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Introducció
Rangheard (1984) i a la memoria
explicativa deis fulls de Formentera, 824849 i 825-850 del Mapa Geologic
d'Espanya (IGME, 1958) es descriu la
seva historia geologica.
La base estratigraJica la constitueixen els dos promontoris de Punta
Prima i de Guillem a I'oest i de La Mola
a I'est, que es formaren per dipbsits de
cal caries
transgresives
durant
el
Tortonia. Posteriorment I'illa s'ha elevat,
erosionat, ha estat unida amb Eivissa i
al continent (Colom, 1950), s'ha submergit, elevat, i erosionat varies vegades
degut, especialment, a la variació del

nivel! del mar per les glaciacions,
produint-se diposits quaternaris de
mares, llims, caliche, etc., que han
format el litoral que uneix els dos
promontoris abans citats.
El resultat d'aquets fenomens és
que no apareix el Plioce a Formentera i
que el Quaternari s'assenta directament
sobre el Mioce; inclosos el Sicilia i
Calabria que tenen poca representació a
les Balears i que fins ara gairebé no
s'han detectat a les Pitiüses (Cuerda,
1984).
El motiu del present article, és, en
primer lIoc, citar i descriure nous

92

BoII. SoCo Hist. Nat. Ba/ears, 40 (1997)

jaciments i altres ja coneguts, ordenats
segons la seva antiquitat i el seu origen
(marí o continenal), destacant, a continuació, alguns deis seus aspectes purament paleontologics, tot i citant taxons
fossils no trobats encara a Formentera.
Per a la localització deis jaciments
utilitzem el sistema U.T.M.
Referent a la datació i els nivells
de la Mediterrania durant el Quaternari,
ens remetem a Cuerda (1989) i Bonifay
i Mars (1959).
Mioce (Tortonia marí)

La memoria del IGME cita sois dos
jaciments de Tortonia marí: Cala En
Baster 31SCC 6785 (Fig. 1-1) i La Cala,
31SCC 7483 (Fig. 1-2). La fauna determinada és: Cardium cf. tubercu/atum,
Loripes dujardini,
Astarte so/idu/a,
Peetuneu/us sp. en el primer jaciment, i
Tarbellastrea cf. reussiana, Ch/amis
varia, Astraea rugosa, Triphora perversa,
Cerithium dertonense a I'altre.
També Rangheard (1984) enumera
diferents celenteris, lamel'libranquis,
gasteropodes, etc., en major nombre,
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Fig. 1. Localització deis jaciments miocenics.
Fig. 1. Miocene outcrops loca/ization.

pero no cita jaciments, ni tampoc fa
distinció en quant a la seva procedencia
d'Eivissa o de Formentera.
Explicitem ara altres jaciments no
citats:
Cala Saona, 31 S CC 6084
(Fig. 1-5)
El tall esta fet aprofitant la construcció d'un pou a la finca de D.M.
Serra. Després de diverses capes de
crosta calcaria, mares, lIims, etc. d'una
potencia total aproximada de 6 m, van
apareixer unes calcaries ran al nivell del
mar amb motiles interns i externs de:
Natiea sp., Turritella sp., G/ycymeris sp.,
Ficus sp., Cardita sp., Lucina sp. i altres
no identificables.
La mateixa calcaria amb igual
fauna apareix a la part baixa de la
"Canal de Cala Saona" 31 S CC 6084
(Fig. 1-5), a uns 500 m del pou
esmentat.
Pou de ca Marí, 31 S CC 6683
(Fig. 1-3)
Durant la construcció d'aquest pou
van apareixer calcaries tortonianes, que
subministraren Hinnites crispus (Brocchi,
1814) (Fig. 4) i Ostrea sp. Brébison et al. (1968) mencionen
Hinnites sp. a Eivissa, genere que
no ha estat citat encara a Formentera.
Cova de s'Aigua, 31 S CC 5980
(Fig. 1-4)
Als penya-segats del Cap de
Berberia, a I'indret conegut amb
aquest nom, a uns quatre metres
damunt del nivell del mar, inaccesible des del mar i amb dificultat per terra, hi ha un important
aflorament de calcarenites transgresives propies del Tortonia de
I'illa, on s'observa una gran
abundancia de motiles externs de
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moHuscs, la majoria venerids: Chamelea
cf. cothurnix (Dujardin), Glycymeris sp.,
Cardium sp., alguns d'ells amb motiles
de perforacions de Cliona sp.
A una distancia longitudinal d'uns
400 m de I'anterior, s'ha trobat una
fauna semblant a I'anterior juntament
amb les restes d'un equinoideu. Reservem per a una propera visita intentar
extreure'l i determinar-lo taxonomicament, com també determinar la magnitud i serie estratigrafica del jaciment.
En cap deis jaciments anomenats,
s'hi han trobat Cnidaris; fins ara, sois se
n'han recollit a La Cala. El conjunt de la
fauna estudiada reflecteix ambients molt
litorals, de plataforma en sentit ampli.

