest aflorament. 

 A la col. Cuerda-SHNB, del nivell de + 3m hi ha Spyroglypus glomeratus, Thericium 

vulgatum i Conus mediterraneus var. vayssieri que no s’havien citat a Cuerda (1975). Al 

contrari, Chamelea gallina citat a Cuerda (1975) no s’ha trobat a la col·lecció. A Cuerda (1987) 

es fan comentaris respecte a la varietat d’aquest C. mediterraneus, atorgant-li valor estratigràfic. 

Aquest dipòsit es troba molt a prop del nivell de +4,5 m descrit per Butzer i Cuerda (1962b) i es 

poden trobar tota una sèrie de comentaris i aclariments a Ginard et al. (2008). 
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Fig. 11-27. Detall del nivell de +3 m de la Torre de s’Estelella. En aquesta tesi s’argumenta que aquest 

nivell és el mateix que el de + 4,5 m. 
  

Cuerda (1975) descriu aquest dipòsit quaternari a +3 m, que es troba situat entre la mar i 

el dipòsit de +4,5 m. Uns llims arenosos cimenten una filera de blocs que es troben paral·lels a 

la costa, a uns +3 m snm. Patella ferruginea, va ser l’únic fòssil bioindicador que es va trobar 

en aquest dipòsit. L’alçada i la poca presència d’espècies termòfiles va fer que Cuerda (1975) li 

assignàs una cronologia de l’Eutirrenià final, essent més modern que el nivell de +10,5 m i el de 

+4,5m. Anys més tard, Cuerda i Sacarés (1992) assignen una edat neotirreniana a aquest dipòsit. 

També es fa una assignació al Neotirrenià quan es parla de P. ferruginea d’aquest dipòsit a 

Cuerda (1987), emperò quan es parla a la mateixa obra de Conus mediterraneus var. vayssieri 

trobat en aquest dipòsit se li assigna una edat eutirreniana. 

Morey i Cabanellas (2007-2008) i Morey (2008a; 2008b) no aclareixen el tema, ja que 

consideren els jaciments de s’Estelella com una única localitat. 

Com s’ha comentat abans, hi ha tota una confusió al voltant de la cronologia del 

jaciment. El nombre de tàxons bioindicadors procedents del jaciment, encara que és escàs, havia 

estat fonamental per poder separar aquest jaciment del proper nivell de +4,5 m on si són 

abundants el tàxons termòfils. 

Revisant la col·lecció Vicens-SHNB s’han trobat dos tàxons bioindicadors com són 

Cantharus viverratus i Bursa scrobiculator. El darrer, segons Cuerda (1987), només s’ha trobat 

a les Balears, a l’Eutirrenià. A Mallorca, s’ha citat a jaciments eutirrenians de Palma (Cuerda, 
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1987), Llucmajor (Cuerda, 1987; Ginard et al., 2008) i el torrent de son Real (Vicens, 2010). 

Així el nivell de +3 m té quatre tàxons bioindicadors (Ginard et al., 2014). 

Per la posició i context geomorfològic, i per la fauna present, Ginard et al. (2014) 

creuen que el nivell de +3 m i el de +4,5 m són un mateix jaciment. L’erosió holocena ha fet 

que un únic jaciment de cronologia eutirreniana (=MIS 5e) hagi quedat fragmentat en dos.  

 

 

Fig. 11-28. Bassa temporal a prop de la torre de s’Estelella. A primer terma de la foto hi ha arenes 

holocenes on també es pot trobar algun fòssil reelaborat del MIS 5e del nivell de + 10,5 m.  
 

11.3.17. Torre de s’Estelella + 10,5 m  

Coordenades UTM ETRS89: 491506/4356517 

 

 Butzer i Cuerda (1960) són els primers en descriure aquest nivell del Pleistocè superior 

en aquest indret (Figs. 11-20-G, 11-28 a 11-30.). Segons els autors esmentats per sobre del 

complex del Riss i a un màxim de +10,2 m snm s’observen uns 30 cm d’arena fina i 

consolidada, amb llims vermells, clastes angulosos i fòssils. La plana superfície topogràfica de 

les dunes rissianes no va permetre que es conservàs una clara ranura litoral. L’edat assignada és 

del Tirrenià II inicial. 

 Butzer i Cuerda (1962a) presenten un tall estratigràfic més acurat que la descripció 

inicial (Fig. 11-20-G). Rose (1978b) presenta un tall basant-se amb els autors anteriors.   
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 Stearns i Thurber (1965; 1967) daten aquest nivell eutirrenià a partir de material que 

Cuerda va recollir. El mètode de cronologia absoluta utilitzat és el del Th 230-U 234 i dóna una 

edat de 135 ±10 Ka. 

Cuerda (1975) presenta un tall més simple que el realitzat anys abans. Per sobre de 

l’eolianita superior del Riss hi ha petits dipòsits de bretxes vermelles (nivell e a Cuerda, 1975). 

Per damunt del nivell anterior  hi ha llims arenosos de color roig-groguenc amb Chondrula 

gymnesica (nivell f a Cuerda, 1975). Un poc més endarrere, i sembla que per sobre del nivell 

anterior, hi ha els sediments marins eutirrenians amb abundants espècies senegaleses. Cuerda i 

Sacarés (1992), a l’igual que Vicens i Gràcia (1998), reprodueixen aquest tall en treballs de 

caire general, sense afegir cap novetat. 

 Morey (2008a) presenta una taula (en concret la taula 10 del seu treball) on hi ha un 

llistat de la fauna trobada en els jaciments més fossilífers de Mallorca. A la taula hi ha com a 

jaciment, s’Estelella. A s’Estelella, aquest autor fa una relació dels tàxons presumiblement citats 

per Cuerda (1975; 1987) i d’altres tàxons mai no citats, però no especifica quins fòssils s’han 

trobat ni al nivell de +10,5 m, ni al nivell de + 4,5 m, ni al nivell de +3 m, per la qual cosa no 

podem utilitzar les dades que aquest autor aporta. 

 Les següents espècies citades per Cuerda (1975) tenen significació estratigràfica: 

Barbatia plicata, Brachidontes senegalensis, Hyotissa mcgintyi, Strombus bubonius, Cymatium 

costatum (Fig. 11-29), Cantharus viverratus, Mitra fusca i Conus testudinarius, per la qual cosa 

la cronologia  presumible segons Vicens et al. (2001) seria dins el MIS 5e. 

 

                                            

Fig. 11-29. Cymatium costatum procedent del nivell eutirrenià (MIS 5e) de +10,5 m de la torre de 

s’Estelella. Alçada: 75 mm (Col. Vicens-SHNB). 
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Fig 11-30. Aspecte general del nivell +10,5 m de la torre de s’Estelella.  És un dipòsit del MIS 5e. La 

seva alçada és deguda a l’acció d’antigues tempestes. 

 

 Ginard et al. (2008) publica una revisió del jaciment, per la qual cosa tot el que s’ha dit 

fins ara del jaciment ja s’havia comentat en aquest treball citat, i també es comenta que es deixa 

per un proper treball la revisió dels fòssils de la col·lecció Cuerda-SHNB i de la col·lecció 

Vicens-SHNB d’aquest indret, així com també la revisió de l’estratigrafia d’aquest dipòsit. Això 
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no es realitza de forma exhaustiva a Ginard et al. (2014), emperò li dediquen especial atenció a 

la fauna trobada al Pleistocè mitjà de la zona. 

El jaciment s’ha comentat a més obres, com ara a Rose (1978b), i a Vicens et al. (2012). 

A Ginard et al. (2008) és on es fa una anàlisi més acurada de l’estudi del jaciment des d’un punt 

de vista històric però oblidant-se citar a Hearty (1987), autor que fa comentaris del tot encertats 

respecte d’aquest jaciment. 

L’altimetria dels jaciments aportada per Cuerda (1975) i les seves relacions amb els 

canvis glacieustàtics ja va ser discutida àmpliament per Ginés (2000). Segons aquest darrer 

autor, els estudis sobre paleonivells freàtics de coves litorals mallorquines no corroboraven de 

cap manera que a l’eutirrenià (=MIS 5e) la mar hagués estat a +10,5 m. 

Fa temps, Hearty (1987) deia que aquest dipòsit eutirrenià situat a una inusual alçada de 

+10,5 m s’havia originat per l’acció d’antigues tempestes. Vicens et al. (2012) opinen igual que 

l’autor anterior. 

Sembla que aquest sector de costa de Llucmajor ha estat estable tectònicament, al 

menys des del Pleistocè superior fins ara. El fet de trobar els paleonivells freàtics del Pleistocè 

superior a la cova des Pas de Vallgornera, a una alçada de 1,6 m i 2,6 m, donant unes edats 

d’uns 81 ka els primers i uns 120 ka els segons (Dorale et al., 2010) i el fet, segons Ginard et al. 

(2014) d’haver-hi jaciments del Pleistocè superior adossats als penya-segats de la zona, a una 

alçada no superior als +3 m, com per exemple el jaciment des Bastons, i el jaciment situat 50 m 

al WNW de sa cova de s’Arena confirmarien aquesta hipòtesi. 

 

            

Fig. 11-31. Aspecte general del jaciment del Pleistocè superior de la Punta de na Blanca. 
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Just entre els blocs i al darrera hi ha arenes de platja, clastes i mol·luscs marins. Aquest 

dipòsit Holocè presenta una disposició subhoritzontal amb un pendent d’1 grau negatiu en 

direcció perpendicular a la línia de costa i en sentit oposat a aquesta, per la qual cosa quant plou 

a bastament es forma una bassa temporal (Fig. 11-28). Dintre els mol·luscs marins n’hi ha que 

sense cap tipus de dubte són fòssils. Alguns són fòssils procedents del desmantellament i erosió 

del nivell Eutirrenià que es troba per sobre de l’eolianita i, i es coneixen perquè són propis 

d’aquest pis a Mallorca o perquè presenten incrustacions de llims del mateix color que el nivell 

eutirrenià (=MIS 5e). La resta de fòssils és més mala de situar cronològicament, pot ser que hi 

hagi algun mol·lusc procedent d’algun nivell neotirrenià (=MIS 5a) totalment desmantellat, i 

algun sigui actual o sub-actual. 

 

11.3.18. Punta de na Blanca 

Coordenades UTM ETRS89: 491109/4356819 

 

 Jaciment de mides modestes i situat per damunt del Miocè a +6 m snm (Fig. 11-31). El 

dipòsit està constituït per blocs, entre els quals hi ha bretxes vermelloses (7.5YR 7/6) amb 

fòssils marins. S’han pogut determinar les següents espècies: 

Arca noae 

Barbatia barbata 

Lima lima 

Patella aspera 

Columbella rustica 

 Just a la vora d’aquest dipòsit hi ha zones amb llims arenosos cimentats del mateix color 

que les bretxes anteriors. El color del dipòsit no és uniforme i hi ha zones amb un color més 

blanquinós (7.5YR 8/2). Creiem que aquests llims arenosos són coetanis al dipòsit amb fauna 

marina. S’hi ha observat la presència d’Iberellus companyonii i de Tudorella ferruginea. 

 A pesar de no haver trobat fauna càlida, per la semblança al propers jaciments de la 

Cova Foradada i de la Torre de s’Estelella (nivell +10,5m), ens inclinam a situar 

cronològicament aquest dipòsit al pis Eutirrenià del Pleistocè superior i presumiblement al MIS 

5e. 

 

11.3.19. Cova de na Blanca 

Coordenades UTM ETRS89: 

 

Cova d’abrasió marina, excavada en el penya-segat, dins materials del Miocè i Pliocè 

(Figs. 11-32 i 11-34). Per sobre dels blocs i també entre blocs, a una profunditat de – 0,5 m, es 
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varen localitzar restes d’un dipòsit arenós mig cimentat amb fragments de mol·luscs marins com 

són: Barbatia barbata, Chlamys sp., Spondylus gaederopus, Patella sp. i Columbella rustica. 

Cap dels tàxons és un bioindicador i tots viuen actualment al Mediterrani, per la qual cosa és fa 

difícil precisar si es tracta d’un dipòsit del Pleistocè superior o de l’Holocè (Ginard et al., 2014). 

                                            

Fig. 11-32. Topografia de la cova de na Blanca. Cavitat d’abrasió marina que presenta un petit dipòsit 

d’arenes cimentades a – 0,5 m. Veure la llegenda dels materials a la pàgina següent. 
 

 

                                            
 
Fig. 11-33. Topografia de la cova de s’Arena. Cavitat d’abrasió marina que presenta una eolianita i per 

davall bretxes amb mol·luscs terrestres. Veure la llegenda dels materials a la pàgina següent.
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11.3.20. Cova de s’Arena 

Coordenades UTM ETRS89: 

 

Cova d’abrasió marina, tapada per una duna fòssils adossada (Figs. 11-33 i 11-34). A 

l’interior, a una duna (de 20 a 30 cm de gruixa) situada a sobre d’una bretxa de la cova de 60 cm 

de gruixa, s’hi han identificat els fòssils Iberellus companyonii i Tudorella ferruginea de 

cronologia probablement del Pleistocè superior (Ginard et al., 2014) 

Al sòtil de la cova, es poden veure les perforacions de litòfags pliocens efectuades 

inicialment sobre uns materials del Miocè, i reomplides per arenes pliocenes. Els materials 

subjacents del Miocè han desaparegut a conseqüència de l’abrasió marina (Ginard et al., 2014). 

 

11.3.21. Jaciment a 50 m al WNW de la Cova de s’Arena 

Coordenades UTM ETRS89: 491027/4356914 

 

Es tracta d’un jaciment molt interessant ja que per la seva situació, alçada entre 0 i + 3 

m, i context geomorfològic reforça la hipòtesi de que els jaciments amb fòssils marins del 

Pleistocè superior propers, situats a cotes més elevades (+6 a la Punta de na Blanca, + 9 a la 

cova Foradada, +10,5 a s’Estelella), han estat generats per l’acció dels temporals (Ginard et al., 

2014). 

El dipòsit consisteix amb arenes de platja cimentades, blocs i fòssils marins. S’ha pogut 

observar la presència de: 

Arca noae 

Spondylus gaederopus 

Thericium vulgatum 

Trunculariopsis trunculus 

Thais haemastoma 

Cantharus viverratus 

Conus mediterraneus 

La platja quaternària es troba dins un petit entrant costaner on hi ha evidències d’erosió 

anterior a la deposició de la platja (Figs. 11-35 i 11-36). També hi ha una marmita de gegant a 

una plataforma d’abrasió situada a + 1,2 m.  

                  Fig 34. Llegenda de les topografies anteriors 



 

 517 

                     

Fig. 11-35. Jaciment a 50 m al WNW de la Cova de s’Arena segons Ginard et al. (2014): a- Miocè i 

Pliocè. b- Paleosòl del Pleistocè mitjà. c- Eolianita del Pleistocè mitjà. d- Dipòsit de platja del Pleistocè 

superior. 

 

 

No es rebutja la idea de que la marmita sigui antiga, d’un estadi alt de la mar de 

Pleistocè superior. A l’actualitat, només quan hi ha un fort temporal es posa en funcionament. 

Tots els indicis indiquen que ens trobam davant d’una cova d’abrasió marina molt 

evolucionada i que aquesta es troba emmascarada pels dipòsits quaternaris adossats. 

Els escassos fòssils observats indiquen un ambient litoral de fons rocós. Tots viuen al 

Mediterrani a l’actualitat a excepció de Cantharus viverratus, fòssil bioindicador del Pleistocè 

superior de les Illes Balears (Cuerda, 1987; Vicens et al., 2012). 

Pel context geomorfològic i pels fòssils presents no hi ha dubte que és un dipòsit del  

darrer inter-estadi, el MIS 5, però no es pot precisar si és del MIS 5e o del MIS 5a.  

