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A la zona de Cala Murta (Marina de lIevant, Mallorca) allora la Unitat Escullosa del'Mloca 
Superior, composta per calcaries bioclastiques amb coralls,localment, molt bretxades. La 
lorta carstilicació que alecta aquesta unitat provoca el seu coHapsament amb lormacló 
d'importants masses de bretxes i, a la vegada, alecta també als nivells sobrejacents que 
queden implicats en ell mateix. Aixr, els sediments carbonatats presents a I'interior del 
coHapse corres ponen a lacies sedimentaries compostes per calcaries bioclastiques i 
oolftlques amb estromatolits que representen una seqüencia transgressiva depositada a 
ambients carbonatats litorals similars als presents a les rodalles de Santanyr i atribu'its a 
la Unitat Calcaries de Santanyr. La presencia d'aquestes lacies i les caracterrstiques del 
coHapsament aporten noves dades a I'ampliar la paleogeogralia del Mioce Terminal de I'illa 
de Mallorca i als procesos de carstilicació de que són alectats. 
Parau/es clau: Mioce Superior, Calcáries de Sanlanyr, Carbonats litorals, Oolites, 
Estromatólits, coNapse cárstic, Bretxes. 

THESANTANYI LlMESTONE FORMATION (UPPER MIOCENE) INTHEAREAOFCALA 
MURTA (MARINA DE LLEVANT, MAJORCA). In the area 01 Cala Murta (Marina de 
lIevant, Majorca) there is an outcrop 01 the Reel Unit 01 the Upper Miocene made up 01 
bioclastic limestones and coral s, highly brecciated locally. The strong karstilication 
affecting this unit causes its collapse, with the appearance 01 important masses olbreccias 
and also involving the overlying levels in the same process. Hence, the carbonate 
sediments within the collapse correspond to sedimentary lacies made up 01 bioclastic and 
oolitlc limestones with stromatolites which represen! a transgressive sequence deposited 
In a coastal carbonate environment Identical to those present in the environs 01 Santanyi 
and which are attributed to the Santanyi Limestone Formatlon. The presence 01 these 
lacies and the type 01 collapse are novel lindings lar the palaeogeography 01 the terminal 
Miocene 01 the island 01 Majorca and lor the karstilication processes allecting them. 
Keywords: Upper Miocene, SantanyrUmestones, Uttoral carbonates, Ooids, Stromatoliths, 
Karst collapse, Breccias. 
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Introducció 

La Unitat Calcaries de Santanyf 
atribu'¡'da cron ostratig raticament al 
Messinia per Esteban (1979/80) i de la 
qual s'extreu la Pedra de Santanyf, molt 
apreciada com a material de construcció a 
Mallorca, aflora extensament a la Marina 
de L1evant de Mallorca (Fornós, 1983; 
Pomar et al., 1983b; Pomar et al., 1985; 
Simó i Ramón, 1986). Se situa 
estratigraficament entre la Unitat 
Escu llosa de Pomar et al. (1983a) 
composta en la seva major part per 
calcaries esculloses i paraesculloses i els 
materials calcarenítics de plataforma 
soma i litorals d'edat Pliocena (Pomar et 
al., 1983b). Es tracta en línies generals de 
diposits carbonatats de ti pus litoral amb 
calcaries oolítiques i estromatolits. 

Descrites per primera vegada per 
Garcia-Yagüe i Muntaner (1968) com a 
Calizas Pont d'lnca, van ser posteriorment 
estudiades per Esteban et al. (1977; 
1978) i Esteban (1979/80) que les van 
atribuir al «Complex Terminal» messinia. 
Posteriorment Fornós (1983) i Fornós i 
Pomar (1983) les denominen Calcaries de 
Santanyf. Els treballs duits a terme per 
Alvaro et al. (1984) i Simó i Ramón (1986) 
reprenen la descripció d'aquests nivells al 
definir les seqüencies deposicionals del 
Neogen postorogenic diferenciant dins de 
la Seqüencia de Santanyf (TM.3.3) tres 
unitats litoestratigrafiques de les quals la 
superior estaria formada per calcaries 
oolftiques i estromatolits. 

La Unitat Calcaries de Santanyf 
aflora al SW de Cala Murta a les rodalies 
del Port de Manacor a la Marina de 
L1evant de Mallorca (Fig. 1) i correspon a 
I'aflorament més septentrional d'aquesta 
unitat. Presenta unes característiques i 

facies molt similars a les descrites 
anteriorment per Fornós (1983) al litoral 
de la Marina de L1evant en els 
afloraments que van des de Cala Marmols 
fins al Port de Felanitx. Aquestes facies 
no havien estat estudiades més al Nord, 
excepte en la descripció feta per Simó i 
Ramón (1986) a la carretera del Port de 
Manacor al Port de Felanitx. Aquests 
autors descriuen unes facies similars que 
correlacionen amb la seqüencia descrita 
per Fornós (1983) a les rodalies de Cala 
L10mbards (Santanyí). Aquesta nova 
seqüencia, aporta dades importants 
especte a la interpretació sedimentologica 
i ajuda a resoldre la paleogeografia de la 
deposició de la Unitat Calcaries de 
Santanyf. 