Mioca (Tortonia continental)
Pedrera de can Rita, 31 S CC 6586
(Fig. 1-0)
Aquest jaciment, encara en estudi,
ha donat helícids. Cal fer esment que a
Formentera, fins ara, del Terciari sois es
coneixia el Tortonia marí. (Fig. 4).
Vegeu la part paleontologica.

Ouaternari
Entre els mol'luscs marins que
apareixen en els jaciments estudiats,
seguint les dades de Cuerda (1989), no
s'hi troben les especies senegalenques:
Brachidontes senegalensis, Cardita senegalensis, Hyotissa hyotis, Cantharus viverratus, Conus testudinarius, Natica turtoni, Polynices lacteus, Strombus bubonius, extingides parcialment a la Mediterrania i que ara viuen a la costa oest de
I'África equatorial i per aixo se'ls hi dóna
aquesta denominació. Només unes poques sobreviuen excepcionalment i en
poca quantitat al Würm I -entre elles
Conus testudinarius i Cantharus viverratus- i que desapareixen definitivament
de la Mediterrania a partir del Würm 11.
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Deis gasteropodes continentals que
determinen nivell s'ha recollit, Trochoidea
(Xerocrassa) caroli lidiae, que viu durant
el Neotirrenia i Trochoidea (Xerocrassa)
ebusitana gasulli (serie Punta Roja, segons Gasull, 1964) extingida al Flandria.
Tenint en compte aquestes circumstancies, s'atribueix la majoria de jaciments
al Neotirrenia, excepte un d'Eutirrenia i
alguns que podrien ser holocenics.
Als penya-segats deis dos promontoris i al litoral és on s'han trobat la
major part deis jaciments i fossils que
es descriuran a continuació.
Per a la identificació deis moHuscs
fossils i subfossils del Quaternari s'han
consultat distintes obres: Alonso i
Ibáñez, 1979; Bech, 1990; Cuerda,
1984; 1987; 1989; Gasull, 1963; 1964;
1965; 1975; 1984; Gasull i Alcover,
1982; Paul i Altaba, 1992; Torres i
Alcover, 1981.
A les Balears es coneixen altres
jaciments amb restes de tortugues fossil s (Bour, 1985; Filella et al., 1996;
Macau, 1958; Mercadal i Pretus, 1980),
pero no es coneixien de Formentera. A
més a més, aquesta és la primera
troballa de restes d'ous de tortuga per a
les Balears i Pitiüses.
Jaciments marins
Els Arenals- 31 S CC 7080
(Fig. 2-1).
De les restes de substrats marins
que cita Cuerda (1989) prop d'Es Caló
d'es Mort, situat al nivell del mar, semi
submergit format per sorra calcaria de
grans inferiors a 0,5 mm, amb escas ciment, pero fortament consolidats. Ha donat les següents especies: Glycymeris
violacescens (Lamarck. 1819) i Chamelea gallina (Linné. 1758)
La primera en gran quantitat. la
majoria més aviat de petites dimensions
(15 a 20 mm). La segona molt escassa.
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Es Copinar- 31 S CC 7180
(Fig. 2-2).
Aquest jaciment s'estén des d'Els
Arenals fins al Caló des Mort i segurament era una antiga platja. Es perd sota
el nivell del mar a I'arribar als Arenals i
segueix entre 0,75 i 2 m fins el Caló
des Mort; en algun lIoc coincideix amb
el jaciment descrit per Butzer i Cuerda
(1962) i Cuerda (1984; 1987). S'hi han
trobat varies especies que citarem a
continuació, i entre elles Conus
testudinarius (5 fragments) i Strombus
bubonius (2 fragments). Davant la poca
quantitat d'exemplars corresponents a
aquestes dues especies -segons Cuerda
(1989)- hom supossa que podrien ser
superviventes i, lIavors, la platja on
s'han trobat seria neotirreniana, ja que
l'al9aria de la platja per damunt del nivell del mar no sobrepassa els 2 m, en
lIoc d'eutirreniana, tal i com assenyala la
presencia d' Strombus. Ha proporcionat
moltes especies:

Acanthocardia tubercu/ata (Linné, 1758)
Chame/ea gallina (Linné, 1758)
Angu/us sp.
Anomia ephippium Linné, 1758
Cerithium vu/gatum (Brugiere, 1792)
Strombus bubonius (Linné, 1758)
Semicassis ondu/ata (Gmelin, 1789)
Thais haemastoma (Linné, 1760)
Conus testudinarius (Martini, 1773)
Chauvetia minima (Montagu, 1803)
Co/umbella rustica (Linné, 1767)
Hinia costu/ata (Renieri, 1804)

Racó de ses Ampolles - 31 S CC 6491
(Fig. 2-3). Edat: Plistoce superior.
En aquest sector de I'illa, tant a la
platja com a la zona marítima prop al
litoral s'hi recullen lumaqueHes de
moHuscs i equinoideus, fortament cimentats per grans de sorra calcaria de
petites dimensions. Després de resseguir
inútilment el litoral, s'ha explorat el fons
marí proper. A uns 100 m de la platja i
2,5 de profunditat, s'han trobat grans roques amb abundants restes d'Spondy/us
Arca noae Linné, 1758
gaederopus i lumaquel'les com les
Striarca /actea (Linné, 1767)
trobades
a la platja. Aquest jaciment per
G/ycymeris vio/acescens (Lamarck, 1819)
sota del nivell del mar, podria ser fauna
G/ycymeris bimacu/ata (Poli, 1795)
freda, pero més aviat s'atribueix
aquesta diferencia d'altures al fet
del basculament de I'illa.
En els diferents fragments
de lumaquel'les s'hi han identificat les següents especies:
G/ycymeris vio/acescens (Lamarck,
1819)
G/ycymeris bimacu/atum (Poli,
1795)
Cardita calycu/ata (Linné, 1758)
Bivalves indeterminables.
Raphitoma linearis (Montagu, 1808)
Payraudeautia intricata (Donovan,
1803)
Gasteropodes indeterminables.
Hi ha molt poca varietat
Fig. 2. Localització deis jaciments quaternaris
d'especies. Cuerda (1987) indica
marins.
que el genere Cardita és molt
Fíg. 2. Sea Quaternary outcrops localizatíon.
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Spondylus gaederopus (Linné, 1758).

abundant al Plistoce superior, altrament
no hi ha especies senegalenques. Per
aixo creiem que aquest jaciment té
aquesta edat.

Jaciments continentals
Els Arenals - 31 S CC 7080
(Fig. 3-1). Edat: Neotirrenia.
Remoguts i erosionats per les onades es troban dispersos per una gran
extensió de la platja actual uns blocs de
mares formats per una sorra Ilimosa de
color siena ciar amb tot I'aspecte d'una
platja o reraplatja lIacunosa fossil, on
s'hi ha recollit:

Cavall d'En Borras - 31 S CC 6389
(Fig. 2-4). Edat holocenica.
Igualment s'han recollit alguns
mol'luscs fossils i trossos de lumaquel'la, amb gran quantitat de conquilles
esmicolades sense cap possibilitat de
classificació. Les especies determinables
són: Arca noae Linné, 1758, Glycymeris
violacescens (Lamarck, 1819) i Anomia
ephippium Linné, 1758.
No s'ha pogut determinar la procedencia deis mateixos, pero a uns
cinquanta metres de la costa, mar
endins, i a uns tres o quatre metres de
fondaria entre les roques del fons i la
sorra que les recobre ix en part, es troba
un fons marí amb molts bivalves fortament erosionats i recoberts de diverses
incrustacions. Creiem que es tracta d'un
diposit holocenic, i hi hem trobat:

Trochoidea ebusitana ebusitana
(Hidalgo, 1869)
Glycymeris violacescens (Lamarck, 1819)
Cerastoderma glaucum (Bruguiere, 1789)

Rera de la platja actual, a un nivell
superior, i uns cent metres més a I'est,
una capa de mares subhoritzontal, gairebé blanc i poc consolitat, ha proporcionat:
Trochoidea
(Xerocrassa)
ebusitana
ebusitana (Hidalgo, 1869)
Trochoidea (Xerocrassa) cf. ebusitana
ortizi (Gasull, 1967)
cf. Eobania vermiculata (Müller, 1774).