 

                    

Fig. 11-36. Al centre de la foto el jaciment a 50 m al WNW de la Cova de s’Arena. L’estrat vermellós és 

el paleosòl  b del Pleistocè mitjà i per sobre l’eolianita c, també del Pleistocè mitjà. 
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11.3.22. Cova Foradada 

Coordenades UTM ETRS8: 490733/4356903 

 

 Jaciment estudiat per Ginard et al. (2008). Pocs anys després, Ginard et al. (2014) 

amplien el nombre de tàxons coneguts al jaciment. Aquest jaciment es troba per sobre de la 

cova Foradada entre +9 m  i +10,5 m snm (núm. 92 a Aguiló, 1996). Gairebé a prop del penya-

segat es troben taques de Quaternari consistents amb arenes de platja i llims molt cimentats d’un 

color blanquinós (10YR 8/3) amb clastes angulosos i fòssils marins (Figs. 11-17 i 11-38). Entre 

uns 10 i 20 m cap a l’interior el dipòsit és troba menys cimentat, té color rosat (7.5YR 7/4) i està 

constituït per arenes i llims amb clastes angulosos i fòssils marins. De vegades hi ha una crosta 

de pocs mil·límetres per sobre de color rogenc (7.5 YR 6/4). A la Fig. 11-20-I es pot observar 

un tall simplificat d’aquest jaciment. Els fòssils trobats en aquest dipòsit, sumant els tàxons 

citats a Ginard et al. (2008) i Ginard et al. (2014), la major part dels quals són fragments, són 

els següents (col. Vicens-SHNB): 

Balanus perforatus 

Arca noae 

Barbatia barbata 

Barbatia plicata 

Spondylus gaederopus 

Lima lima 

Chama gryphoides 

Cardita senegalensis 

Dentalium vulgare 

Patella sp. 

Patella lusitanica 

Spiroglyphus glomeratus 

Thericium vulgatum 

Strombus bubonius 

Cymatium costatum 

Cymatium cutaceum 

Bursa scrobiculator 

Trunculariopsis trunculus 

Thais haemastoma 

Columbella rustica 

Cantharus viverratus 

Chauvetia minima 

Conus mediterraneus 
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Fig. 11-37. Aspecte general del jaciment de la cova Foradada, entre + 9 m i + 10,5 m. Hi ha mol·luscs 

termòfils del MIS 5e. 

 

 

   
 

Fig. 11-38. Petita taca de Quaternari a + 9 m, vora la boca de sa cova Foradada. Hi ha arenes amb llims 

cimetats amb clastes angulosos i fòssils marins 
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Aquest dipòsit és molt semblant al jaciment eutirrenià de la Torre de s’Estelella + 10,5 

m. A més, hi ha espècies bioindicadores com ara Barbatia plicata, Cardita senegalensis, 

Strombus bubonius, Cymatium costatum, Bursa scrobiculator i Cantharus viverratus, per la 

qual cosa sens dubte és de l’Eutirrenià i presumiblement del MIS 5e. 

 Cymatium cutaceum és una espècie poc citada en el Quaternari de les Balears (Cuerda, 

1987). En aquest jaciment només s’ha trobar un fragment del labre, emperò ha estat suficient 

per a la determinació de l’espècie. 

 Pocs anys després, a partir de Ginard et al.,(2014) s’hi han d’afegir Ctena decussata, 

Hyotissa mcgintyi i Conus testudinarius. Els dos darrers es troben en estat fragmentari i són 

bioindicadors d’una mar més càlida que l’actual. 

 

    

Fig. 11-39. A S’Esperó, constituït per eolianites del Pleistocè superior, hi ha una taca amb fòssils marins. 

El color  més obscur de s’Esperò contrasta amb els materials neògens del penyassegat. 
 

 

11.3.23. S’Esperó 

Coordenades UTM ETRS89: 490398/4357188 

 

En aquest indret (Fig. 11-39), segons Ginard et al. (2014) hi ha una eolianita del 

Pleistocè superior i en un punt hem observat arenes cimentades amb fauna marina (amb una 
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superfície decimètrica). A l’eolianita s’ha observat la presència de Xerocrassa frater i Iberellus 

companyonii. A les arenes cimentades hem observat: 

Monodonta turbinata 

cf. Cantharus viverratus 

Conus mediterraneus 

 Els fòssils es troben en molt mal estat. Hi ha un fragment de gastròpode que pot ser de 

Cantharus viverratus, emperò no es pot assegurar. 

 

11.3.24. Cocó de Ca n’Esglesieta 

Coordenades UTM ETRS89: 490088/4357338 

 

 En aquest indret hi ha una eolianita adossada al penya-segat. Per sobre de l’eolianita, a 

uns +3 m snm, s’ha observat una petita taca de dipòsit de platja, amb fòssils marins molt 

romputs, per la qual cosa no se n’ha pogut determinar cap. La duna es troba bastant erosionada i 

el més probable és que els distints nivells alts de la mar del darrer interglacial l’erosionassin. El 

més lògic és que l’eolianita sigui cronològicament del Riss. 

 També s’han observat bretxes de color vermellós molt cimentades (Fig. 11-40) amb 

Iberellus companyonii i Tudorella ferruginea, entre els blocs del Miocè (Ginard et al., 2008). 

 

      

Fig 11-40. Bretxes del Pleistocè superior al Cocó de Ca n’Esglesieta. Hi ha fòssils marins i terrestres, ja 

que es tracta d’un dipòsit de vessant de muntanya proper a una antiga línia de costa. 
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A Ginard et al. (2014), després de revisar la col·lecció Vicens-SHNB, s’han pogut 

determinar els següents taxons procedents d’unes bretxes amb matriu vermellosa (7.5YR 6/6) 

situades a uns +4 m en aquest indret: 

Balanophyllia sp. 

Arca noae 

Pseudochama gryphina 

Fissurella nubecula 

Littorina neritoides 

Vermetidae indet. 

Thericium rupestre 

Iberellus companyonii 

La majoria dels espècimens es troben en estat fragmentari i no hi ha cap bioindicador. 

Aquest dipòsit no és una platja, és un dipòsit de vessant de muntanya que es va originar a prop 

d’una antiga platja pleistocena o senzillament a prop de la mar. 

 

11.3.25. Banc de sa Cova 

Coordenades UTM ETRS89: 489142/4357086 

 

 

 En aquest indret hi ha una cova d’abrasió marina dins eolianites i bretxes del Pleistocè 

superior adossades al Miocè (Fig. 11-41). 

La cavitat es va generar dins les calcàries del Miocè, fruit de l’abrasió marina i va 

evolucionar cap a la formació d’un arc. De fet l’arc encara existeix, emperò està fossilitzat per 

una eolianita adjacent. Després de formar-se l’arc (el més probable és què es formàs durant els 

nivells alts de la mar del darrer interglaciar i altres), la mar va començar a baixar de nivell a 

expenses de la glaciació Würm, i es varen dipositar les bretxes vermelloses que varen quedar 

adossades  al petit penya-segat vora l’arc. Aquestes bretxes s’han format a partir dels derrubis 

provinents dels materials miocens i dels materials del Quaternari mitjà que formen la marina 

que hi ha just devora. La matriu està constituïda per llims vermellosos (7.5YR 6/6) i en ella s’ha 

observat els següents mol·luscs terrestres: Iberellus companyonii, Oxychilus lentiformis, 

Xerocrassa frater i Tudorella ferruginea. D’entre ells no hi ha cap tàxon extint, tots són 

endèmics i viuen a l’actualitat. Segons Vicens i Pons (2007) són freqüents en els dipòsits del 

Pleistocè superior de Mallorca. 

Després de dipositar-se les bretxes, una eolianita va cobrir les bretxes i l’arc. 

L’erosió holocena ha erosionat tot el conjunt, i per això ha aprofitat el contacte entre els 

materials quaternaris (les bretxes no massa cimentades i l’eolianita) i els materials calcaris 

miocens. 
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Fig. 11-41. Realitzant tasques topogràfiques al Banc de sa Cova. a- Calcàries del Miocè. b- Materials del 

Pleistocè mitjà constituïts per l’alternança de paleosòls vermells i eolianites. c- Eolianita del Pleistocè 

superior. 

 

 

Just a l’entrada marina de la cova hi ha uns blocs cimentats amb arenes marines i còdols 

arrodonits de mida centimètrica, on s’observa algun fragment de mol·lusc marí, entre el quals 

s’ha pogut identificar Spondylus gaederopus. Aquests dipòsit, situat entre el nivell de la mar i 

+0,4 m i d’uns 3 m², sembla que es troba per sobre l’eolianita pleistocena. Si això es confirmàs, 

aquest dipòsit podria ser d’edat holocena si la eolianita fos würmiana. De totes maneres, just 

vora aquest dipòsit hi ha un bloc cimentat amb arenes que contacta amb el Miocè i amb 

l’eolianita la qual cosa fa sospitat que el dipòsit de blocs cimentats pot ser cronològicament 

anterior a l’eolianita. De moment no ens inclinam ni per una cosa ni per l’altra, a l’espera de 

poder trobar algun fòssil que ens pugui indicar el correcte. 
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11.3.26. Es Bastons 

Coordenades UTM ETRS89: 488565/4357101 

 

Jaciment situat prop de la desembocadura del torrent des Bastons, a la finca des Pas. Ha 

estat citat a Ginard et al. (2014) i juntament amb el jaciment situat 50 m al WNW de sa cova de 

s’Arena estarien situats a una alçada no superior als +3 m vora penyassegats al litoral entre cala 

Pi i s’Estelella.  

                         

 

Fig 11-42. Aspecte del dipòsit del MIS 5e des Bastons a + 2,5 m. 

 

També hi ha una modesta cova d’abrasió marina formada entre el gran bloc caigut del 

Quaternari inferior (o mitjà) i el blocs que hi ha entre aquest i el penyassegat. Hi ha restes 

d’arenes cimentades del Pleistocè superior amb fòssils. La cavitat és molt modesta, emperò 

presenta evidències de la seva història evolutiva. En alguns moments ha estat plena d’arenes de 

platja que posteriorment es varen cimentar. Actualment l’erosió marina les ha erosionat i només 

resten taques. També i ha restes de varves d’argila formades probablement en èpoques on el 

nivell de la mar ha estat més baix que l’actual. 

A part de taques quaternàries dins la cova, entre +0,5 m i +2,5 m hi ha restes de platja 

pleistocena (Fig. 11-42). 

 A la col. Vicens-SHNB hi ha el següents tàxons procedents d’aquest jaciment: 
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Balanus perforatus 

Barbatia plicata 

Ctena decussata 

Patella sp. 

Patella lusitanica 

Vermetidae indet. 

Thais haemastoma 

Cantharus viverratus 

Columbella rustica 

Conus sp. 

Conus testudinarius 

Bursa scrobiculator 

Cymatium costatum 

Al jaciment s’ha trobat fauna termòfila tal és el cas de Barbatia plicata, Cantharus 

viverratus, Conus testudinarius, actualment extints a la Mediterrània, i de Bursa scrobiculator i 

Cymatium costatum, tàxons acompanyants de la fauna senegalesa de l’Eutirrenià (=MIS 5e) a 

les Illes Balears (Cuerda, 1987). Tant per l’alçada de la platja, entre +0,5 m i + 2,5 m, com per 

els fòssils presents, es tracta d’un dipòsit del MIS 5e. 

 

11.3.27. Torrent Gros de Vallgornera 

Coordenades UTM ETRS89 del Torrent Gros: 487912/4357173 

Coordenades UTM ETRS89 de Torrentó des Pas: 489347/4357108 

 Jaciment del Pleistocè superior citat a Morey (2008a, 2008b) i Morey i Cabanellas 

(2007-2008) i valorat amb uns determinats ítems per una futura gestió. Morey (2008a) presenta 

un tall estratigràfic, emperò no s’explica ni de quins materials està constituïda aquest dipòsit 

quaternari ni quins fòssils hi ha presents, a pesar d’això es fa una valoració del jaciment molt 

discutible. 

Segons Mas et al. (2013), Morey (2008a) denomina erròniament amb el topònim de 

torrent Gros de Vallgornera (ítem 48) el que en realitat correspon al torrentó des Pas, indicant 

que aquest es troba encaixat dins una lumaquel·la fossilífera pliocena i dunes pleistocenes, sense 

aportar cap més argumentació o referència al respecte. 

En realitat, Morey (2008a) situa el jaciment en un mapa amb vista aèria al torrent Gros, 

emperò pel tall que presenta i el comentari què fa referint-se a que el torrent està penjat uns 7 m 

se sembla més al torrentó des Pas. 

S’ha visitat en reiterades ocasions tant el torrent Gros com el torrentó des Pas i 

malauradament no s’ha observat cap taca del Pleistocè superior entre + 4,5 m i + 5,5 m. 
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11.3.28. Cala Pi 

Coordenades Coordenades UTM ETRS89: 485896/4357188        

 

Butzer i Cuerda (1962b) ja havien assenyalat restes de platja pleistocena, ara bé per les 

poques espècies trobades, aquests restes varen ser atribuïts al Neotirrenià (=MIS 5a). S’havien 

localitzat dos jaciments, un vora les cases de pescadors (al NW de la cala) i l’altre a l’interior de 

la cala, rera la platja (al SE de la cala), amb pocs fòssils. És per aquest motiu que Cuerda 

(1975), passa de rampellada aquest jaciment a la seva obra del Quaternari balear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 11-6.  Tàxons citats per Butzer i Cuerda (1962b) a dos jaciment distins de cala Pi, i fòssils presents 

a la col. Cuerda(1)-SHNB. Veure l’explicació al text. 
 

 

 A la taula 10-6. s’observa que a la col. Cuerda(1)-SHNB hi ha més tàxons que els que 

varen citar Butzer i Cuerda (1962b). Cantharus viverratus no s’ha trobat a la col. Cuerda(1)-

SHNB, emperò si s’han trobat 2 fragments d’aquest mol·lusc a la col. Cuerda(2)-SHNB amb 

una etiqueta que indica Tirrenià III (=MIS 5a). No se pot assegurar que aquests fragments de C. 

viverratus siguin d’aquest jaciment, emperò és molt probable. 

Tàxon B&C 62b Col C(1) 
Jac NW Jac SE Jac NW Jac SE 

Barbatia barbata X  X  

Striarca lactea X  X  

Venus verrucosa X  X  

Ctena decussata X  X  

Loripes lacteus   X  

Cardita calyculata   X  

Cerastoderma glaucum   X  

Gastrana fragilis   X  

Patella caerulea   X  

Patella aspera   X  

Patella lusitanica X  X  

Diodora gibberula X  X  

Gibbula sp. X    

Gibbula varia   X  

Gibbula divaricata   X  

Monodonta turbinata   X  

Monodonta articulata X  X  

Clanculus jussieui   X  

Littorina neritoides   X  

Thericium rupestre X  X  

Thericium vulgatum X  X  

Luria lurida X  X  

Payraudeautia intricata   X  

Ocinebinra edwardsi X  X  

Truncuraliopsis trunculus X    

Columbella rustica X  X X 
Cantharus viverratus X    

Amyclyna corniculum X X X X 
A. corniculum var. raricosta   X  

Conus testudinarius   X  

Conus mediterraneus X X X X 
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Fig. 11-43. Vista de l’espectacular Cala Pi. Darrera la platja hi ha una petita zona humida. 

 

 

 Una altra cosa interessant és que la majoria d’etiquetes de la col. Cuerda(1)-SHNB 

indiquen Tirrenià II (=MIS 5e) i no Tirrenià III, què és el que inicialment varen proposar Butzer 

i Cuerda (1962b). Això es deu a que J. Cuerda anava rectificant les etiquetes de la seva 

col·lecció a mida que anava millorant el coneixement que tenia dels jaciments. 

Anys més tard, Sebastià Antich i Antònia Soler localitzaren a un crull a uns + 3 m, dins 

les calcàries del Miocè, un jaciment molt fossilífer del Pleistocè superior i com a resultat va 

donar un treball amb la col·laboració de J. Cuerda (veure Cuerda et al., 1986). El dipòsit 

pleistocè està constituït per còdols de platja i arenes llimoses de color blanc (7,5YR 8/2) amb 

nombrosos fòssils marins. Els fòssils trobats varen ser els següents: 

Cladocora caespitosa  

Paracentrotus lividus  

Arca noae  

Arca noae var. abbreviata 

Barbatia barbata  

Barbatia plicata  

Striarca lactea  

Brachidontes senegalensis  

Spondylus gaederopus  
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Anomia ephippium  

Ctena decussata  

Loripes lacteus  

Loripes desmareii  

Chama gryphoides 

Pseudochama gryphina  

Cardita calyculata  

Plagiocardium papillosum  

Cerastoderma glaucum  

Cerastoderma glaucum var. lamarcki  

Gastrana fragilis  

Venus verrucosa  

Tapes decussatus  

Irus irus  

Haliotis lamellosa  

Emarginula elongata  

Diodora graeca  

Diodora gibberula  

Fissurella nubecula  

Patella caerulea  

Patella aspera  

Patella lusitanica  

Patella ferruginea  

Gibbula ardens  

Gibbula varia  

Gibbula turbinoides  

Gibbula divaricata  

Gibbula rarilineata  

Gibbula umbilicaris  

Monodonta turbinata  

Monodonta articulata  

Monodonta lineata  

Clanculus cruciatus  

Clanculus jussieui  

Astrea rugosa  

Littorina neritoides  

Truncatella subcylindrica  
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Rissoa variabilis  

Rissoa guerini  

Bivonia cf. semisurrecta  

Vermetus sp. 