Descripció de la serie de 
I'aflorament 

La serie de Cala Murta presenta 9 m 
de potencia i aflora (Fig. 2) a I'interior d'un 
col'lapse de tipus carstic (Fornós et al., 
1989) deis que afecten a la Unitat 
Escullosa de Pomar et al. (1983a). 
Aquests nivells atribu'lts a la Fm. Calcaries 
de Santanyf estan fracturats, basculats i 
introdu'its a I'interior del col'lapse d'uns 50 
m de diametre a la part que afecta només 
a aquesta unitat. Els nivells de la Unitat 
Escullosa que localment presenten una 
gran bretxificació que pot comprendre 
unes dimensions de més de 200 m de 
diametre per 25 m de potencia s6n 
compostos per calcarenites amb textures 
grainstone i rudstone (segons 
terminologia de Wilson, 1975) amb \Jna 
fauna abundant de mol'luscs i presencia 
a'lIJada de coralls. 

La base, sobre la que es depositen 
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Fig. 1. Localització, disposició de I'aflorament i esquema estratigrafic del Neogen superior de Mallorca. 
Els nivells atribuHs a les Ca/caries de Santanyr afloren a I'interior del coHapse que afecta a la Unitat 
Escullosa. 
Location and disposition of the outcrop, and stratigraphic scheme of the Upper Neogene of Majorca. The 
/eve/s attributed to the Santanyi Limestone Unit are exposed within the collapse affecting the reef unit. 
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les Calcaries de Santanyf, per efectes del 
col-lapsament i de la bretxificació no és 
del tot clara, sembla pero endivinar-se la 
disposició d'un nivell de bretxes (calcaries 
margoses) sobre una superffcie 
carstificada. Sobre aquestes bretxes es 
disposen, de la base al sostre, els 
següents nivells: 

a) 30 cm. Calcaries micrftiques gri
ses massives. Textura wackestone, amb 
foraminffers (especialment Miliolidae) i 
mol-luscs (amb talles no superiors al cm). 

b) 15 cm. Calcaries massives ocres. 
Textura floatstone amb molts bivalves i 
especialment Pecten sp., Flabellipecten 
solar i Cardium sp . 

. e) 120 cm. Calcaries margoses 
bretxoides bioturbades. Textura floatstone 
amb Ostraea ,edulis lamellosa. 

d) 15 cm. Calcaries massives grises. 
Textura mudstone amb motllos abundants 
d'arrels. 

e) 100 cm. Calcaries de color ocre 
d'aspecte bretxoide amb bioturbacions 
verticals. Textura packstone i localment 
floatstone. Abundant fauna de moHuscs: 
Flabellipecten solar, Venus cf. 
multilamella, Lutraria sp., Ostraea edulis 
lamellosa, Cardium sp. i Astraea carina 
entre d'altres. A sostre d'aquest nivell es 
pot observar una gran concentració de 
Pecten benedictus. 

f) 60 cm. Calcaries margoses de co
lor ocre. Textura mudstone. Sense 
macrofauna. Laminació horitzontal. 

g) 55 cm. Calcaries grises finament 
laminades amb laminació horitzontal i 
amb ripples d'oscil·lació. Textura 
bindstone (Iaminites criptalgals) amb la 
formació d'algun dom a"lllat de diametre 
inferior als 5 cm. Sense fauna. 

h) 60 cm. Calcaries grises finament 
laminades amb amalgamació de lamines. 
Textura bindstone. Laminació de tipus 

estromatolftic i laminites criptalgals. 
Puntualment amb doms de fins a 20 cm 
de diametre. 

i) 15 cm. Margues de color verd amb 
nivells mil-limetrics carbonatats (Iaminites 
criptalgals). 

j) 40 cm. Calcaries grises laminades. 
Textura bindstone. Fina laminació 
estromatolítica amb doms continus de 5 
cm de diametre. Sense fauna. 

k) 250 cm. Calcaries oolftiques 
blanques fortament recristaHitzades. Tex
tura grainstone. Endemés de les oolites, 
com a component més freqüent, hi ha 
abundancia de fragments bioclastics 
(especialment mol·luscs). La base 
d'aquesta capa és erosiva i la mida de gra 
augmentá cap al sostre. Les oolites són 
dissoltes. Presenta estratificacions 
creuades de petita i mitjana escala tipus 
through. 

1) 100 cm. Intercalacions d'ordre 
decimetric de margues ocres i de 
calcaries grises finament laminades amb 
textura bindstone (Iaminites criptalgals). 
Nivells parcialment recristaHitzats. Sense 
fauna. 