Glycymeris violacescens (Lamarck, 1819)
Acanthocardia tuberculata (Linné, 1758)
Anomia ephippium Linné, 1758
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Fig. 3. Localització deis jaciments quaternaris
continentals.
Fig.
3.
Continental Quaternary outcrops
localization.

Es Copinar - 31 S ce 7180
(Fig. 3-2). Edat: Neotirrenia.
Per damunt de la platja
actual afloren dues capes de
mares, la superior lIeugerament
més fosca que la inferior, d'una
potencia total entre un idos
metres. Es veuen en poca extensió, ja que queden cobertes
per matoll i derrubis de La Mola
a la part superior i entre roques
i sorra de la platja a la part
inferior. Són molt fossilíferes i
s'hi ha recollit:
Nivell superior:
Trochoidea (Xerocrassa) cf.
ebusitana ortizi (Gasull, 1967)
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Nivell inferior:
Trochoídea (Xerocrassa) ebusítana ebusítana (Hidalgo, 1869)
Trochoídea (Xerocrassa) cf. ebusítana
ortízí (Gasull, 1967)

Pensant en els despreniments del
penya-segat, aquest jaciment correspondria probablement a I'Holoce inferior,
sense descartar la possibilitat de ser al
límit superior del Plistoce.

Aquests dos últims jaciments poden
ésser neotirrenians o holocenics. El
primer al litoral de la franja que uneix
els dos promontoris de Formentera,
formada en els darrers temps quaternaris; i el darrer a les costes de La
Mola, probable resultat de despreniments
de materials superficials.

Racó de ses Ampolles - 31 S CC 6491
(Fig. 3-5).
A la part meridional de I'illa, a la
franja gairebé al nivell del mar que
havia estat unida amb s'Espalmador, en
el mares que la forma hi hem trobat:
Trochoídea (Xerocrassa) carolí (Dohrn i
Heynemann, 1862), a qui se I'hi atribueix edat holocenica.

Camí de Cala Codolar - 31 S CC 7679
(Fig. 3-3). Edat: Holoce.
Al baixar a Cala Codolar des de la
Mola, a unes dues terceres parts del
camí, s'ha recollit diversos exemplars
subfóssils de Trochoídea (Xerocrassa)
carofí (Dohrn i Heynemann, 1862), serie
Punta Roja. Trochoídea (Xerocrassa)
carolí (Dohrn i Heynemann, 1862) fou
determinada en un principi com a
Rossmasslería per Escandell i Colom
(1960). Gasull (1964) canvia la seva
determinació genenca i I'atribuí a
Helícella (Xerocrassa) carolí i, a més,
digué que d'aquesta especie s'havia estingit (serie Punta Roja). Paul (1984)
canvia de nou la determinació de
Rossmassfería i I'atribuiex a Trochoídea
(Xerocrassa) ebusítana gasullí, nomenclatura utílítzada en aquest treball.
Cala en Baster - 31 S CC 6785
(Fig. 3-4).
En els sediments quaternaris que hi
ha al penya-segat de Cala en Baster i
gairebé en tots els nivells fins abaix la
cala apareixen dins el mares:
Trochoídea (Xerocrassa) cf. ebusítana
ortízí (Gasull, 1967)
cf. Eobanía vermículata (Müller, 1774)

Pujol des Fum.- 31 S CC 6085 (Fig. 36) Edat: possible Plistoce superior.
En els penya-segats d'aquest indret
és on s'ha trobat el niu d'ous de tortuga
i pel seu interes els descriurem amb
més atenciÓ.
Base: amb sediments miocenics
seguits de 2 m de mares de color siena
ciar amb tres
costres cal caries
succesives que delimiten tres capes
subhoritzontals, sense fóssils visibles.
1 m de mares format per grans
calcaris irregulars en forma i dimensions,
eolits, restes cretoses de conquilles esmicolades, trabat amb poc ciment calcari. Sois s'ha pogut identificar un exempiar de Trochoídea (Xerocrassa) ebusítana ebusítana Hidalgo (1869), i algunes
restes d'arrels. A uns 25 cm de la part
superior d'aquesta capa és on s'ha
trobat el niu amb els ous de tortuga.
(Fig. 4). Vegeu la part paleontológica.
5 m de mares eolític blanc, amb
abundants restes d'arrels fins a 18
mil'límetres de diametre especialment a
la zona en contacte amb el nivell inferior, i també conquilles de Trochoídea
(Xerocrassa) ebusítana (Jaeckel, 1952).
Dues capes de mares amb crostes
calcaries, sense fóssils visibles, i una
potencia total d'1 m.