Thericium vulgatum  

Thericium rupestre  

Luria lurida  

Payraudeautia intricata  

Semicassis undulata  

Cymatium costatum  

Charonia nodifera  

Bursa scrobiculator  

Trunculariopsis trunculus  

Trunculariopsis trunculus var. conglobata 

Thais haemastoma 

Thais haemastoma var. laevis 

Ocinebrina edwardsi  

Columbella rustica  

Buccinulum corneum  

Cantharus viverratus  

Cantharus d'orbignyi  

Amyclina corniculum var. raricosta  

Hinia costulata  

Conus testudinarius 

Conus mediterraneus 

Gadinia garnoti 

 Segons els autors esmentats són tàxons litorals. Crida l’atenció la presència de 

Cerastoderma glaucum que presenta una morfologia semblant a les trobades a les albuferes 

pleistocenes mallorquines, pròpies d’aigües de salinitat variable, per la qual cosa el més 

probable és que a l’interior de cala Pi existia durant el Pleistocè superior una zona humida amb 

influències marines (Fig. 11-43). També crida l’atenció la presència d’espècies senegaleses i 

altres que es troben en regressió com són Barbatia barbata, Brachidontes senegalensis, Patella 

ferruginea, Monodonta lineata, Cymatium costatum, Bursa scrobiculator, Cantharus viverratus, 

i Conus testudinarius.  

  A partir d’uns 450 espècimens es varen citar un total de 72 tàxons. Aquests espècimens 

segons Cuerda i Sacarés (1992) es troben dipositats a la col·lecció Antich-Soler. 
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 També varen observar un llims arenosos mig cimentats de color rosat (5YR 7/3-4) que 

recobrien els sediments anteriors, i es varen trobar els següents mol·luscs terrestres: 

Iberellus companyonii 

Tudorella ferruginea 

Chondrula gymnesica 

 La cronologia assignada a aquests llims va ser del Würm. Cal recordar que Butzer i 

Cuerda (1962b), també comentaven sobre els jaciments que varen descriure de cala Pi que 

estaven recoberts per uns llims amb mol·luscs terrestres. 

 

                                  

 

Fig. 11-44. Perforacions del bivalve Lithophaga lithophaga a uns + 3 m, just vora del jaciment que 

descriuen  Cuerda et al. (1986) a cala Pi. 
 

 Si comparam els tàxons citats per Butzer i Cuerda (1962b) del jaciment NW amb els 

tàxons trobats dins el crull per Cuerda et al. (1986), es veu que són comuns i probablement 

coetanis cronològicament. Personalment crec que la majoria de taques de platja pleistocena que 

hi ha dins la cala són coetànies. 

 Una altra evidència interessant que mostra fins a quina alçada varen arribar les aigües 

marines són les perforacions de Lithophaga lithophaga que hi ha a una alçada d’uns + 3 m just 

vora el jaciment del crull (Fig. 11-44). 
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11.3.29. Cala Beltran 

Coordenades UTM ETRS89: 485373/4356621        

 

 Cuerda i Sacarés (1966) esmenten que en aquesta cala hi ha una àmplia plataforma 

d’abrasió situada a + 1,7 m que podria ser de la mateixa edat que els sediments del Pleistocè 

superior localitzats a cala Pi, encara que també podria ser del Flandrià. 

 Just per sobre d’aquesta plataforma hi ha una taca constituïda per llims vermellosos 

cimentats (Fig. 11-45), on es varen trobar els següents tàxons (col. Vicens-SHNB): 

Ctena decussata 

Patella aspera 

Columbella rustica 

Conus mediterraneus 

 Segons la meva opinió és tracta d’un dipòsit del Pleistocè superior, sense poder afinar 

més la cronologia, per la qual cosa la plataforma és del Pleistocè superior, encara que en dies de 

temporals durant l’Holocè també ha estat i és activa. 

 

                               

Fig. 11-45. Plataforma d’abrasió a cala Beltran, entre + 1,5 m  i + 2 m per sobre les calcàries miocenes. 

Vora el martell hi ha una taca de llims vermells cimentats del Pleistocè superior , on s’han trobat fòssils 

marins 
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 A la col. Cuerda(2)-SHNB hi ha fòssils de cala Beltran, emperò no se sap si 

procedeixen de la mateixa taca. Estaven dins uns llims vermellosos. Els fòssils són els següents: 

Arca noae 

Barbatia barbata  

Spondylus gaederopus 

Lima sp. 

Thericium sp. 

Cantharus viverratus 

Mitra sp. 

Conus sp. 

 

                    

Fig. 11-46. Els Bancals. Reproduït de Sacarés (1989). És la loc. 3 de Cuerda i Sacarés (1966). 
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11.3.30. Els Bancals 

Coordenades UTM ETRS89: 484659/4356514 

Coordenades UTM ETRS89: 484574/4356530 

Coordenades UTM ETRS89: 484466/4356578 

 

 Cuerda i Sacarés (1966) presenten tres talls estratigràfics (veure apartat 7.3.2.23 on es 

reprodueixen). El primer, i que denominen localització 1, està situat uns 800 m al W de cala 

Beltran. Per sobre de les calcàries del Miocè hi ha tota una sèrie de nivells del Pleistocè. El 

nivell k es troba a uns + 15 m sobre una plataforma i està constituït de petits codolets rodats 

cimentats per arenen llimoses (7,5YR 8/4) i fòssils marins (Taula 10-7). La resta de nivells són 

més antics i es comenten a un altre capítol de la tesi. 

 Dos tàxons tenen valor estratigràfic com són Cantharus viverratus i Bursa 

scrobiculator, i els autors esmentats donen una cronologia del Tirrenià II a aquest nivell (=MIS 

5e). 

 Un centenar de metres cap a l’W, fan el segon tall estratigràfic. En aquesta ocasió el 

nivell del MIS 5e, el nivell i, omple parcialment una petita cova. Aquest nivell està constituït 

per arenes llimoses rosades (7,5YR 8/4), clastes arrodonits i fòssils marins, entre els quals es va 

trobar Conus testudinarius. 

 La tercera localització es troba un centenar de metres de l’anterior (Fig. 11-46). El nivell 

del MIS 5e és el nivell o del tall. Els autors diuen que els sediments estan molt remoguts i que 

tenen les mateixes característiques dels dipòsits veïns d’aquesta edat. Entre els fòssils es va 

identificar Barbatia plicata i Cantharus viverratus. 

              

Fig. 11-47. Els Bancals. Per sobre de la plataforma a + 15 m, hi ha en alguns indrets fòssils del MIS 5e. A 

la dreta de la fotografia paleosols i eolianites del Pleistocè mitjà per sobre del Miocè. Al fons. el cap 

Blanc. 
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 Cuerda i Sacarés (1966) proposen que els dipòsits del Pleistocè superior són del MIS 5e 

per l’alçada de +15 m, encara que a alguns indrets no varen trobar molts de tàxons termòfils. Els 

varen comparar als de S’Estelella i del Cap de s’Orenol que es trobaven a una alçada molt 

superior a la resta de jaciments del MIS 5e coneguts fins a les hores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 11-7. Tàxons citats a Cuerda i Sacarés (1966) de tres localitzacions dels Bancals. A la col·lecció 

Cuerda(1)-SHNB hi ha fòssils de la localització 1 i localització 2. (1): a la col. Cuerda(1)-SHNB hi ha un 

espècimen d’aquest tàxon, emperò no s’especifica a quina localitat es va trobar (així consta a la base de 

dades). Crida l’atenció que molts de tàxons citats de la localització 1 no s’han trobat a la col·lecció. 

 

 

 Està clar que hores d’ara, aquests jaciments tan elevats del MIS 5e a Mallorca, s’han 

d’interpretar com a fruit de tempestes antigues i no que la mar arribàs a una alçada tan elevada 

al MIS 5e. 

Entre el llistat de fòssils trobats, a part dels tàxons termòfils, cal destacar la troballa 

d’una valva de Timoclea ovata, que n’és l’únic fòssil trobat a les Illes Balears al Pleistocè 

(Cuerda, 1987). 

 

 

Tàxon Es Bancals  C&S 66 Col C(1) 
Loc 1 Loc 2 Loc 3 Loc 1 Loc 2 

Cladocora caespitosa X     

Arca noae X X  X  

Barbatia barbata X X  X X 
Barbatia plicata   X(1)   

Striarca lactea X   X X 
Spondylus gaederopus X X X  X 
Anomia ephippium X     

Lima lima X X  X X 
Ctena decussata     X 
Chama gryphoides X X  X X 
Pseudochama gryphina     X 
Cardita calyculata X   X X 
Timoclea ovata     X 
Fissurella sp. X     

Patella caerulea X   X  

Patella aspera X   X  

Patella lusitanica X     

Calliostoma laugieri     X 
Clanculus jussieui X     

Astraea rugosa X X   X 
Thericium sp. X     

Thericium vulgatum X     

Bursa scrobiculator X     

Truncuraliopsis trunculus X X    

Columbella rustica X X X X X 
Buccinulum corneum   X   

Cantharus viverratus X  X   

Hinia costulata X   X  

Mitra ebenus     X 
Conus testudinarius  X   X 
Conus mediterraneus X X X X X 

  



 

 535 

11.3.31. Ses Pedreres 

Coordenades UTM ETRS89: 482458/4357128 (!) 

  

Solé-Sabarís (1962) anomena un jaciment  com a pedrera de cap Blanc. A Aguiló 

(1996) per aquest indret hi ha el topònim de ses Pedreres. Segons aquest autor és un nom d’un 

devallador i d’una pesquera.  Hores d’ara no es pot precisar on és el jaciment que va observar el 

primer autor.                                                                

Solé-Sabarís (1962) presenta un tall al seu treball (Fig. 11-48). Diu que l’aflorament a + 

7 m és anàleg al que hi ha a Punta Llobera.  

Cuerda i Sacarés (1964) citen el jaciment. A Cuerda (1975; 1987) i a Cuerda i Sacarés 

(1992) no l’esmenten. 

 

11.3.32. Es cap Roig 

 Coordenades UTM ETRS89: 480457/4358767 (!) 

 

  Solé-Sabarís (1962) anomena aquest indret com a punta Llobera. Segons Aguiló (1996) 

aquesta denominació és una variant deformada, i rebutjable. Com en el cas anterior, no es pot 

precisar on és el jaciment que va observar el primer autor. 

Solé-Sabarís descriu breument el tall que representa (Fig. 11-48). Diu que es tracta 

d’una platja fòssil de petites dimensions situada a + 7 m o  +  8 m  entre dues eolianites. Cita el 

bivalve Venus sp.  

Cuerda i Sacarés (1964) citen el jaciment. A Cuerda (1975; 1987) no es menciona. A 

Cuerda i Sacarés (1992) es menciona a partir de Solé-Sabarís (1962). 

                        

 

Fig 11-48. Talls de Solé-Sabarís de punta Llobera (es Cap Roig?) i de la pedrera de cap Blanc (ses 

Pedreres?). Hores d’ara no se sap en precisió on estat situats. 
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11.3.33. Sa punta d’Abaix 

Coordenades UTM ETRS89: 480376/4359141 

 

 Segons Cuerda i Sacarés (1964) aquest jaciment es troba a 1 km al SE de la Pedrera 

Blanca (Fig. 11-50). Denominat per aquests autors com Pas de sa Senyora. Descriuen dos 

jaciments. El situat més al W (Fig. 11-49), presenta la següent estratigrafia: 

a- Calcària miocena. 

b- Eolianita llimosa rosada (7,5YR 8/6). Cuerda i Sacarés (1964) es demanen si és del Riss. 

c- Plataforma horitzontal d’abrasió, amb sediments de platja d’uns 20 cm de potència, 

constituïts per graves i arenes gruixudes i llims vermells. Hi ha restes de conxes marines molt 

triturades, per la qual cosa no se’n va poder determinar cap. La seva alçada no supera els + 3 m. 

Cuerda i Sacarés (1964) li asignen una cronologia del Tirrenià II final per les relacions que té 

amb el proper jaciment. 

 

     
Fig.11-49. Tall estratigràfic del Pas de sa Senyora, segons i Sacarés (1964). Veure l’explicació al text. 
 

d- Eolianita de color bru molt clar (10YR 8/4), d’una potència d’uns 4 m.  

e- Llims arenosos vermells mesclats amb clastes angulosos de diverses mides. La cronologia 

assignada és del Würm. 

f- Plataforma d’abrasió, amb una alçada màxima de 2,2 m. A la cova d’abrasió s’observen 

còdols poc rodats, cimentats amb unes arenes llimoses grogues. S’han observat les següents 

espècies: 

Haliotis lamellosa 

Spondylus gaederopus 

Glycymeris violacescens 

Cuerda i Sacarés (1964) li assignen una edat del Tirrenià III (=MIS 5a). 

 Anys més tard, Cuerda i Sacarés (1992) descriuen el jaciment d’una forma més senzilla 

no afegint res de nou al que es va dir. 
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Fig. 11-50. Situació del jaciment del sa punta d’Abaix 

 

 Segons observacions personals, no es veu clarament aquest nivell c, i més que una 

plataforma sembla un crull omplert pel mateix tipus de sediments que els que s’observen a f. 

L’eolianita b no té perquè ser del Riss (=MIS 6), podria ser del MIS 5e. 

 Respecte als sediment de c i f, semblen coetanis, i poden ser del MIS 5a, encara què no 

es pot afirmar per la falta de fòssils. Si fossin del MIS 5e, evidentment l’eolianita d hauria de ser 

més antiga. 

 A uns 15 m al S del jaciment anterior hi ha un altre jaciment (Figs. 11-51 i 11-52), i 

presenta la següent estratigrafia (Cuerda i Sacarés, 1964): 

a- Calcàries del Miocè. 

b- Sediments amb llims vermells, crostes, conxes marines i mol·luscs terrestres, entre ells 

Iberellus companyonii i Tudorella ferruginea. Cuerda i Sacarés (1964) indiquen que aquests 

sediments dipositats a + 10,5 m es deuen a l’acció de l’onatge. Les espècies trobades són les 

següents: 

Thais haemastoma 

Patella caerulea 

Spondylus gaederopus 

Glycymeris violacescens 

Acanthocardia tuberculata 

Chama gryphoides 
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c- Arenes de platja i grans blocs remoguts per la mar per sobre una plataforma d’abrasió que 

arriba al +7,5 m. La seva potència és de 1m fins s 1,3 m. S’han trobat pocs fòssils, entre ellls: 

Patella sp. 

Glycymeris violacescens 

Acanthocardia tuberculata 

 

         
Fig. 11-51. Tall estratigràfic del Pas de sa Senyora, segons Cuerda i Sacarés (1964). Veure l’explicació al 

text. 

                       

 

Fig. 11-52. Aspecte general del jaciment del Pleistocè superior de sa Punta d’Abaix. S’observen els blocs 

del nivell c, i els més propers, del nivell f. El caminoi del Pas de sa Senyora du a aquest indret. 

 

Segons Cuerda i Sacarès (1964), per la seva alçada i posició estratigràfica es correspon 

al Tirrenià II inicial,  i és coetani al jaciment de sa Pedrera Blanca. 



 

 539 

d- Ranura litoral a la calcària del Miocè, a uns + 3 m, omplida amb còdols de platja i arenes 

llimoses cimentades. Segons Cuerda i Sacarés (1964), es tracta d’un nivell cronològicament 

posterior al nivell de + 7,5 m. 

e- Eolianita  de color bru clar (10YR 8/4). 

f- Blocs i elements detrítics mesclats amb llims vermell-groguencs. La cronologia és würmiana. 

