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Es descriuen a I'illa deis Conills (Balears) uns diposits lormats per bretxes amb matriu
calcilutftica i calcaries oolftiques dlpositats en un ambientde ventall deltaic (fan delta) amb
una lorta inlluencia marina i que són atribu'its al Mioce Terminal.
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UPPER MIOCENE DEPOSITS OF THE «ILLA DELS CONILLS .. (CABRERA
ARCHIPELAGO). Upper Miocene deposits 01 Conills Island (Balearic Islands) consist 01
red matrix breccla and oolitic grainstones. They are placed unconlormably on top 01
mesozoic rack and they are interpreted as a lan-delta sequence similar to that on the
adjacentisland 01 Cabrera. Conills Island deposits complete the Upper Miocene sequences
01 the south and southeast 01 Majorca and increase the knowledge 01 the geology 01 the
Cabrera archipelago.

Keywords: Upper Miocene, oolires, breccia, carbonates, fan..cJe/ta.
Joan J. FORNÓS i Antonio RODRíGUEZ-PEREA. Dept. Ciencies de /a Te"a. Universitat
de les lIIes Ba/ears.
.
Recepci6 de/ manuscrir 12-nov-91. Revisi6 acceptada, 19-feb-92

Introducció i antecedents
Encara que Hermite (1879) va citar
per primera vegada diposits d'edat
miocena a I'arxipalag de Cabrera a Sa
Punta de Cala Emboixar, als que va atribuir una edat de Mioca mitja, diposits que
posteriorment Fornós et al. (1984)
ampliaren fins a Sa Punta de Sa Corrent
i atribu'iren al Mioca terminal, a 1'llIa deis

Conills o Conillera no havien estat citats
sediments d'edat miocena_ Només a la
cartografia de I'arxipalag publicada per la
«Comisión Hidrográfica» i utilitzada al
treball de Gómez-Llueca (1929), s'hi
troben indicats diposits d'aquesta edat a
I'oest de I'indret denominat Es Corrals. En
observacions personals posteriors pero,
s'ha observat que aquests diposits donats
com a miocens corresponen a eolianites
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amb intercalacions de paleosols d'edat
Plio-plesitocena similars als que afloren a
Na Foradada al mateix arxipelag de Cabrera o a les zones costaneres de 1'lIla de
Mallorca i descrites per Calvet (1979).
L'objectiu del present treball és la
descripci6 deis diposits d'edat miocena de
1'lIla deis Conills que no havien estat
observats fins ara. L'aflorament estudiat
es localitza a la Ifnia de costa, al penyasegat que va des de la Punta des
Blanquer en direcci6 sud-oest fins al ColI
de L1evant. Es tracta d'un aflorament de
redu·ides dimensions i de diffcil accés en
la seva totalitat, degut a I'abrupte del
terreny, d'uns 100 m de longitud al lIarg
de la costa i amb una potencia en el seu
punt maxim de 9 m.

Descripció
Aquests diposts es localitzen sobre
una superffcie d'erosi6 lIeugerament irregular tallada en els materials calcaris i
margocalcaris d'edat Valanginiana
(G6mez-L1ueca, 1929) que forma una
rasa d'abrasi6 marina (Fig. 1).
Corresponen a una intercalaci6 de bretxes
i calcilutites amb calcaries oolftiques
blanques.
De base a sostre, la seqüencia
miocena és com segueix:
- Una alternanf1a de nivells d'ordre
decimetric de bretxes amb matriu
calcilutftica. Els cOdols monomfctics
corresponents a calcaries del mesozoic
van d'angulars a subangulars amb un
grau molt pobre de classificació, essent
I'estructura soportada per la matriu. No
s'ha observat fauna. Les capes són
lenticulars, molt irregulars i no mostren
estructures internes. La maxima potencia

d'aquest tram són uns 2 m, pero és variable degut a que formen el reompliment de
la supertrcie d'erosió que afecta als
materials mesozoics.
- Una capa de 2 metres de potencia
que es tascona rapidament en direcci6
oest, que correspon a calcaries oolftiques
blanques massives amb foraminffers
bentonics litorals (principalment miliolids) i
amb textura grainstone. Presenta un
elevat grau de recristal·lització i porositat
moldica. No s'han pogut observar
estructures internes.
- Una alternanf1a de capes lenticulars
d'ordre decimetric de bretxes amb matriu
calcilutrtica i de capes més contrnues de
calcilutites blanques amb clastos dispersos. Els codols s6n d'angulosos a
subangulosos, monomfctics i amb un
diametre maxim de 40 cm. La potencia
maxima d'aquest nivell és de 4 m.
- Una capa massiva contrnua de 1.5
m de potencia de calcaries oolftiques
blanques amb miliolids. Presenta una textura grainstone. No s'observen estructures internes. El nivell esta recristaHitzat
i. conté pirititzacions.
La part superior de la seqüencia
queda tallada per la superffcie topografica
\ actual.

Interpretació
S'interpreten aquests diposits com a
formats a un ventall deltaic a una costa
abrupte i amb una important influencia
marina que intercala barres de tipus
oolrtic. Per comparació amb els diposits
miocens de Cabrera pot formular-se a
mode d'hipotesi que la genesi d'aquesta
seqüencia es troba en I'acció de fractures
(back-faulting) .
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Fig.1. Localitzaci6, disposici6 i relaci6 amb el basament i seqüencia estratigrafica deis diposits del Mioce
superior de 1'lIIa deis Conills.
Location, arrangement and relationship with the Mesozoic basement and stratigraphic sequence
Upper Miocene deposits the Conills Island, archipelago Cabrera (Balearic Islands)
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La se va localització estructural i el
tipus de facies i de seqOencia presents
similars a les que es troben a 1'llIa de
Cabrera (Fornós et al., 1984) i a la Marina
de Llevant de Mallorca (Fornós i Pomar,
1983) han fet atribuir aquests diposits al
Mioce terminal. Aquest fet fa que la
presencia d'aquests diposits a 1'lIla deis
Conills aporti noves dades per a
I'establiment de la paleogeografia de
I'area durant el Mioce superior.
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