Z. G¿sser i J.A. Ferrer, Jaciments del Mioce i Quaternari de Formentera

Sostre: Terra vetegal amb matolls.
Les últimes capes poden ser Holoceniques.
Cala Saona - 31 S CC 5984 (Fig . 3-7)
Edat: Holoce .
En un tall fet en una capa de mares situada damunt deis escalons deis
pescadors , s'hi han trobat Trochoidea

2

a

b

(.

2 cm
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(Xerocrassa) ebusitana (Jaeckel , 1952).
Aquest mares per la part inferior es
perd a la sorra de la platja actual i per
la par! superior al cim de les capes del
jaciment descrit a continuació .

Costa del Bou - 31 S CC 5984. - (Fig .
3-8) Edat: Neotirrenia.
En tota la Costa del Bou i també a
I'altre costat de Cala Saona fins
Forat del Mestre
prop el
s'observa en diferents punts -les
roques despreses del penyasegat en dificulten la visió
completa- una capa de Ilims
calcaris d'uns 0,8 m de potencia
mitjana, situada entre un idos
metres per sobre del nivell del
mar. A sota es veu una capa de
lIims calcaris rubificats i una
altra de caliche. Són d'un color
siena torrat-rojenc, i de poca
duresa especialment la fos silífera . Al damunt hi ha
diferents capes , essent I'altura
del penya -segat entre 6 i 15 m
segons el Iloc. S'hi ha trobat:
3 ( rn

Tudorella ferruginea (Lamarck,
1823)
Trochoidea (Xerocrassa) caroli
lidia e (Sacchi, 1954)
cf. Hygromia (Ganula) lanu ginosa (Boissy, 1835)
cf. Hygromia sp.
i altres especies encara no
identificades.

Fig. 4. 1 Hinnites erispus. Valva dreta. Tortoniá; 2.
Motile d'helíeid tereiari a) vista apieal, b) vista abapieal
i e) vista apertural; 3. a) Conjunt de 4 ous de tortuga
en posieió nidal. b) Detall de la part interna de la
elosea d'un ou .
Fig. 4. 1 Hinnites erispus . Right valve. Tortonian ; 2.
Internal mould of tertiary helieid. a) apieal view, b)
abapieal view and e) apertural view; 3. a) Four eggs in
a turtle 's nest. bY. Internal view of a part of shell egg.

Els gaster6pod es que ha
proporcionat aquest jaciment no
havien estat citats a Formentera. Són motiles interns, i
en pocs casos queden frag ments de la conquilla .
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Conclusions

Striarca /actea. Citada a Balears.
Raphitoma /inearis. Citada a Mallorca.
Payraudeautia
intricata.
Citada
a

1- Presentem un resum deis gasteropodes terrestres mencionats anteriorment, distribuTt per jaciments. (Taula 1)

Mallorca.
Hinia

costu/ata.

Citada a Mallorca

S'Espalmador.
2- Nous Jaciments marins:

Tortonifl..- Cala Saona, Cova de
S'Aigua, Ca Marí. Quaternari.- Tots els
mencionats.
3- Especies o generes miocenics
no citats a Formentera:
Tortonia
Hinites crispus (Brocchi, 1814). Citada
d'Eivissa.
Chame/ea cf. cothurnix (Dujardin, 1837).
No citada.

Quaternari marí:
No citats a Formentera, pero si a
altres lIocs de les Balears per Cuerda
(1989).

JACIMENT

A.

Conus testudinarius. Citada a Balears.
Co/umbella rustica. Citada a Eivissa

S'Espalmador.
Chauvetia minima. Citada a Balears.

Quaternari continental:
Trochoidea (Xerocrassa) cf. ebusitana
ortizi, citada com actual per Gasull

(1964).
Trochoidea

(Xerocrassa)

ebusitana,

citada de distints jaciments d'Eivissa.
cf. Eobania vermicu/ata, citada com
actual, no subfossil, per Gasull (1965).
Tudorella ferruginea, citada com a vivent
a les Balears i fossil a Eivissa per
Torres i Alcover (1981) i Gasull i
Alcover (1982).

A.