 Segons la meva opinió, els sediments b, c, i d, poden ser de la mateixa cronologia. Crec 

que són del MIS 5e per l’alçada a que arriben, i per la semblança amb altres jaciments de 

Llucmajor, encara que faltaria fer un estudi més complet per a poder-ho assegurar. 

 A la col·lecció Cuerda-SHNB no s’ha trobat cap espècimen d’aquest dos jaciments. 

Tampoc s’ha trobat cap espècimen a la resta de col·leccions de la SHNB. 

 

11.3.34. Pedrera Blanca 

Coordenades UTM ETRS89: 480134/4359423 (!) 

 

 De na Segura fins uns 2,5 km cap el SE no hi ha dipòsits del Pleistocè adossats al 

penyassegat fins arribar a la Pedrera Blanca. La seqüència estratigràfica en aquest indret és la 

següent, segons Cuerda i Sacarés (1964): 

a- Calcària miocena amb una extensa plataforma d’abrasió a +7,5 m. També se n’observen 

altres dues a +2 m i +3 m. 

b- Arenes i graves de platja molt fossilíferes d’uns 0,4 m de potència, per sobre de la plataforma 

a + 7,5 m. 

Lithothamnium sp. 

Columbella rustica 

Astraea rugosa 

Lima lima 

Acanthocardia tuberculata 

 Cuerda i Sacarés (1964), per la posició estratigràfica i per l’alçada en que es troben, li 

donen una cronologia del Tirrenià II inicial. Els comparen, per l’alçada a + 7,5 m, amb el 

localitzats per Cuerda et al. (1959) al torrent de son Verí, i per Butzer i Cuerda (1962b) en es 

Bufador. 

c- Duna grollera de color bru molt clar (10YR 8/4) amb intercalacions de clastes angulosos. La 

seva potència és d’uns 7 m o 8 m. Segons els autors abans esmentats aquesta eolianita té unes 

característiques anàlogues a la que cobreix concordant les platges del Tirrenià II final. 

 Estic d’acord amb la cronologia que donen els autors, encara què no puc afinar tant i 

don una cronologia més àmplia com pot ser el MIS 5e. 
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A les col·leccions paleontològiques de la SHNB no s’ha trobat cap espècimen procedent 

d’aquest jaciment. 

 

11.3.35. Na Rosegada 

Coordenades UTM ETRS89: 478088/4361450 (!) 

 

 Segons Cuerda i Sacarés (1964) uns 150 m al SE de na Llarga, hi ha un modest dipòsit 

marí, amb ranura litoral, per sobre de grans blocs despresos del penyassegat. Està constituït per 

llims arenosos vermell-groguencs (7,5YR 6/6) i es troba a uns + 3 m. Segons els autors abans 

esmentats les característiques d’aquest dipòsit són les mateixes del nivell del Tirrenià II de na 

Llarga. S’han trobat els següent tàxons: 

Bivonia triqueta 

Patella caerulea 

 A la col. Cuerda(1)-SHNB hi ha l’espècimen de P. caerulea trobat en aquest indret. 

Cuerda i Sacarès (1964) esmenten que uns 50 m al S d’aquest jaciment hi ha modesta 

platja del Tirrenià III a uns +0,6 m, amb els següents taxons: 

Columbella rustica 

Monodonta turbinata 

Arca noae  

 

          

Fig. 11-53. Na Segura. Falsa ranura litoral a + 8 m. Foto feta des de les proximitats de la pedrera des Pou 

Salat. 
Cuerda i Sacarès (1964) comenten que fins a la Pedrera (la pedrera des pou salat, 

consultant Aguiló (1996)) no han trobat cap jaciment. En aquest indret hi ha una eolianita 
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ondulada d’uns 6 o 7 m i per sobre uns llims arenosos de color rosat rics en mol·luscs terrestres. 

Entre ells Chondrula gymnesica.  

 Aquets llims, per sobre tenen un nivell arenós encostrat d’uns 0,5 m. Cuerda i Sacarès 

(1964) diuen que són els mateixos nivells que cobreixen el Tirrenià II final d’aquesta zona. 

 Els mateixos autors esmenten que un poc més al S, a un indret denominat na Segura hi 

ha una plataforma d’abrasió a +4 m i un altre a +8 m. 

 La plataforma a +8 m de na Segura surt fotografia da a Cuerda i Sacarés (1964), en 

concret la figura 2 de la làmina III, i s’ha pogut trobar. La meva opinió personal és que no es 

tracta de cap ranura litoral a +8 m, si no que un bloc va caure del penyassegat degut al diaclasat 

dels materials miocens i dona aquesta morfologia que s’assembla a una ranura litoral. 

 

11.3.36. Na Llarga 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 477621/4362337 (!) 

 

 Segons en Cuerda i Sacarés (1964) aquest jaciment es troba uns 300 m al S del cap de 

Regana. L’estratigrafia segons els autors anteriors és la següent (Fig. 11-54): 

a- Calcàries del Miocè amb una plataforma d’abrasió a + 0,5 m. 

b- Llims arenosos vermell-groguencs (7,5YR 6/6) d’uns 0,4 m de potència, amb la següent 

fauna marina: 

Conus mediterraneus 

Columbella rustica 

Trunculariopsis trunculus 

Thericium  rupestre 

Astraea rugosa 

Monodonta articulata 

Fissurella gibberula 

Patella aspera 

Chlamys varia 

Arca noae 

Barbatia barbata 

Cardita calyculata 

Chama gryphina 

 Els autors abans esmentats li donen una cronologia de l’Eutirrenià final (=MIS 5e). 

c- Eolianita de fins a 1,5 m de potència. De color bru clar a la base i vermellosa des de la meitat 

fins a la part superior, què és llimosa. 

d- Eolianita discordant, de color bru clar (10YR 8/4), d’uns 3 m de potència. 
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e- Llims arenosos-llimosos d’uns 60 cm de potència concordant amb el nivell anterior. Hi ha 

Chondrula gymnesica, Iberellus companyonii i Tudorella ferruginea. 

f- Arenes llimoses d’uns 60 cm de potència, cimentades a mode de crosta. 

                

Fig. 11-54. Na Llarga segons Cuerda i Sacarés (1964). Veure l’explicació al text. 

 

g- Sobre la plataforma d’abrasió marina, segons Cuerda i Sacarés (1964), hi ha un dipòsit 

adossat sobre els nivells b i c, si bé al dibuix que presenten aquests autors és sobre el nivell a i b. 

Aquests sediments estan constituïts per arenes i clastes poc rodats amb les següents espècies 

marines: 

Trunculariopsis trunculus 

Murex brandaris 

Monodonta turbinata 

 Cuerda i Sacarés (1964) diuen que són poques les espècies, emperò són abundants i que 

les dues primeres presenten formes grans. Per la posició estratigràfica, situen cronològicament 

aquest dipòsit al Tirrenià III (=MIS 5a). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 11-8. Tàxons presents a la col. Cuerda(1)-SHNB i a la col. Cuerda(2)-SHNB de Na Llarga. 

A la col. Cuerda(1)-SHNB i a la col. Cuerda(2)-SHNB no hi ha cap espècimen de 

Murex brandaris procedent d’aquest jaciment. Cuerda (1987) remarca què és un del pocs 

Tàxon Col C(1) Col C(2) 

MIS 5e MIS 5a MIS 5e MIS 5a 
Echinoidea indet.    X 
Arca noae X   X 
Barbatia barbata X    

Cardita calyculata X    

Fissurella nubecula X    

Patella aspera X    

Monodonta turbinata    X 
Littorina neritoides    X 
Rissoa sp.    X 
Thericium rupestre X    

Trunculariopsis trunculus  X  X 
Columbella rustica X    

  



 

 543 

jaciment de les Balears on s’ha trobat aquest tàxon, encara que sigui a partir de nombrosos 

fragments. 

 Si comparam la Taula 10-8 amb els tàxons que diuen els autors que han trobat als 

diferents nivells, veurem que hi ha diferències.  

 

                                 

Fig. 11-55. Davallador des Torrentó. Reompliment d’un crull a uns + 12 m per arenes marines mesclades 

amb materials d’arrosegament.  
 

 

11.3.37. Davallador des Torrentó 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 477582/4362923 

 

 A uns + 12 m, vora unes escales fetes per a accedir a la mar, a un reompliment d’un 

crull hi ha unes arenes amb clastes petits on s’han trobat el següents tàxons: 

cf. Cladocora sp. 

Echinoidea indet. 

Patella sp. 

Vermetidae indet. 

 No hi ha cap tàxon bioindicador per la qual cosa no es pot precisar la situació 

cronològica dins del Pleistocè superior. 
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 En realitat es tracta d’un jaciment molt petit, és una taca ni tan sols que arriba al mig 

metre quadrat, emperò he volgut situar-la, ja que no deu se l’única d’aquest indret. 

 També ens podem fer una idea de la quantitat de jaciments que deu haver-hi de mida 

petita i a zones de difícil accés al litoral llucmajorer. 

 

11.3.38. Ses pedreres de la Seu 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 477862/4363949 (!) 

 

 L’única informació escrita és la que aporten Cuerda i Sacarés (1964) recordant que 

Muntaner els havia comunicat que per la pedrera de la Seu hi havia restes de platja quaternària. 

 

 

 

 

                             

 

Fig. 11-56. Espectacular rasa d’abrasió a uns + 4 m. Aques indret a la vorera de la mar es troba entre sa 

roca des Milans i s’Arc de Sant Martí de Aguiló (1996). 

 

11.3.39. Sa Roca des Milans-S’Arc de Sant Martí  

Coordenades UTM 31N ETRS89: 478132/4364932 i 478169/4365004 
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 En aquesta raconada hi ha diferents dipòsits d’arenes de platja situats a diferent alçades, 

acompanyats d’evidències geomorfològiques d’antics nivells de la mar. 

 A sa Roca des Milans, entre els + 2,5 m i el + 6,5 m s’han trobat restes d’arenes de 

platja cimentades amb còdols de platja i fòssils marins (Fig. 11-57). S’han trobat els següents 

tàxons (col. Vicens-SHNB): 

Arca noae 

Barbatia barbata 

Mytilus sp. 

Astraea rugosa 

Thericium vulgatum 

Thais haemastoma  

Cantharus viverratus 

 Al llistat anterior només hi ha un tàxon bioindicador, com és C. viverratus. Cal 

comentar que el bivalve Mytilus de talla no petita, què és el que es troba en aquest jaciment,  no 

sol ser molt freqüent als dipòsit quaternaris balears. També és interessant remarcar que en 

aquest indret hi ha un gran bloc que presenta una mossa d’un antic nivell marí (Fig. 11-56). 

 A s’Arc de Sant Martí hi ha una cova d’abrasió marina, que ha estat modificada per 

l’home, presumiblement per a utilitzar-la com a escar (Figs. 11-59 i 11-60) i una rasa d’abrasió 

marina a uns + 2,5 m. Els dipòsits d’arenes de platja es troben entre + 2 m i + 3,5 m i formen 

part del mateix nivell estratigràfic. S’han trobat els següents fòssils (col. Vicens-SHNB): 

Bryozoa indet. 

Rhodophyceae 

Brachyurus indet. 

Barbatia barbata 

Spondylus gaederopus 

Lima lima 

Ctena decussata 

Emarginula sp. 

Patella sp. 

Monodonta turbinata 

Clanculus striatus 

Vermetidae indet. 

Trunculariopsis trunculus 

Thais haemastoma 

Conus mediterraneus 
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 Als sediments situats a +3,5 m s’ha trobat Tudorella ferruginea, la qual cosa és normal 

en sediments litorals subaeris. A unes bretxes llimoses (Fig. 7-58), no cohesionades, de color 

groc pàl·lid (10YR 8/2), per sobre del nivell anterior s’ha trobat (col. Vicens-SHNB): 

Iberellus companyonii 

Tudorella ferruginea 

Xerocrassa frater 

Chondrula gymnesica 

 

                            

Fig. 11-57. Conglomerats de platja situats a uns + 6,5  m entre sa Roca des Milans i s’Arc de Sant Martí. 

 

 

                            

Fig. 11-58. Bretxes no cohesionades situades prop de s’Arc de Sant Martí, per sobre del nivell de platja 

pleistocena, entre +3,5 m i + 5 m aproximadament. Es pot observar Tudorella ferruginea. 
 



 

 547 

         
 

Fig. 11-59. S’Arc de Sant Martí. Cova d’abrasió marina i antiga plataforma d’abrasió. S’ha dibuixat amb 

punts grocs el presumible nivell marí antic. La cova està parcialment excavada per l’home per a la seva 

utilització com escar. Tant a les parets de la cavitat com al terra hi ha perforacions del bivalve Litophaga 

litophaga. La línia de punts es troba a + 2,5 m. 
 

        

Fig. 11-60. Perforacions del bivalve Litophaga litophaga a la calcarenita miocena a una paret de la cova 

anterior. 
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 Tots aquest nivells pleistocens descrits es troben just a la zona litoral que hi ha més a 

baix que es pas des Verro, i per això s’ha consultat el treball de Cuerda i Sacarés (1966) on fan 

un tall que va dels + 110 m fins al nivell de la mar. A la fig. 10-61 es reprodueix parcialment el 

tall i ara tot seguit es fa la descripció que varen fer els autors esmentats. 

 Entre els + 25 m i el + 40 m hi ha eolianites constituïdes per arenes grolleres (color 

10YR 8/3-7/3) del Pleistocè superior (nivell e), recobertes per llims (color 10YR 8/4) on hi ha 

els següents mol·luscs terrestres: Iberellus companyonii i Tudorella ferruginea. 

 Segons Cuerda i Sacarés (1966) aquest llims són anàlegs als llims dels inicis del Würm 

d’altres indrets de Mallorca. També comenten que a la mar hi ha grans blocs de calcàries 

miocenes on s’observen tres nivells del Tirrenià II (=MIS 5e) situats a +10 m, +7 m, i + 3 m; al 

nivell més alt s’ha observat Patella sp.; el nivell de +3 m consisteix amb arenes llimoses amb 

clastes poc rodats (color 10YR 7/3) on hi havia els següents tàxons: 

Arca noae 

Lima lima 

Acanthocardia sp. 

Patella aspera 

Monodonta turbinata 

Columbella rustica 

Conus mediterraneus 

 Segons Cuerda i Sacarés (1966) aquestes tres terrasses del Tirrenià II (=MIS 5e) 

presenten una correlació estratigràfica amb els nivells del pas de sa Senyora descrit per Cuerda i 

Sacarés (1964). 

                   

Fig 11-61. Estratigrafia parcial des pas des Verro de Cuerda i Sacarés (1966). Aques indret a la vorera de 

la mar es troba entre sa roca des Milans i s’Arc de Sant Martí de Aguiló (1996). e- Eolianita del Pleistocè 

superior. f- Arenes amb algun fòssil marí. g- Mossa d’abrasió a +7 m. h- Arenes llimoses amb clastes poc 

rodats i fòssils marins. 
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11.3.40. Racó de s’Almadraba 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 478310/4365372 (!) 

 

 Cuerda i Sacarés (1964) indiquen que aquest indret és també conegut amb el nom Illots 

d’en Climent. Els autors remarquen que hi ha dues plataformes d’abrasió; una a uns + 60 m, i 

l’altre a uns + 30 m, a les que no han trobat fòssils. L’estratigrafia que presenten d’aquest indret 

just vora la mar (Fig. 11-62), és la següent: 

a- Calcàries del Miocè. 

b- Eolianita. Llimosa a la base i a la part superior presenta un color bru clar (10YR 8/4). 

Entre + 0,5 m i + 1 m té un horitzó amb petits fragments de closques marines transportades pel 

vent. Cronològicament és del Tirrenià II final. 