Discussió i conclusions 

La serie que acabe m de descriure 
s'atribueix a la Fm. Ca/caries de Santanyf 
(Fornós i Pomar, 1983) degut a la seva 
disposició estratigrafica per sobre de la 
superffcie de carstificació que afecta a la 
Unitat Escullosa de Pomar et al. (1983a). 
Aquesta unitat presenta gran similitud 
amb les que afloren a tot el litoral de la 
Marina de Llevant, des de Cala Marmols 
fins a la zona del Port de Felanitx, i amb 
les mateixes caracterfstiques, tan 
sedimentolo-giques com estratigrafiques. 

La serie que s'observa aquf (Fig. 
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Fig. 2. Serie estratigrafica detallada i interpretaci6 sedimentológica de la Unitat Ca/caries de Santanyr a 
la zona de Cala Murta. 
Stratigraphic series and sediment%gica/ interpretation of the Santanyi Limestone Unit in the area of Ca/a 
Murta. 
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2), és de caracter transgressiu i pulsant. 
Es caracteritza per seqüencies de 
migraci6 de canals mareals amb facies de 
marge de canal amb la presencia de 
mangles i aiguamolls algals (a/ga/ marsh) 
similars a les seqüencies descrites per 
Hardie (1977) i Wright (1984) a les 
Bahames. Es caracteritzen per 
wackestones i pack-stones de 
foraminffers (principalment Mi/iolidae) 
bioturbats amb macrofauna abundant 
(principalment Pecten i Ostraea) amb 
abundants motllos verticals d'arrels 
atribu"ibles a mangles (Forn6s i Pomar, 
1982), recoberts per bindstones corres
ponents a laminites criptalgals i 
laminacions estroma-tolftiques. Tota la 
seqüencia és recoberta de forma 
transgressiva per grainstones oolftics amb 
abundants estructures sedimentaries de 
tipus tractiu dipositats en un ambient de 
plataforma arenosa soma ooid sand shoal 
Harris, 1977) amb el creixement 
d'estromatolits. La unitat acaba amb 
petites seqüencies de someritzaci6 
d'estanys restringits. 

Els nivells atribu"its a les Ca/caries de 
Santanyf, s'han preservat de l'erosi6 a 
I'interior d'un deis col·lapses originats pels 
processos de carstificaci6 que afecten al 
Mioce superior (Unitat Escullosa i 
Ca/caries de Santany~. Les dimensions 
deis diposits d'esculls afectats per aquest 
coHapse superen els 200 m de diametre 
en planta, i s6n observables en una 
potencia que supera els 25 m. La 
coalescencia de galeries de dissoluci6 
seguint a grosso modo els plan s 
d'estratificaci6 sembla ser la causant 
d'aquest coHapse, que no tan sois provo
ca la bretxificaci6 deis materials que com
ponen la Unitat Escullosa, sin6 que 
engolleix en el buit format aixf, part de la 
unitat sobrejacent (les Ca/caries de 

Santany~ que queda incorporada al seu 
interior reomplint-Io i formant les seves 
capes una forta inflexi6, que es bretxifica 
tant al centre com a les vores. El 
mecanisme de reompliment del coHapse, 
similar a I'efecte d'un rellotge d'arena, i les 
seves caracterfstiques morfologiques, aixf 
com els processos de bretxificaci6, apor
ten noves dades que poden ajudar a do
nar noves idees per a la interpretaci6 deis 
processos de carstificaci6 que afecten al 
Mioce Superior (Forn6s et a/., 1989) i 
també deis processos de formaci6 de 
bretxes en materials carbonatats (Forn6s 
et a/., 1986/87). 

L'estudi de la seqüencia de Cala 
Murta amplia la paleogeografia del Mioce 
superior post-escull a la Marina de Llevant 
vers el NE i mostren uns ambients litorals 
dominats per la presencia deis mangles 
que, amb el temps, s6n transgredits i 
recoberts de forma erosiva per 
I'establiment d'una plana arenosa oolftica 
soma parcialment estabilitzada pel 
creixement d'estromatolits que culmina 
amb facies restringides i molt somes. 

La seqüencia descrita en aquest 
treball, no tan sois és una dada Important 
per a la distribuci6 paleogeografica del 
Mioce terminal, sin6 que també pot apor
tar dades per a I'establiment de l'evoluci6 
estructural neogena de I'area. Els diposits 
que componen les Ca/caries de Santanyf 
s6n clarament postorogenics i presenten 
sempre una estratificaci6 horitzontal amb 
alguna fractura distensiva de molt poca 
importancia. Ara bé, la diferencia 
topografica molt clara de NNE a SSW 
(diferencies de cotes superiors als 50 m 
per als mateixos nivells) que s'observa en 
I'estudi de les diferentes series (Forn6s, 
1983; i aquest treball), amb les mateixes 
seqüencies i facies, ens podria donar 
unes indicacions, tan de la 



paleotopografia posterior a la Unitat 
Escullosa, com d'un suau basculament 
postmioce de la Marina de Llevant (ilo 
Serres de Llevant) vers el SSW. 
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