EC EC CC CES RSA PDF PDF CS CDS

(Inl) (Sup) (Inl) (Sup)

(Inl) (Sup)

ESPECIE
Trochoidea (X.) cf. ebusitana ortizi
Trochoidea (X.) ebusitana

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

Trochoidea (X.) caroli
Trochoidea (X.) caro/i /idae

el. Hygromia sp.
ef. Hygromia (Ganu/a) lanuginosa
Tudorella ferruginea

ef. Eobania vermicu/ata

X

X

Trochoidea (X.) ebusitana gasulli

X

X

X
X

X
X
X
X

Abreviatures- A (Inf): Els Arenals inferior; A (Sup): Els Arenals superior; EC (Inf): Es Copinar
inferior; EC (Sup): Es Copinar superior; CC: Calar Codolar; CEB: Cala En Baster; RSA: Racó
de Ses Ampolles; POF (Inf): Pujol des Fum inferior; POF (Sup): Pujol des Fum superior; CS:
Cala Saona; COB: Costa des Bou
Taula 1. Oistribueió per jaeiments deis gasteropodes terrestres recollits.
rabIe 1. Distribution of recorded terrestrial gastropods related to their outcrops.
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Hygromia lanuginosa, citada a Balears
per Gasull (1969).
Chelonia. Ous de Tortuga. No citat a
Formentera cap queloni.
4- Paleontologia
Explicitem amb més detall alguns
aspectes paleontologics deis jaciments
citats. Part d'aquest material i mostres
deis diferents pisos estan dipositats a la
Societat d'Historia Natural de les
Balears.
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Sobre la se va determinació no hem
trobat exemplars semblants ni en el
treball de Truc (1971), Wenz (1959), ni
en cap altre deis molts consultats. Es
possible que es tracti d'una nova
espécie o subespécie, endémica de
Formentera. Pero al disposar sois de
motiles interns és molt difícil la
comparació amb altres espécies.
Edat. Ha estat trobada en unes
calcaries que per la seva posició,
correspondrien al Tortonia.
4-2. Ous de tortuga

4-1. Helícids continentals
S'han recol'lectat tres exemplars
adults idos juvenils. Són motiles
internes. Les mides deis adults queden
reflexades en la Taula 2.
Descripció (sois fa referéncia al
motile intern). Forma semiglobosa, amb
cinc voltes d'espira, de creixement regular, lIeugerament convexes entre
sutura i sutura, la darrera abombada al
doble de I'anterior, Iínia de sutura marcada, no carenada. Obertura ovalada i
en decliu, i a la part superior hi té un
enfonsament corresponent a un plec del
marge paletal superior. Umbelic mitjanament petit, i per la forma del motile i del
contra motile no es veu que estés tapat
per una dilatació del peristoma, per tant,
el marge columenar no queda imprés i
permet veure'l. El peristoma és quelcom
espés i no interromput. En els exemplars juvenils no s'aprecia el plec, ni
tenen !'obertura en decliu.

Un estudi preliminar de la troballa,
realitzat per Filella et al. (1996), ha dut
a les següents conclusions. El total de
la posta recuperada és composa de sis
ous, no eclosionats (Fig. 4), ovalats, de
diametre 59 per 48 mm de closca dura,
color groc paHid. Es podria tractar d'una
tortuga terrestre semi gegant que podria
estar relacionada amb les restes de
tortuga trobades a Eivissa a la Cova de
Ca Na Reia (Bour, 1985), Es Pouas o
de les Pedreres de Can Bassora (AIcover, como pers.).
Actualment els autors citats en
primer lIoc n' estan fent J' estudio

Agra'iments

Per ordre alfabétic, agra'im molt I'ajuda i suport desinteressat que en diferents moments de la realització del
present treball ens han prestat el Sr,
Antoni Abad, del Museu Geologic del
Seminari de Barcelona; el Sr. Michel
Altura
Diametre menor
Diametre major
Bech,
malacoleg
1
9,8
14
16,8
en
especialitzat
2
17,6
9,5
13,9
gastropodes
ter12
14,2
3
8
restres; el Dr. Sebastia
Calzada, DiTaula 2, Mides deis adults (mm) d'Helíeids del Mioe€!.
rector
del Museu
Table 2. Size o( adults (mm). Miocene Helicidae.
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Geológic del Seminari de Barcelona; el
Sr. Eduard Filella de la Societat
Espanyola d'Herpetologia i el Sr. Joan
Maria Viader, del Museu Geológic del
Seminari de Barcelona.
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