 Segons Cuerda i Sacarés (1964), aquesta eolianita, més cap el S té una potència d’uns 8 

m, i s’ha trobat Chondrula gymnesica. 

c- Eolianita discordant amb estratificació ondulada i color bru clar (10YR 8/4) d’1 m de 

potència i que pasa de manera concordant als següents nivells. 

d- Llims arenosos amb clastes i noduls calcaris, encostrats a la part superior. S’ha trobat 

Chondrula gymnesica, Xerocrassa frater, Iberellus companyonii, i Tudorella ferruginea. 

e- Dipòsit de platja a uns + 2 m constituïda per codols i blocs heterogenis, poc rodats, mesclats 

amb arenes llimoses. No s’han trobat tàxons bioindicadors. Els tàxons presents en aquest dipòsit 

es poden consultar a la Taula 10-9. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 11-9. Tàxons citats a Cuerda i Sacarés (1964) i tàxons presents a la col·lecció Cuerda(1)-SHNB del 

Racó de s’Almadrava. 

 

Tàxon C&S 65 Col C(1) 
Arca noae X  

Barbatia barbata X X 
Spondylus gaederopus X X 
Loripes lacteus X X 
Callista chione X X 
Haliotis lamellosa X X 
Patella caerulea X  

Patella aspera X  

Patella lusitanica X X 
Calliostoma sp.  X 
Rissoa ventricosa  X 
Rissoina bruguieri  X 
Thericium vulgatum X  

Trunculariopsis trunculus X X 
Thais haemastoma X  

Columbella rustica X X 
Bulla striata X X 
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 Cuerda i Sacarés (1964) indiquen que les característiques litològiques d’aquest nivell 

són idèntiques que les del nivell del Tirrenià III del Carnatge de Palma. També diuen que la 

posició estratigràfica és la mateixa que el nivell del Tirrenià III de Punta Negra. 

Cuerda (1987) figura a la seva obra l’exemplar de Bulla striata trobat en aquest jaciment. Diu 

què n’és l’únic que ha trobat al Pleistocè balear. 

         

Fig. 11-62. Tall del Racó de s’Almadrava. Veure l’explicació al text. 

 

 

11.3.41. Es carregador des Puigderrós-es caló des Xarxers 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 477943/4366371                          

Coordenades UTM 31N ETRS89: 477987/4366275 

 

 Cuerda i Sacarés (1964) utilitzen el topònim de na Casetes. A Aguiló (1996) apareix el 

topònim de na Caretes, i aquest indret es troba per les pedreres de sa Torre. Pel que diuen 

Cuerda i Sacarés (1964) el més probable és que la localització a què es refereixen sigui es 

carregador des Puigderrós i a les pedreres que hi ha al voltant d’es caló des Xarxers. 

                   

Fig. 11-63. Prop des Caló des Xarxers. L’eolianita f és la mateixa que la de Cuerda i Sacarés (1964) de na 

Casetes. 
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 Segons Cuerda i Sacarés (1964), prop d’un km al S del devallador de ses Olles i vora un 

petit embarcador s’observen un completíssim tall de les formacions dunars que es troben sobre 

el Tirrenià II final (Fig. 11-64). L’estratigrafia és la següent: 

a- Miocè amb una plataforma d’abrasió a + 1 m. 

b- Sediments de platja contituïts per arenes gruixudes llimoses d’uns 20 cm de potència. No hi 

ha macrofòssils. Els autors no precisen la cronologia, emperò pel que indiquen abans es tracta 

del Tirrenià II final. 

c- Margues molt fines, al·lòctones,  procedents del Miocè, d’un 60 cm de potència. No es troben 

in situ. 

     

Fig. 11-64. Tall de Cuerda i Sacarés (1964) de na Casetes. Veure l’explicació al text. 

 

 

d- Eolianita de color bru clar (10YR 8/4) d’uns 4 m de potència que segons els autors presenta a 

1 m d’alçada uns llims concordants de 0,8 m d’espessor. 

e- Llims arenosos rosats d’uns 0,8 m de potència. 

f- Eolianita d’uns 3 m de potència, discordant sobre el nivell anterior. Presenta una estratificació 

ondulada i a la part superior passa a llims rosats (Fig. 11-63). 

g- En alguns indrets s’observen 0,5 m d’arenes llimoses molt endurides. 

Cuerda i Sacarés (1964) comenten que a tots els nivells eòlics anteriors s’observen 

clastes angulosos. Aquests autors comenten que s’ha d’interpretar que després del Tirrenià II 

(=MIS 5e) hi va haver una important regressió marina. 

 A la col·lecció Cuerda-SHNB no hi ha cap fòssil procedent d’aquest indret. A la 

col·lecció Vicens-SHNB hi ha mol·luscs terrestres procedents d’es caló des Xarxers. A la zona 

oriental es pot observar una eolianita basal blanquinosa amb icnites de Myotragus balearicus 

(nivell a); un nivell b, constituït per arenes llimoses vermelloses amb mol·luscs terrestres, com 

són: 

Iberellus companyonii 

Tudorella ferruginea 

Xerocrassa frater 
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Chondrula gymnesica 

 Per damunt, hi ha una eolianita (nivell c) on s’ha trobat Iberellus companyonii. 

 Referent a la cronologia d’aquests nivells (Fig. 11-65) es pot dir que són del Pleistocè 

superior.  

 

                 

Fig. 11-65. Caló des Xarxers. a- Eolianita amb icnites de Myotragus balearicus. b- Arenes llimoses 

vermelloses amb Chondrula gymnesica. c- Eolianita. 
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11.3.42. Camí entre es devallador de ses Olles i es carregador des 

Puigderrós 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 478057/4366555 

 

 A mig camí entre es davallador de ses Olles i es carregador de Puigderrós, just al camí, 

es poden veure unes bretxes que són un dipòsit de vessant de muntanya (Fig. 11-66). Aquestes 

bretxes discordants sobre materials del Neogen contenen mol·luscs terrestres. Els tàxons 

presents són els següents: 

Iberellus companyonii 

Tudorella ferruginea 

Xerocrassa frater 

 Tots els tàxons anteriors formen part de la fauna endèmica actual de Mallorca. Aquestes 

bretxes pels mol·luscs presents són del Pleistocè superior, i probablement posteriors al MIS 5a. 

Crida l’atenció l’absència de Chondrula gymnesica, present a molts del dipòsits litorals de la 

zona. 

 

                        

 

Fig. 11-66. Discordança entre materials del Neogen i les bretxes vermelloses del Pleistocè superior. 
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11.3.43. Racó de s’Aigo Dolça 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 477826/4366788 

 

 Cuerda i Sacarés (1964) realitzen dos talls del davallador de ses Olles (davallador des 

Carros). Un es correspon amb el lloc denominat racó de s’Aigo Dolça. L’altre es prop de la 

cova des Coloms, atenent la toponímia d’Aguiló (1996). 

 

                                         

 

Fig. 11-67. Racó de s’Aigo Dolça. a- Calcàries del Miocè. b- Platja ?. c- Arenes de platja amb fòssils. d- 

Eolianita. 

 

 

 
 

Fig. 11-68. Racó de s’Aigo Dolça, denominat per Cuerda i Sacarés (1964) davallador de ses Olles. a- 

Calcàries del Miocè. b- Eolianita. c- Arenes de platja amb fòssils. d- Eolianita. e- Eolianita. 

NOTA: el nivell b pot ser una platja fòssil. 
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Cuerda i Sacarés (1964) realitzen un tall just quant acaba el camí del davallador des 

Carros, segons indiquen els autors, i que es caracteritza per presentar un nivell fossilífer entre 

dues eolianites. L’estratigrafia d’aquesta localització és la següent (Figs. 11-67 i 11-68): 

a- Calcàries del Miocè. 

b- Eolianita quaternària de color blanquinós i gra gruixut. Els autors abans esmentats creuen que 

possiblement és del Riss (=MIS 6). Per sobre hi ha una plataforma d’abrasió fins a + 2 m. 

c- Llims arenosos i arenes grolleres de platja de color rosat (10YR 8/4) de 0,5 m de potència, 

amb fòssils marins (veure taules 10-10 a 10-12 i Fig. 11-69). 

 

Tàxon C&S 65 Col C(1) Col V 

Arca noae  X X 

Barbatia barbata X X X 

Barbatia plicata  X  

Striarca lactea X X X 

Glycymeris pilosa  X  

Glycymeris violacescens  X  

Mytilaster minimus  X X 

Lima sp.   X 

Lima lima X X  

Ctena decussata X X X 

Loripes lacteus X X  

Chama gryphoides X X X 

Pseudochama gryphina  X  

Cardita calyculata X X X 

Acanthocardia tuberculata  X X 

Parvicardium minimum  X  

Plagiocardium papillosum X X  

Tellina?   X 

Donax trunculus  X  

Venus verrucosa  X  

Irus irus  X X 

Venerupis aurea  X  

Venerupis pullastra  X  

Chamalea gallina  X X 

 

Taula  11-10. Bivalves citats per Cuerda i Sacarés (1964) i fòssils presents a la col. Cuerda(1)-SHNB i 

Col. Vicens-SHNB al nivell c del racó de s’Aigo Dolça. 
 

 

 Cuerda i Sacarés (1964) no fan cap comentari sobre la cronologia d’aquest nivell 

probablement per un oblit involuntari, emperò per la posició estratigràfica, i per la semblança 

amb altres localitzacions de la zona, es pot entendre que és del Tirrenià II. 

d- Eolianita de gra gruixut de color bru clar (10YR 8/4) amb concordança amb el nivell anterior. 

A la col. Vicens-SHNB hi ha un exemplar d’Iberellus companyonii procedent d’aquesta 

eolianita. 

e- Eolianita argilosa d’espessor variable, recoberta per un nivell de 0,4 m d’arenes llimoses més 

solidificades. 
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Tàxon C&S 65 Col C(1) Col V 

Haliotis lamellosa X  X 

Emarginula elongata  X X 

Diodora graeca X X X 

Diodora gibberula X X X 

Fissurella nubecula X X X 

Patella caerulea X X X 

Patella aspera X X X 

Patella lusitánica X X X 

Gibbula ardens X X  

Gibbula divaricata X   

Monodonta sp.   X 

Monodonta articulata X X  

Monodonta mutabilis  X  

Jujuvinus exasperatus X  X 

Clanculus cruciatus   X 

Clanculus jussieui X   

Astraea rugosa   X 

Tricolia pulla X X X 

Littorina neritoides  X X 

Truncatella subcylindrica   X 

Alvania montagui   X 

Alvania cimex X X X 

A. cimex var. varicosa   X 

Alvania lactea   X 

Alvania cancellata   X 

Rissoa guerini   X 

Rissoina bruguieri   X 

Turritella sp.   X 

Spiroglyphus glomeratus   X 

Lemintina arenaria   X 

Bittium reticulatum var. latreillei  X X 

Thericium sp.  X  

Thericium vulgatum  X X 

Thericium rupestre   X 

Tripora perverse   X 

Cirsotrema commutatum X   

Epitonium sp.   X 

Fossarus ambiguus   X 

Trivia sp.   X 

Trivia europaea X   

Payraudeautia intricata   X 

Trunculariopsis trunculus   X 

Muricopsis sp.   X 

Corolliophila sp.   X 

Columbella rustica X X X 

Cantharus d’orbignyi X   

Chauvetia minima   X 

Amyclina corniculum var. raricosta  X  

Hinia costulata X  X 

Himia incrassata   X 

Pusia tricolor   X 

Mitra sp.   X 

Mitra ebenus  X  

Gibberula miliaria   X 

Hyalina secalina   X 

Conus mediterraneus X X X 

Mitrolumna olivoidea   X 

Cythara sp.   X 

Mangelia attenuata  X X 

Bela sp.   X 

Raphitoma philberti   X 

Raphitoma linearis   X 

Raphitoma equalis   X 

Rapitoma aff. purpurea   X 

Odostomia conoidea   X 

Gadinia garnoti   X 

  

Taula 10-11. (pàgina següent). Gastropoda citats per Cuerda i Sacarés (1964) i fòssils presents a la col. 

Cuerda(1)-SHNB i col. Vicens-SHNB al nivell c del racó de s’Aigo Dolça. 
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Personalment no veig tant clar que el nivell b sigui una eolianita, podria ser una platja.  

 Referent als fòssils, crida l’atenció que pràcticament no hi ha tàxons termòfils, 

exceptuant Barbatia plicata, que ja s’havia citat a Cuerda (1987). I en segon lloc crida l’atenció 

la quantitat de tàxons procedents d’aquest nivell, la majoria del qual són d’espècimens de closca 

petita. El nombre de tàxons és superior als 85, per la qual cosa és un del jaciment de les Illes 

Balears que han lliurat fòssils de molts de tàxons diferents. 

S’ha trobat un fragment d’un Gastropoda del gènere Turritella sp. Es la primera vegada 

que es troba aquest tàxon al Pleistocè de les Illes Balears. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula  11-12. Tàxons de classes diferents al Bivalvia i als Gastropoda citats per Cuerda i Sacarés (1964) i 

fòssils presents a la col. Cuerda(1)-SHNB i Col. Vicens-SHNB al nivell c del racó de s’Aigo Dolça. 

 

 

 

       

Fig. 11-69. Aspecte del nivell c del Racó de s’Aigo Dolça. 

 

Tàxon C&S 65 Col C(1) Col V 
Rodophyceae   X 
Eriphia spinifrons X   

Brachyurus indet.   X 

Echinoidea indet.   X 
Myriopora truncata   X 
Cladocora caespitosa   X 
Dentalium sp.   X 
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11.3.44. Cova des Coloms 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 477704/4367038 

 

L’altre tall que fan Cuerda i Sacarés (1964) del davallador des Carros (=davallador de 

ses Olles), està proper a un refugi per barques, 400 m més cap el N, segons paraules seves (Fig. 

11-70) i que seguint la toponímia d’Aguiló (1996) la localització està prop de la cova des 

Coloms. L’estratigrafia és la següent: 

a- Calcària del Miocè, presentant a + 0,8 m una plataforma d’abrasió. 

       

Fig. 11-70. Tall de Cuerda i Sacarés (1964) a 400 m al N del devallador des Carros. Veure explicació al 

text. 

 

 

b- Llims arenosos vermell-groguenc (7,5YR 7/6) d’uns 0,5 m de potència, amb petits còdols de 

platja. S’han trobat les següents espècies: 

Conus mediterraneus 

Conus testudinarius  

Columbella rustica  

Thais haemastoma  

Trivia  europaea 

Trivia pulex  

Strombus bubonius  

Thericium vulgatum  

Bivonia triquetra 

Alvania cimex 

Littorina neritoides 

Monodonta turbinata 

Monodonta articulata  

Gibbula divaricata  

Fissurella nubecula  
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Fissurella gibberula  

Emarginula elongata  

Patella lusitanica  

Patella caerulea  

Patella aspera  

Spondylus gaederopus  

Lima lima  

Arca noae  

Arca plicata  

Striarca lactea  

Cardita calyculata  

Acanthocardia tuberculata  

Plagiocardium  papillosum  

Chama gryphina  

Chamelea gallina  

Venus verrucosa  

Venerupis irus  

Loripes lacteus  

Ctena decussata 

 Aquest nivell conté tres espècies característiques com són Strombus bubonius, Conus 

testudinarius i Barbatia plicata, i a més per la seva posició estratigràfica permet situar 

cronològicament aquest nivell com del Tirrenià II final. 

c- Eolianita llimosa d’uns 2 m de potència. 

d- Llims arenosos rosats de 0,5 m de potència, concordants amb el nivell anterior. Hi ha 

Xerocrassa frater, Iberellus companyonii, i Tudorella ferruginea. També s’observen 

rizoconcrecions. 

e- Eolianita amb estratificació ondulada de color bru clar (10YR 8/4) d’uns 2 m de potència. A 

la part superior passa  a llims rosats arenosos amb Iberellus companyonii i Tudorella ferruginea. 

 Anys més tard, McMinn i Vicens (2007) realitzen un tall estratigràfic prop de la cova 

des Coloms. Sa volgut diferenciar el tall de Cuerda i Sacarés (1964) del de McMinn i Vicens 

(2007) ja que no es té amb la certesa del 100% que les dues localitats siguin les mateixes. El tall 

és el següent (Fig.11-71-a 11-73) : 

a- Arenes de platja bastant consolidades, de color blanquinós. Els autors abans esmentats creuen 

que aquest dipòsit és d’una antiga platja. No se sap la potència. 

b- Arenes de platja llimosos de color ataronjat, amb fòssils marins. El contacte amb el nivell 

anterior és erosiu. Els fòssils trobats són els següents (col. Vicens-SHNB): 
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ECHINOIDEA indet. 

BIVALVIA 

Barbatia barbata 

Glycymeris sp. 

Ctena decussata 

Cardita calyculata 

Acanthocardia tuberculata 

Irus irus 

Chamelea sp. 

GASTROPODA 

Haliotis lamellosa 

Diodora sp. 

Fissurella nubecula 

Patella aspera 

Monodonta sp. 

Vermetidae 

Cerithium vulgatum 

Thericium sp. 

Strombus bubonius 

Conus mediterraneus 

CRUSTACEA Indet. 

AVES 

Phalacrocorax aristotelis 

 McMinn i Vicens (2007) situen aquest jaciment a l’Eutirrenià (=MIS 5e), per trobar 

Strombus bubonius i per comparar-lo amb el jaciments descrits per Cuerda i Sacarés (1964). 

 La troballa d’una resta òssia de Phalacrocorax aristotelis en aquest jaciment, amb una 

gènesi relacionada amb la dinàmica litoral, fa que el jaciment cobri importància.  

 Si miram prop de la cova des Coloms, per sobre dels nivells anteriors, es veuen dos 

nivells eòlics separats per un paleosòl. 

c- Eolianita concordant amb el nivell b, amb una laminació paral·lela i amb un pendent de baix 

angle cap a la mar. Té una potència de 1,7 m i un color ataronjat. Segons McMinn i Vicens 

(2007), en una localització propera, denominada els Molts, aquesta eolianita té uns 9 m de 

potència. 

d- Llims arenosos concordants amb el nivell anterior, d’un color més vermell, amb una potència 

d’entre 0,5 a 0,8 m. Segons McMinn i Vicens (2007), en els Molts no s’observa. 

e- Eolianita que té una potència de 1,5 a 2 m, amb una laminació ondulada. 
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 Encara que hagi passat temps, la frase dita per Sondaar et al. (1995) de que els 

principals jaciments paleontològics d’aus fòssils de les Illes Balears i del Mediterrani són 

reompliments d’origen càrstic, té validesa. A les Balears, tan sols es coneix dos jaciments 

d’origen no càrstic que han lliurat algun fòssil d’au; un n’és aquest, i l’altre es va localitzar al 

Frontó de Molar (Manacor) (Vicens et al., 1998). 

 

Fig. 11-71. Tall estratigràfic de la cova des Coloms segons McMinn i Vicens (2007) i situació del 

jaciment. a- Platja molt cimentada. b- Platja del MIS 5e amb Phalacrocorax aristotelis. c- Eolianita. d- 

Llims arenosos. e- Eolianita. 

 

 

             

 

Fig. 11-72. Cova des Coloms. c- Eolianita. d- Llims arenosos. e- Eolianita. 
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Fig. 11-73. Al centre de la fotografia es pot observa l’os de Phalacrocorax oristotelis a un dipòsit de 

platja del MIS 5e (del nivell b) , prop de la cova des Coloms (pedreres de sa Fossa, Llucmajor). Reproduït 

de McMinn i Vicens (2007). 

 

 

11.3.45. Litoral de les pedreres de Sa Fossa 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 477569/4367293(!) 

 

 Cuerda i Sacarés (1964) indiquen que la zona de costa compresa entre cala Véia i el 

Devallador de ses Olles rep aquest nom de sa Fossa. Els autors comenten que gairebé a tot 

aquest sector de litoral hi ha dipòsits del Tirrenià II final, emperò només presenten un tall 

estratigràfic (Fig. 11-74) i la descripció d’una altra localització. 

            

Fig.11-74. Tall de sa Fossa segons Cuerda i Sacarés (1964): a- Miocè. b- Llims arenosos amb fòssils 

marins del Mis 5e. c- Eolianita del Würm (segons Cuerda 1975). d- Llims arenosos amb Chondrula 

gymnesica. e- Eolianita del Würm amb estratificació ondulada. f- Llims rosats. g- Dipòsit del Wúrm tardà 

(segons Cuerda 1975). 
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Fig. 11-75. Fotografia de sa pesquera des Ràvecs. A la base, de color blanc hi ha les margo-calcàries del 

Miocè. Per sobre (on hi ha el martell) hi ha una platja del MIS 5e que presenta la base amb conglomerats, 

i per damunt hi ha una eolianita. Podria ser la localització de Cuerda i Sacarés (1964) situada uns 300 m 

al NW de la cisterna de son Granada. 

 

 

 En realitat un pocs anys abans, Cuerda i Sacarés (1962) en una nota ja donaven a 

conèixer la importància del dipòsits pleistocens existents entre cala Véia i sa Fossa. 

 El primer tall que presenten Cuerda i Sacarés (1964) es troba a uns 300 m al NW del 

devallador de sa Cisterna (aquesta cisterna sembla que és diu segons Aguiló (1996) sa cisterna 

de son Granada) i presenta la següent estratigrafia (Fig. 11-75): 

a- Calcàries margoses del Miocè amb una plataforma d’abrasió a + 1,2 m. 
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b- Llims arenosos vermell-grogosos (7,5YR 7/6) amb clastes angulosos heterogenis, d’una 

potència de 0,6 m. Aquest nivell arriba fins casi el + 2 m. S’hi ha trobat tàxons terrestres com 

són Iberellus sp. i Tudorella sp.  juntament amb els següents tàxons marins: 

Conus mediterraneus 

Amyclina corniculum 

Columbella rustica 

Cerithium aff. rupestre 

Vermetus triquetrus 

Littorina neritoides 

Monodontaa articulata 

Clanculus jussieui 

Gibbula divaricata 

Fissurella graeca 

Fissurella gibberula 

Patella lusitanica 

Patella aspera 

Lima lima 

Arca noae 

Striarca lactea 

Glycymeris violacescens 

Cardita calyculata 

Chama gryphoides 

Mactra corallina 

Loripes lacteus 

 Cuerda i Sacarés (1964) situen cronològicament aquest nivell al Tirrenià II per la seva 

posició estratigràfica, encara que no hi hagi cap espècie característica, ja que es troben recoberts 

per les mateixes eolianites que a Punta Negra i cala Véia. Aquest mateix tall es presenta a 

Cuerda (1975) on es fa un resum general de la zona de sa Fossa. 

c- Eolianita de color bru clar (10YR 8/4) concordant amb els sediments marins anteriors. 

Aquesta eolianita té una potència variable, emperò en aquest indret té 3 m i a la meitat presenta 

un petit horitzó de llims rosats. Cuerda (1975) diu què té cronologia würmiana. 

d- Llims arenosos rosats (5YR 8/4) amb clastes angulosos i nòduls calcaris d’una potència de 10 

cm. En altres indrets pot tenir més potència. S’han trobat els següents mol·luscs terrestres: 

Chondrula gymnesica 

Xerocrassa frater 

Iberellus companyonii 

Tudorella ferruginea 
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e- Eolianita de color bru clar (10YR 8/3) d’una potència entre 1 a 2 m. S’observa una 

estratificació ondulada. Cuerda (1975) indica què és una eolianita würminana. 

f- Llims arenosos rosats. Butzer i Sacarés (1965) interpreten que aquest nivell pareixen provenir  

de l’arrossegament d’un sol d’alteració produït sobre la duna anterior. 

g- Nivell d’elements detrítics amb clastes angulosos i blocs. 

 Cuerda i Sacarés (1964) descriuen una altra localització, que pel que comenten al seu 

treball, pareix ser que es troba uns 200 m cap el SE de l’anterior. Indiquen que té una 

estratigrafia semblant a l’anterior, emperò no tan completa. Per damunt de la plataforma 

d’abrasió a +0,5 m. que hi ha a les calcàries margoses del Miocè, hi ha un nivell de 20 cm 

constituït per llims arenosos rosats (7,5YR 7/4), i per sobre l’eolianita de color bru clar (10YR 

8/4). El nivell marí conté les següents espècies: 

Conus mediterraneus 

Donovania minima 

Marginella miliaria 

Cantharus viverratus 

Nassa costulata 

Nassa corniculum 

Columbella rustica 

Cassis undulata 

Cerithium vulgatum 

Cerithium aff. rupestre 

Triphora perversa 

Vermetus arenarius 

Natica intricata 

Trivia europaea 

Trivia pulex 

Rissoina bruguieri 

Tricolia pullus 

Calliostoma exasperatus 

Monodonta articulata 

Clanculus cruciatus 

Clanculus fussieui 

Gibbula ardens 

Gibbula varia 

Gibbula divaricata 

Fissurella nubecula 

Fissurella graeca 
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Fissurella gibberula 

Emarginula elongata 

Patella caerulea 

Patella aspera 

Lima lima 

Modiolus barbatus 

Arca noae 

Arca barbata 

Barbatia plicata 

Arca lactea 

Arca lactea var. gaimardi 

Pectunculus violacescens 

Cardita calyculata 

Cardium tuberculatum 

Cardiurn papillosum 

Chama gryphoides 

Venerupis irus 

Lucina lactea 

Lucina reticulata 

 Hi ha poques espècies termòfiles; només C. viverratus i B. plicata, emperò per la 

posició estratigràfica i per correlació estratigràfica amb el jaciments anteriorment descrits, 

Cuerda i Sacarés (1964) el situen cronològicament en el Tirrenià II final. Uns quants anys 

abans, Cuerda i Sacarés (1962) descriuen un jaciment que molt probablement és aquest, ja que 

diuen que es troba proper al Devallador de sa Cisterna. 

 

 

 

 

Fig. 11-76. Tall estratigràfic de Cala Veia segons Cuerda i Sacarés (1964): a: Calcàries del Miocè. b- 

Platja del Eutirrenià (=MIS 5e). c- Eolianita. 
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11.3.46. Cala Véia 

Coordenades: 477347/4367663 

 

 Caleta envoltada de materials quaternaris, i entre ells platges fòssils (Figs. 11-76 i 11-

77). Cuerda i Sacarés (1962) expliquen com és el jaciment, emperò no realitzen cap tall. El tall 

del jaciment (Fig. 11-76) apareix per primera vegada a Cuerda i Sacarés (1964). A Cuerda 

(1975) parla de la zona en general, i a Cuerda i Sacarés (1992) es torna a reproduir el tall. 

 

 

Fig. 11-77. Vista feta de llevant cap a ponent de cala Véia. Al front es poden observar eolianites per sobre 

de la platja quaternària. En aquest costat la platja fòssil es troba entre 0 i + 2, 5 m. Al costat de llevant, la 

platja arriba més amunt, fins uns + 4 m. 

 

 

Segons Cuerda i Sacarés (1964) en aquest indret l’estratigrafia és senzilla (Fig. 11-76). 

A la zona meridional de la cala es presenta la següent estratigrafia: 

a- Miocè què presenta una plataforma d’abrasió a + 0,6 m. 

b- Dipòsit que presenta varis horitzons. El més inferior, en discordança sobre el nivell miocè, 

està constituït per còdols rodats de platja i llims arenosos vermell-groguencs (7,5YR 7/6) d’una 

potència d’uns 30 cm, amb les següents espècies: 

Cantharus viverratus 

Columbella rustica 

Thais haemastoma 
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Patella aspera 

Chlamys multistriata 

Arca noae 

Arca plicata 

Glycymeris violacescens 

Cardita calyculata 

Laevicardium novergicum 

Acanthocardia tuberculata 

Callista chione 

Chamelea gallina 

Loripes lacteus 

 

 

Fig. 11-78. Cala Véia. Aspecte del nivell b, platja del MIS 5e, amb nombrosos fòssils. 

 

 Per damunt hi ha una alternança de capes arenoses sense fòssils, amb unes altres amb 

fòssils (Fig. 11-78), i presenten un color bru clar (10YR 8/4 – 10YR 7/4). Segons els autors 

abans esmentats, són molt glollers i predominen G. violacescens i A. tuberculatum. Aquest 

nivell arriba fins els + 4 m. La llista de tàxons és el següent: 

Conus mediterraneus 

Conus testudinarius 
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Cantharus viverratus 

Columbella rustica 

Trunculariopsis trunculus 

Thais haemastoma 

Cymatium costatum 

Natica aff. turtoni 

Strombus bubonius 

Spondylus gaederopus 

Arca noae 

Arca plicata 

Cardita calyculata 

Acanthocardia tuberculatum 

Laevicardium novergicum 

Chamelea gallina 

 Cuerda i Sacarés (1964), per la presència d’espècies termòfiles, situen cronològicament 

al Tirrenià II final.  

Hores d’ara no es pot precisar pel contingut paleontològic si és del MIS 5e inicial o 

final. Amb de tenir en compte que Cuerda (1975) es basava amb l’alçada del dipòsits i amb el 

estrats que hi havia per sobre de les platges quaternàries per a fer aquest comentaris. A més, es 

pensava que les oscil·lacions positives del nivell marí durant els MIS 5e havien estat amb major 

nombre que les que ara es pensa, i a alçades molt variades. 

 

11.3.47. Sa Ferradura 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 477143/4367782 

 

 En aquest indret hi ha eolianites del Pleistocè superior que tapen unes margues del 

Pliocè?. Per sobre hi ha uns llims vermellosos amb mol·luscs terrestres que presenten blocs i en 

alguns indrets per sobre hi ha una eolianita (Fig. 11-79). 

 Els mol·luscs terrestres que s’han trobat als llims vermells són els següents: 

Iberellus companyonii 

Tudorella ferruginea 

Xerocrassa frater 

Chondrula gymnesica 

 Tots aquests tàxons són de la fauna endèmica actual de l’illa de Mallorca, exceptuant 

Chondrula gymnesica que està extint.  
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Aquesta localitat té en comú amb el caló des Xarxers una estratigrafia parcialment 

similar i la presència als llims vermells dels mateixos tàxons. La cronologia dels llims vermells 

és molt probable que sigui coetània o posterior al MIS 5a i molt anterior a l’Holocè. 

 

 

Fig. 11-79. Vista de sa Ferradura. La fotografia està feta des de una antiga pedrera. Es poden observar uns 

llims vermellosos i blocs, amb mol·luscs terrestres per sobre d’una eolianita. L’eolianita és de finals del 

MIS 5e o posterior. Els llims vermellosos, el més probable es que siguin del MIS 5a o posteriors. 

 

 

11.3.48. Punta Negra 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 476800/4368139 (!) 

 

 Cuerda i Sacarés (1964) parlen d’un dipòsit situat a un torrent encaixat en les calcàries 

del Miocè. Diuen que es troba a la part esquerra -es tracte de la part que està situada més cap el 

llevant- i per sobre d’una eolianita a uns + 2m, hi ha unes arenes fines de platja, molt 

fossilíferes, d’uns 60 cm de potència. Aquest dipòsit arriba fins a uns +4 m. Aquests autors 

consideren que és un final de platja. Els tàxons que hi trobam són els següents: 

Columbella rustica  

Haliotis lamellosa 

Clanculus cruciatus 

Fissurella graeca 

Fissurella gibberula 
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Patella caerulea 

Lima lima 

Arca noae 

Arca barbata 

Arca lactea 

Glycymeris violacescens 

Cardita calyculata 

Cardium tuberculatum 

Mactra corallina 

 Per sobre del nivell anterior hi ha una eolianita d’uns 2 m de potència de color marró 

clar (10YR 8/4), que a la vegada està recoberta per llims i clastes angulosos, alguns de gran 

mida. 

 Els autors creuen, per la posició estratigràfica, que cronològicament el dipòsit amb 

fauna marina és del Tirrenià II final, a pesar de no haver-hi trobat cap tàxon termòfil. No fan cap 

tall estratigràfic d’aquest indret, emperò si en fan d’una localització que hi ha una 100 m al SE 

de l’anterior (Fig. 11-80). 

 En aquesta nova localitat, el nivell b, què és una eolianita (color 10YR/ 8/4) d’uns 6 m 

de potència i que presenta una àmplia plataforma d’abrasió marina a uns +2 m, conté petites 

closques marines o fragments. Aquesta eolianita és la mateixa que la de la localitat anterior. 

 Per sobre, el nivell c, constituït per llims arenosos groguenc-vermellosos (7,5 YR 7/6), 

amb els següents mol·luscs terrestres: Iberellus companyonii, Tudorella ferruginea i Chondrula 

gymnesica.  

 

Fig. 11-80. Tall estratigràfic de Punta Negra, segons Cuerda i Sacarés (1964). Veure explicació al text. 

 

 

 El nivell d està constituït llims groguencs amb blocs de mida gran. Els autors esmentats 

consideren què és de cronologia würmiana. 

 Per sobre de la plataforma d’abrasió, hi ha el nivell e. Aquests està constituït per clastes 

poc rodats, blocs i llims de color groguen-rogenc. S’han trobat els següents tàxons: 
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Spondylus gaederopus 

Glycymeris violacescens 

 Cuerda i Sacarés (1964) creuen que probablement són coetanis als llims del nivell d. Li 

atribueixen una edat del Tirrenià III. 

 

            

Fig. 11-81. Tall estratigràfic 300 m al NWde cala Véia, segons Cuerda i Sacarés (1964). Veure explicació 

al text. 

 

 

 Uns 300 m al NW de cala Véia, Cuerda i Sacarés (1964) realitzen un altre tall (Fig. 11-

81): 

a- Sediments marins constituïts per arenes llimoses vermell-groguenques (5YR 8/6). Els autors 

consideren que a +2 m hi ha una plataforma d’abrasió marina generada per una posterior 

transgresió. La fauna trobada és la següent: 

Conus mediterraneus 

Conus testudinarius 

Cantharus viverratus 

Columbella rustica 

Cancellaria cancellata 

Thais haemastoma 

Cymatium costatum 

Luria lurida 

Strombus bubonius 

Thericium vulgatum 

Vermetus arenarius 

Haliotis lamellosa 

Patella caerulea 

Lima squamosa 

Barbatia barbata 

Glycymeris violacescens 
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Acanthocardia tuberculata 

 Segons Cuerda i Sacarés (1964) el taxon que més abunda en aquest jaciment és 

Strombus bubonius. A més, hi ha Conus testudinarius, Cantharus viverratus i Cymatium 

costatum que permet datar aquest dipòsit com del Tirrenià II final. 

b- Eolianita de color bru, amb horitzons llimosos a la part inferior i d’un color més clar en la 

meitat superior (10YR 8/4). La seva potència és d’uns 4 m. 

c- Nivell constituït per llims groguencs i blocs, de potència variable. 

 

 

          
 

Fig. 11-82. Per aquesta zona es va fer el tall de la Fig 11-81 de Cuerda i Sacarés (1964). 
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12. Dipòsits litorals i registre paleontològic del 

Pleistocè superior a la Badia de Palma 

 

 

12.1. Introducció 

 

 La badia de Palma es troba entre el sector meridional de la serra de Tramuntana i la 

marina de Llucmajor. Entre aquestes dues zones hi ha el pla de Palma. Hi ha una extensa zona 

arenosa a la zona més baixa que forma un cordó litoral que tanca la dessecada zona des Prat. 

 Els materials presents al litoral van des del Mesozoic fins el Pleistocè i Holocè. A 

primera línia de costa hi ha hagut una intensa explotació del marès, sobretot a la zona central de 

la badia i la de Llevant. 

                 

Fig. 12-1. Vista aèria de la zona compresa entre can Pastilla (esquerra) i zona central de la platja de Palma 

(dreta) a l’any 2012. Just al centre de la foto hi ha ses Fontanelles, una zona humida vorejada per 

construccions, abocaments d’enderrocs i vials i que s’ha vist molt reduïda el 2015 a l’iniciar-se les obres 

de la seva parcial urbanització.(Font IDEIB). 

 

 A la zona humida del Prat, quedava una petita porció, ses Fontanelles, que hores d’ara 

part, s’està urbanitzant. A la badia també hi havia una altra zona humida a la zona de ponent, el 

salobrar de sa Porrassa, completament omplert per enderrocs i restes de construcció. 

 Els jaciments pleistocens de la badia de Palma han estat fonamentals per a l’inici dels 

estudis del Quaternari balear. Aquests han tengut i tenen un interès didàctic de primer ordre 

(Fig. 12-9). Així s’han utilitzat a les sortides de camp de congressos científics, com el 5è 

congrés de l’INQUA l’any 1957, la reunió de la Quaternary Research Association celebrada a 

Mallorca l’any 1978, el VI Coloquio de Geógrafos Españoles  l’any 1979, el 10è Congrés de la 
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Asociación Española para la Ensenanza de las Ciencias de la Tierra l’any 1998, Congrés “Sea 

level changes into MIS 5: from observations to predictions” celebrat a Mallorca el 2012, etc. 

 El “Geolodía”, una iniciativa aragonesa de l’any 2005, per apropar la geologia al públic 

en general, es va iniciar a les Balears el 2010 fent dues sortides a la badia de Palma, una sortida 

al Pleistocè de la zona des Carnatge i al Miocè de Porto Pi (López et al., 2010). 

              

Fig 12-2. Ses Fontanelles: la fi d’una zona humida. Foto feta el 23-09-2014. El 2015 les obres han seguit. 

Al 2016 ja hi haurà vials i construccions. 

 

              

Fig. 12-3. Serra de Na Burguesa, al ponent de la badia de Palma, forma part de la serra de Tramuntana. 

Foto feta des de Porto Pi cap a cala Major. 
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12.2. Antecedents històrics  

 

La Marmora (1834) indica que el Quaternari és present al pla de Palma, a la zona 

meridional de Mallorca. A la costa hi ha arenisques generalment pobres en fòssils, a excepció 

d’alguns indrets on hi ha conglomerats amb copinyes semblants a les actuals. 

Haime (1855) fa referència un un jaciment de Palma amb Strombus. Segons Muntaner 

(1957) és el primer investigador que estudia la fauna marina del Quaternari mallorquí. 

 Hermite (1879) assenyala una formació lacustre amb Melania tuberculata que atribuiex 

al Pliocè, situada prop de Palma. També reconeix l’existència del Quaternari marí a l’Est de 

Palma. Segons Muntaner (1957), l’autor anterior parla de l’existència de conglomerats marins 

prop de la Torre den Pau i de jaciments que pot ser siguin els de cala Pudent i es Carnatge per la 

descripció que fa. Curiosament considera equivocadament els materials amb Helix com a 

formacions marines en lloc d’eòliques. Hermite (1879) també parla dels materials continentals 

dipositats en temps recents al pla de Palma i discordants amb el Miocè de Bellver. 

 

                                   

Fig. 12-4. Un dels primers treballs de Joan Cuerda i Andreu Muntaner al BSHNB, a l’any 1952, tractava 

de les platges fòssils amb Strombus de la badia de Palma. Al Bolletí de la SHNB s’han publicat multitud 

d’articles sobre el Quaternari de les Illes Balears. 
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Hoernes (1905) parla de les formacions d’arenisques del Coll d’en Rabassa, creu que es 

deuen a un delta, emperò també diu que cap l’opció de que siguin eòliques. 

Collet (1909) parla dels materials marins pleistocens del Molinar. 

Gignoux (1913), en una obra fonamental per a l’estudi del Quaternari a la Mediterrània, 

fa referència als dos tipus de materials que hi ha a Mallorca. Uns marins, constituïts per arenes i 

conglomerats de platja; i els altres eòlics, el marès. Comenta l’escassa alçada a la que es troben 

les platges amb Strombus a les Balears. 

 Denizot (1930) cita formacions amb Strombus al llevant de Palma i els dona una edat 

del Monesterià. 

 Bauzà (1946a) descriu el jaciment de Magalluf i la fauna present. Sembla que el 

jaciment l’havien trobat en Muntaner i en Cuerda (Muntaner, 1957). 

 Cuerda i Muntaner (1950) estudien el jaciment de cala Gamba, que atribueixen al Pliocè 

per la fauna present què n’és igual que la descrita per Hermite (1879). Dos anys més tard, els 

mateixos autors rectifican l’edat del jaciment i el situen en el Tirrenià. 

 Cuerda i Muntaner (1951), en una breu nota, donen a conèixer el jaciment de can 

Vanrell, prop de s’Arenal. 

Cuerda i Muntaner (1952) realitzen un primer estudi del Quaternari entre es Portitxol i 

el cap Enderrocat (Fig. 12-4). Estudien varis sectors: el Molinar, es Coll den Rebassa, s’Arenal i 

el cap Enderrocat. A les platges aixecades amb Strombus distingeixen dos nivells marins 

principals, esglaonat a +4 m i +2 m snm. La terrassa de +4 m la consideren més antiga per 

trobar en algunes zones superposada la de +2m. En total citen 105 espècies marines.  

 Cuerda i Muntaner (1953) estudien la fauna del dipòsit del Pleistocè superior de la cova 

de sa Gata. 

 Muntaner (1954) presenta sis sondejos realitzats a Palma, entre ells el de la fàbrica de 

Gas i Electricitat que presenta nivells amb fòssils marins del Pleistocè superior. Cuerda (1954) 

estudia la fauna trobada.  

 Cuerda (1955) descriu amb més cura la terrassa marina inferior amb Strombus i la 

terrassa marina superior on les espècies càlides són rares. La major part dels jaciments són de 

Palma. 

 Cuerda (1956) estudia el polimorfisme de Thais haemastoma a partir gairebé 

d’exemplars trobats als jaciments de Palma. 

A partir del treballs de Joan Cuerda i Andreu Muntaner, els jaciments de la badia de 

Palma són els millors coneguts de les costes mediterrànies espanyoles (Porta, 1956), per la qual 

cosa quan a l’any 1957 es celebrà a Espanya el V congrés de l’INQUA, es va planificà una visita 

a Mallorca (Figs. 12-5 i 12-6). Lluís Solé Sabarís fou la persona que va iniciar les gestions 

perquè es fes una visita a l’illa de Mallorca. Cuerda i Muntaner, com a membres de la Societat 

d’Història Natural de les Balears varen formar part del comitè local, i es varen visitar les 
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formacions quaternàries de la Badia de Palma, per la qual cosa conjuntament amb en Guillem 

Colom i aprofitant el seu nom es va participar en el llibre d’excursions del Congrés (Colom et 

al., 1957). També es va inaugurar una exposició monogràfica del Quaternari balear a l’estudi 

General Lul·lià, que va despertar l’interès dels congressistes que assistiren a l’acte (Fig. 12-7). 

És per aquest motiu que el Bolletí número 3 de la Societat d’Història Natural de les Balears és 

un volum monogràfic del Quaternari mallorquí. Muntaner (1957) explica l’estratigrafia dels 

jaciments i Cuerda (1957) la paleontologia. També va sortir una guia dels jaciments (Colom et 

al., 1957). 

                

Fig. 12-5. Els congressistes del V congrés de l’INQUA, el 1956 a cala Gamba. Arxiu Andreu Muntaner. 

             

Fig. 12-6. Els congressistes del V congrés de l’INQUA, el 1956 a la zona cala Pudent-es Carnatge. Arxiu 

Andreu Muntaner. 
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Cuerda (1959a) estudia els tritònits del Pleistocè mallorquí a partir de fòssils dels 

jaciments palmesans. 

Cuerda i Sacarés (1959) troben per primera vegada restes de Myotragus balearicus 

posterior a l’Eutirrenià (=MIS 5e) dins d’una cova d’abrasió marina a s’Arenal. 

Al torrent de s’Algar, a uns 250 m de la seva desembocadura, Cuerda et al. (1959) 

descriuen un jaciment del MIS 5e trobat a uns + 8 m. 

Cuerda (1959) publica un article al Bolletí de la SHNB on posa mides de diversos 

exemplars de Chondrula gymnesica de cala Pudent. 

Cuerda i Muntaner (1960) descriuen una sèrie de jaciments al litoral de Llucmajor, entre 

ells el del cap de s’Orenol on hi ha un nivell del MIS 5e a + 11,5 m. 

Solé Sabarís (1962) descriu moltes localitats de la badia de Palma i presenta multitud de 

talls estratigràfics. 

               

Fig. 12-7. Els congressistes del V congrés de l’INQUA, el 1956 a l’exposició organitzada per la Societat 

d’Història Natural de les Balears que es va dur a terme a l’Estudi General Lul·lià. Arxiu Andreu 

Muntaner. 

 

Rosselló (1964) en la seva magistral obra, comenta la geomorfologia de la costa de 

Llucmajor 

Stearns i Thurber (1965) varen obtenir datacions Th/U de cala Pudent. 

 Cuerda (1968) estudia els jaciments de l’antiga albufera de darrera la platja de Palma. 

Amb els jaciments marins va poder reconstruir per on anava l’antiga línia de costa i l’extensió 

de l’albufera del MIS 5e. Es tracta d’una albufera de mides no menyspreables i que es trobava 

tancada per una barra constituïda per eolianites del MIS 6. 

 Cuerda i Jaume (1972) fan un estudi d’unes crostes soltes trobades al paleosòl de cala 

Pudent. 
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 Cuerda (1975) fa una síntesi del Quaternari de les Illes Balears, i com no, els jaciments 

de la badia de Palma destaquen per la seva importància. Anys més tard, aquesta obra és 

reeditada incorporant la nova bibliografia (Cuerda, 1989). 

 Crabtree (1978a) realitza tres talls de Magalluf.  

Cuerda i Osmaston (1978a; 1978b) fan una síntesi dels jaciments litorals de Palma i de 

Llucmajor. 

Amb motiu de la VI Reunión de Geógrafos Españoles, celebrada a Palma, J. Cuerda va 

preparà la guia de l’excursió núm. 4 a la badia de Palma (Cuerda, 1979) on es descriuen amb 

detall els jaciment de Palma i els del litoral de son Verí a Llucmajor. 

Cuerda (1981) escriu sobre dos tàxons d’interès estratigràfic trobats a jaciments de la 

badia de Palma. 

Cuerda et al. (1982) fan un estudi dels mol·luscs terrestres presents vora les cases de 

son Mosson, actualment desaparegudes degut a l’augment de la seguretat aèria de l’aeroport de 

son Sant Joan. 

Cuerda et al. (1984) fan un estudi sobre el caló de can Mercadal (els autors utilitzen el 

topònim de torrent de son Granada) presentant dos talls i unes fotografies panoràmiques 

explicatives. 

                            

Fig. 12-8. El “Geolodía” de l’any 2010 es va centrar amb el Pleistocè des Carnatge i el Miocè de Porto Pí. 

La portada de la guia de la sortida és una foto de les pedreres de son Mosson. 

 

Cuerda et al. (1985) realitzen un treball sobre cala Mosques (que com a topònim 

comercial més conegut és cala Blava) on fan dos talls i presenten una sèrie de fotografies. 

Antich i Soler (1986) citen per primera vegada Eastonia rugosa al Pleistocè de les Illes 

Balears procedent del jaciment de can Menut (Palma). 
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 Cuerda (1987) en un excel·lent treball, recull tots els mol·luscs marins i d’aigües 

salabroses del Quaternari de les Illes Balears. Moltes de les fotografies són de fòssils procedents 

de jaciments de la badia de Palma. 

 Hearty (1987) fa columnes estratigràfiques de diferents jaciments de la badia de Palma, 

en un treball de caire general. Realitza diferents datacions absolutes. 

 Sacarés (1989) al pregó de Fires de Llucmajor realitza una conferència sobre la geologia 

de Llucmajor i es publica un quadernet on parla del Pleistocè litoral de la badia. 

 Cuerda i Sacarés (1992) recullen en una obre de caire general del Quaternari al Migjorn 

mallorquí, entre d’altres, una síntesi del litoral de Llucmajor a la badia de Palma. 

Hillaire-Marcel et al. (1996) fan datacions absolutes des Carnatge. 

 En el 10è Congrés de la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la 

Tierra l’any 1998, celebrat a Palma, es va fer una aturada a Cala Pudent i Es Carnatge. Vicens i 

Gràcia (1998) varen fer un article de caire general per tal event. Pocs anys després, Vicens et al. 

(2001a) posen de nou com exemple aquestes dues localitats. 

               

Fig. 12-9. Guillem X. Pons explicant als assitents d’un curs del Centre de Professors i Recursos d’Inca, 

els mol·luscs endèmics presents al paleosòls de cala Pudent. Foto feta el 30-04-2005. 

 

 

 González-Hernández et al. (2001) recorden la importància dels afloraments de “Camp 

de Tiro” (=cala Pudent) basant-se amb l’obra de Cuerda (1989) i amb els resultats de les 

datacions isotòpiques de Th/U pel mètode TIMS de les quatre unitats marines presents. També 

correlacionen unes seqüències de unitats eòliques identificades en el litoral de la conca de Palma 

i de la conca de Campos amb les terrasses marines del darrer interglaciar de “Camp de Tiro”. 
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 Zazo et al. (2003) descriuen es Carnatge i la zona de cala Mosques. Zazo et al. (2005) 

amb motiu d’un congrés de geomorfologia, fan una guia de Mallorca on hi ha una aturada a les 

dues zones anteriors. 

 Morey (2008a; 2008b) i Morey i Cabanellas (2007-2008) valoren l’estat del jaciments 

de la badia dins un estudi que abraça l’illa de Mallorca. Morey i Cabanellas (2008c) descriuen 

l’estat en que es troben el jaciments del Pleistocè superior que hi ha al darrera de la platja de 

Palma. 

Bardají et al. (2009), en un treball referent al MIS 5e a la Mediterrània Occidental, a 

partir de jaciment de la Península Ibèrica i les Illes Balears, surt com exemple es Carnatge. 

El 25 d’abril de 2010 es fa el Geolodia 10, una iniciativa per acostar la geologia a tots 

els públics, i en aquesta ocasió es fa una visita al Miocè de Porto Pi i al Pleistocè de la zona d’es 

Carnatge (Fig. 12-8) per la qual cosa s’edita un follet explicatiu on es resumeix de forma molt 

aclaridora els aspectes més interessants d’aquests indrets (López et al., 2010). 

Amb motiu de la celebració d’un congrés a Palma sobre el MIS 5e, es va fer una 

monografia on hi ha dos articles que surten jaciments pleistocens de la badia de Palma. El 

primer, escrit per Vicens et al. (2012), és un treball de caire general sobre el Pleistocè de 

Mallorca on surt novament com exemple cala Pudent i es Carnatge. El segon, escrit per Ginés et 

al. (2012), expliquen en detall una sortida per la zona d’es Carnatge i com a novetat es descriu 

un aflorament per la zona de son Mosson, descrit de forma més senzilla en treballs anteriors. 

Vicens i Pons (2012) fan un llistat dels Archaeogastropoda del Quaternari balear 

presents a tres col·leccions històriques de la Societat d’Història Natural de les Balears, com són 

la col. Cuerda-SHNB, la col. Muntaner-SHNB i la col. La Salle-Palma. Encara que no ho 

diguin, molts dels espècimens procedeixen de jaciments de la badia de Palma. 

Zazo et al. (2012) en un article sobre dipòsits quaternaris de les Illes Canàries, el SE de 

la Península i Mallorca i els canvis del nivell marí, parla de Mallorca, i com exemple surt la 

zona de cala Blava. 

 Per acabar comentar que a l’Annex d’aquest capítol s’ha considerat incloure una 

biografia per retre homenatge a tres il·lustres quaternaristes de les Balears: Joan Cuerda i 

Andreu Muntaner, i el micropaleontòleg  Guillem Mateu. 
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12.3. Estratigrafia i registre paleontològic 

  

Es comenten un total de 42 localitats, de les quals 38 contenen fòssils marins (també 

poden tenir fòssils continentals). 

De les 38 localitats amb fòssils marins, se’n descriuen 37, encara què 13 localitats no 

s’han pogut observar. Una perquè és una localitat dubtosa (Cap Enderrocat) i les altres perquè  

les infraestructures les han tapat, per la construcció de passejos i hotels, perquè procedeixen de 

sèquies antigues, etc. D’aquestes 42 localitats, 2 han estat descrites per primera vegada per 

l’autor d’aquesta tesi, com són els jaciments que hi ha 100 m al Oest de la Pineda i cala Major. 

A la badia de Palma hi ha bons dipòsits del Quaternari marí i continental entre el Portitxol i cala 

Estància i entre el port esportiu de s’Arenal i cala Blava. Aquests dipòsits estan formats bàsicament per 

platges, eolianites i paleosòls. 

Les tipologies dels dipòsits amb fòssils marins d’aquesta zona són els següents: dipòsits 

de platja, reompliments de crulls amb materials d’origen marí, reompliments de cavitats amb 

materials d’origen marí, llims terrestres i eolianites. 

S’han citat molts de tàxons. Com a fòssils bioindicadors marins del MIS 5e s’han citat 

pràcticament totes les espècies senegaleses i els acompanyants termòfils: Cardita senegalensis, 

Barbatia plicata, Patella ferruginea, Strombus bubonius, Cymatium costatum, Cantharus 

viverratus i Conus testudinarius. 

 La majoria dels dipòsits que presenten fauna marina són platges fòssils, emperò també 

hi ha altres tipus de dipòsits amb fauna marina. Es corresponen amb platges fòssils els següents 

jaciments: “Las Rocas”, Torre den Pau,  cala Pudent, es Carnatge, Son Mosson 1, son Mosson 

2, Can Siriquet, son Grauet, Portals Vells, etc. Es corresponen a reompliments de coves per 

sediments d’origen marí: cova de sa Gata, cova de son Mosson 1. Es correspon a sediments de 

fàcies costera-llacunar: cala Gamba, can Canals, etc. 

Hi ha 13 jaciments que no s’han pogut observar i, en aquest cas, s’indica el que varen 

comentar els autors que els varen estudiar. 

Referent als mol·luscs marins trobats als jaciments, a 28 d’ells s’han citat espècies 

bioindicadores: a la zona de l’antiga fàbrica de gas i electricitat, punta Bateria, el Molinar, “Las 

Rocas”, torre den Pau, cala Gamba, cala Pudent, es Carnatge, son Mosson 1, son Mosson 2, 

cova de sa Gata, 100 m al Oest de la Pineda, la Pineda, cala Estància, can Siriquet, es Serral, ses 

Fontanelles, can Canals, es Saluet, es Saluet (adjacent al), son Grauet, cova d’en Sanegà, caló de 

Sant Vicenç, cap de s’Orenol, cala Mosques, Platja de son Maties, Magalluf i Portal Vells. 

Respecte al registre paleontològic de cada jaciment, a molt d’ells s’ha incrementat el 

llistat de tàxons citats, i fins i tot hi ha tres jaciment que mai s’havia donat un llistat dels fòssils 

presents, és el cas des Saluet, de son Mosson 1 i son Mosson 2. 
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A nivell de dipòsits continentals, el contingut malacològic dels diferents jaciments és 

semblant. Hi sol haver com a tàxons freqüents: Iberellus companyonii, Tudorella ferruginea, 

Xerocrassa frater, Oxychilus lentiformis i Chondrula gymnesica. Tots són endèmics i viuen 

actualment (excepte C. gymnesica) i constitueixen part de la fauna endèmica de Mallorca. 

 Una qüestió important és que la majoria dels investigadors del Quaternari balear, han 

pres de model l’estratigrafia de cala Pudent i des Carnatge (com exemple, la fig. 12-9b), què 

sense cap tipus de dubte són els jaciments més citats a la bibliografia del Quaternari de les Illes 

Balears. 

 

             

 

Fig. 12-9b. Succesió dels diferents nivells dipositats durant el Pleistocè superior a la zona del Coll d’en 

Rebassa, segons Cuerda i Osmaston (1978a). 
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Fig. 12-10.  Mapa geològic de la badia de Palma segons, Muntaner (1957). El mapa original abraça un 

poc més de territori al N i a l’E, i també hi ha les coordenades als costats. 
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Fig. 12-11. Situació de les localitats litorals de la badia de Palma descrites en aquesta tesi. S’ha abraçat el 

litoral des del cap de cala Figuera cins el cap Enderrocat. 1- Murades S de Palma. 2- Antiga fàbrica de gas 

i electricitat. 3- Punta Bateria (Es Portitxol). 4- Es Portitxolet. 5- Es Molinar-Rotlet. 6- “Las Rocas”. 7- 

Torre den Pau. 8- Cala Gamba. 9- Cala Pudent. 10- Es Carnatge. 11- Son Mosson 1. 12- Son Mosson 2. 

13- Son Mosson (Cases de). 14- Cova de sa Gata. 15- 100 m al NNW de la Pineda. 16- La Pineda. 17. 

Cala Estància. 18- Can Rosselló i son Sunyer. 19- Can Menut. 20-Can Siriquet. 21- Es Serral. 22- Ses 

Fontanelles. 23- Can Canals. 24- S’Arenal. 25- Es Saluet. 26- Es Saluet (adjacent al). 27- Es torrent de 

s’Algar. 28- Son Grauet. 29- Cova d’en Sanegà. 30- Caló de Sant Vicenç. 31- Cap de s’Orenol. 32- Punta 

des Tinent-es caló de Tramuntana. 33- Cala Mosques. 34- Es caló de ses Donardes. 35- Es caló de can 

Mercadal. 36- Es Calonet de cap Alt. 37-  Sa Pesquera des Cap Alt. 38- Cap Enderrocat. 39- Cala Major. 

40- Platja de son Maties. 41- Magalluf. 42- Portals Vells. 
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Fig. 12-12. Mapa de situació dels jaciments entre cala Gamba i cala Estància al terme de Palma, segons 

Cuerda i Osmaston (1978). 

 

 

 

Fig. 12-13. Mapa de situació dels jaciments entre ses Roques i cala Estància al terme de Palma, segons 

Cuerda (1979). 
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Fig. 12-14. Detall de la situació dels jaciments del Pleistocè superior a la badia de Palma descrits a Solé 

Sabarís (1962). 

 

 

 

 

Fig. 12-15. Situació d’alguns jaciments de Palma. 1- A partir d’aquest punt i cap a l’Oest, al peu de la 

murada afloraven roques que probablement eren eolianites. Entre els 100 m i 300 m cap a l’Est hi havia la 

fàbrica d’electricitat. 2- Punta Bateria. 3- Es Portitxolet. (Font IDEIB). 
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12.3.1. Murades S de Palma  

Coordenades UTM 31N ETRS89: 470469/4379496 (!) 

 

 Muntaner (1957) fa referència a unes molases per sobre dels al·luvions visibles al peu 

de la carretera de Ronda els dies que la mar va baixa. El mateix Muntaner es demanava si era 

una eolianita (Fig. 12-15). Muntaner (1952) ho denomina “Baluarte Chacón-Portella”. 

 No fa massa anys, fent obres a un edifici de per damunt la murada, per la Calatrava, es 

va trobar el que sembla una antiga pedrera romana a una eolinita del Riss. 

 

12.3.2. Fàbrica de Gas i Electricitat 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 470760/4379459 (!) 

 

 Jaciment descobert l’any 1953 fent una perforació per cercar aigua. Després de travessar 

5,5 m d’escombres de la mateixa fàbrica es va arriba a un nivell amb arenes marines d’1 m de 

potència. Als 6,5 m de profunditat (al nivell de la mar) hi ha un dipòsit de 0,75 m de potència 

constituït per arenes amb còdols de platja i fòssils marins (Fig. 12-16 i Taula 12-1) que es va 

considerar cronològicament com el nivell +2m del Tirrenià II (Muntaner, 1957).  

                                                                    

Fig. 12-16. Tall estratigràfic del sondeig fet a la fàbrica de gas i electricitat segons Muntaner (1957): A- 

Ompliments recents. B- Arenes marines. C- Arenes amb còdols rodats de platja i mol·luscs marins. E- 

Llims arenosos vermells. 

 

 Cuerda (1987) esmenta que té un fragment de Cirsotrema commutatum procedent 

d’aquest jaciment i que no ha pogut esser localitzat a la seva col·lecció. 

 És evident que Muntaner (1957) va situar cronològicament al Neotirrenià per la seva 

alçada respecte del nivell de la mar i per no trobar Strombus bubonius i altres tàxons de fauna 
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càlida, encara què si es varen trobar dos tàxons termòfils com són Barbatia plicata i Cantharus 

viverratus. És raonable pensar que els espècimens recollits en aquest indret no varen ser molt 

nombrosos, per la qual cosa és un poc arriscat situar cronològicament aquest dipòsit al 

Neotirrenià, seria més adient situar-lo al Pleistocè superior sense especificar de quin pis es 

tracta. 

 Tant a la col·lecció Cuerda-SHNB, com a la col·lecció Muntaner-SHNB hi ha pocs 

espècimens procedents d’aquest jaciment. De fet té explicació ja que Cuerda (1954) diu que hi 

havia molts de fragments i moltes de les closques es trobaven dissoltes.  

Una observació interessant de Muntaner (1954) és quan comenta que per davall de la 

platja quaternària hi ha els llims vermellosos que es troben a altres localitats amb platges 

aixecades. Per davall dels llims hi hauria els al·luvions pre-tirrenians.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 12-1. Fòssils de la col·lecció Cuerda(1)-SHNB, col. Cuerda(2)-SHNB i de la col. Muntaner-SHNB 

del jaciment de la fàbrica de Gas i Electricitat (Palma) i tàxons citats per Cuerda (1954) del jaciment. 

 

12.3.3. Punta Bateria (Es Portitxol) 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 471379/4379094 (!) 

 

 Cuerda i Muntaner (1952) citen el jaciment d’es Portixol. Segons Muntaner (1957), a la 

punta que tanca la cala a l’O, hi ha un petit aflorament del Tirrenià. El dipòsit marí es troba fins 

uns +2.5 m i està per damunt de dipòsits continentals pre-tirrenians (Fig. 12-17). L’autor 

constata que la seva extensió visible és reduïda, i que ha de continuar per sota de les 

construccions properes. 

 A l’actualitat no es pot observar aquest aflorament per l’omnipresència de construccions 

que conflueixen en aquest indret: passeig marítim, port esportiu, carretera i platja artificial. 

 L’estratigrafia seria semblant a l’observada per Muntaner (1954) a la fàbrica de gas i 

electricitat. La cronologia és segons Muntaner (1957) del Tirrenià amb Strombus. 

 

Taxon Col C1 Col C2 Col. M C 54 

Arca noae X  X X 

Barbatia barbata   X X 

Barbatia plicata  X  X 

Striarca lactea  X   

Spondylus gaederopus    X 

Chama gryphoides  X  X 

Cardita calyculata    X 

Acanthocardia tuberculata   X X 

Tapes sp  X   

Littorina neritoides  X   

Trunculariopsis trunculus    X 

Thais haemastoma    X 

Columbella rustica X  X X 

Thericium vulgatum    X 

Cantharus viverratus    X 

Conus mediterraneus  X  X 
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Fig. 12-17. Tall estratigràfic de la Punta Bateria (Es Portixol) segons Muntaner (1957): 1- Al·luvions 

cimentats pre-tirrenians. 2- Crosta vermellosa. 3- Llims calcificats. 4- Crosta vermellosa. 5- Tirrenià amb 

Strombus. 6- Crosta vermellosa. 

 

 La cronologia sembla del tot encertada. A més hi ha l’espècie termòfila Conus 

testudinarius (Taula 12-2) i l’estratigrafia és semblant a altres jaciments de Palma on hi ha la 

platja del MIS 5e. 

 Solé-Sabarís (1962) fa un tall més senzill d’aquest jaciment (Fig. 12-18) i té moltes de 

diferències amb el de Muntaner (1957). Podria ser que aquest tall fos d’un altre indret proper i 

no d’es Portitxol. L’estratigrafia s’assembla més a la zona d’es Portixolet. 

 A la col. Cuerda(1)-SHNB hi ha tres tàxons com són Donacilla cornea, Donax 

trunculus i Cymatium costatum, etiquetats amb el topònim de La Roqueta.  

                           

Fig. 12-18. Tall d’es Portitxol de Solé-Sabarís (1962). Per damunt d’una eolianita hi ha llims vermells i 

per sobre la platja del Tirrenià II (=MIS 5e). 

 

 
                            Taxon Col C1 Col M 

Acanthocardia tuberculata  2 

Thais haemastoma 1  

Conus testudinarius 1  

Conus mediterraneus  1 

 

Taula 12-2. Fòssils de la col Cuerda(1)-SHNB i de la col. Muntaner-SHNB de Punta Bateria (Es 

Portixol). 
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Fig. 12-19. Detall del mapa de Muntaner (1957), on s’han colorat en vermell els jaciments del Pleistocè 

superior marí situats per l’autor citat. Per a veure la llegenda litològica s’ha d’anar a la Fig. 12-10. 

 

                        

Fig. 12-20. Es Portixolet. En primer terme dipòsits del Pleistocè superior constituïts per arenes i 

conglomerats de platja cimentats del MIS 5e. 


