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Al present treball, es descriuen els materials miocenics marins que constitueixen
els penya-segats als voItants del torrent de Sa Fusta, donant la seva estratigrafia
i el seu contingut paleontológic. Finalment es correlacionen amb d'altres series
mioceniques conegudes a Formentera.
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Iníroducció
El Mioce de l'iHa de Formentera és
conegut des d'antic: Thos (1876), Vidal i
Molina (1880), Nolan (1895). Després d'una
llacuna de quasi setanta anys, s'han fet estudis més o menys general s sobre els
afloraments d'ambdós extrems de l'iHa (La
Mola i cap de Barbaria): Butzer i Cuerda
(1962); Brebion el al. (1968); Rangheard
(1970; 1971; 1984; 1985); Simó (1982);
Fornós i Pomar (1992).
Darrerament, Gasser i Ferrer (1997) van
descriure, entre d'altres, tres jaciments del

Mioce (Tortoni<i marí) de Formentera. El darrer és el de Cova de s' Aigua, on citen per
primer cop Chamelea cf. cothurnix. Vagament, s'assenyala que a una distancia d'uns
400 m de l'anterior, s'ha trobat una fauna
semblant i les restes d'un equinoideu, jaciment el qual ens ocupa el present article.
Abad et al. (1998) van descriure, des del
punt de vista estratigrafic, la serie de la Cova
de s'Aigua.
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2) Tascó de 30 cm de conglomerats calcaris, amb partícules de mida codol, clast
supported, ben cimentades. Aquests codols són
La serie del torrent de sa Fusta es troba
de calcaries algals. El contacte inferior no
situada a un penya-segat de la costa W de
sembla ser erosiu, oferint una geometria plana.
Formentera, al Cap de Barbaria (Fig. 1), amb
3) Wackestone algal molt recristal.litzat.
la seva base a nivell del mar; després, segueix
El seu interior és massiu, formant un sol
el curs del torrent fins a arribar a sa Tanca,
banco Potencia: 4,5 m.
on finalitza la serie (Fig. 2). La seva potencia
4) Mudstones, a voltes recristal.litzats.
total és d'uns 45 m.
Es troben estratificats en bancs hemimetrics.
Potencia: 2 m.
Descripció de les unitats
5) Packstones algals estratificats en
De baix a dalt (Fig. 4) s'han distingit
bancs metrics; a l'interior de cada banc
quatre unitats:
s'observen estratificacions encreuades de peUnitat A. Esta formada per uns 20 m
tita escala i de baix angle (un s 15° a l'oest en
de calcaries algals, de color blanc groguenc.
una capa de la base; uns 18° cap a l'est, a la
La successió observada és la següent:
resta de capes). Potencia: de l'ordre de 4 m.
1) Wackestones-pacskstones, formats
6) Wackestone algal formant un bane
maj oritariament per fragments d' algues
de quasi 2 m de potencia.
rodoficies. Són molt massius. Potencia obser7)
Packstones,
en
algun
lloc
vada: 2 m.
packstones-grainstones, d'algues calcaries,
molt abundants les formes planes, éssent rares
les rodoficies. A la base, es troben
estratificats en bancs metrics, i a
flVI5SA
sostre, en bancs hemimetrics i
N
menys (thinning upwards). Potencia
5,5 m.
Tota aquesta unitat es troba
molt carstificada, amb coves de
petit recorregut que segueixen els
plans d'estratificació.
Unitat B. Esta formada per
calcaren ita (mares) de gra fi de color blanc groguenc. Es troben ben
estratificats en bancs metrics.
La seva base ofereix un
contacte més o menys ondulat amb
la unitat anterior A; aquí es troba
una capa métrica que forma una
veritable lumaquel.la (encopinyam)
format per: Poliquet (Serpula sp.),
bivalves (Glycymeris sp.; Lima sp.;
Ostrea lamellosa Brocchi, 1814;
~======~======~lOkm
Cardium sp.), gastropode (Haliotis
sp.), equinoideus (cf. Arbacina sp.;
cf. Brissus sp.) i fragments d'algues
calcaries
(Lithotamnium
sp.;
Fig. 1. Situació de la serie del torrent de Sa Fusta (A).
Rodoficea
indet.).
Fig. 1. Location 01 the section 01 the de Sa Fusta stream. (A).

Situació

H
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A. Abad el al, El M iocé mo rí del lorrel1l de so F usla (Fo rm el1lera)
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Fig. 2. Torrent de sa Fu sta (Fo rmentera).
Fig. 2. Torrel1l de sa Fusla (Forlllen lera).

l' abund ancia de motil es de
sp., els qu als,
juntament amb la resta deis
bi va lves, es troben amb les
valves desarti culades i reposant
segons la seva P OS tC tO de
max ima estabilitat.
El mares conté algun s
c6dols de ca lca ria algal
(segurament prov in ent s de materi als que constitueixe n la
unitat anteri or "A", arrodonits
i qu e arriben a 10 cm de di ametre. El mig metre de sostre
d 'aquesta capa lumaqu el.li ca,
mostra que la mida de gra ha
di sminuH, convertint-se amb un mares de gra
mig, amb estratifi cac ió encreuada de baix angle i petita esca la. Aqu est mares, com les
següents capes, esta fomlat per restes d'algues
ealca ri es i rarament per foraminifers i restes
de mol.l uses.
Clycym eris

Fig. 3. Detall d' un bl oc de lumaquel·la.
Fig. 3. De/ail oj a black oj Ium achelle.

A excepeió d' Os lrea i les algues calcari es, tots els demés f6ss il s es presenten en
forma de motiles interns i externs. Destaquem
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Al damunt de la lumaquel.la, reposa
una capa de mares de metre i mig de potencia
i sense cap estructura interna. A continuació,
es troba una altra capa de 6 m de potencia
formada per mares, també de gra mig, amb
estratificació encreuada planar (una mesura a
la mateixa: 112 0 , 21 0 S) amb seis de 20 cm
de potencia cadascun. Aquesta darrera és coronada per una capa massiva de mares de 2,5
m de potencia.
Unitat C. Mares de gra mig a fi, de color
cafe amb \let, de la mateixa composició que els
de la unitat B. Esta estratificat en bancs
metrics, l' interior deis quals és massiu o bé
amb estratificació encreuada planar analoga a
la de la capa de 6 m de potencia de la unitat B
anterior. La potencia del conjunt és d'uns 9 m.
Unitat D. Crosta carbonatada de color
cafe amb \let i que corona a la unitat anterior.
El contacte inferior amb la unitat C anterior
és marcadament ondulat.
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Fig. 4. Signes convencionals. Serie del Torrent de Sa Fusta. 1 - Crosta carbonatada; 2 - Packstone; 3
- Wackstone; 4 - Mudstone; 5 - Conglomerat; 6 - Lumaquel.la (encopinyam); 7 - Mares. Aa Estratificació encreuada de gran escala; Bb - Estratificació encreuada de petita escala. a - algues
rodofícies; b - algues calcaries planars; c - gastrópodes; d - bivalves; e- equinoideus. Color: a blanc
groguenc; B color cafe amb lIet.
Fig. 4. Key. Torrent de Sa Fusta section. 1 - Carbonate crust; 2 - Packstone; 3 - Wackstone; 4 Mudstone; 5 - Conglomerate; 6 - lumachelle; 7 - Mares. Aa - Greath scale cross-bedding; Eb - Small
scale cross-bedding. a - rodophicean algae, b - planate carbonatic algae; e - gastropoda, d - bivalvia;
e - echinoidea. Colour: a yellowish white; jJ cream.

A. Abad el al .. El .Hi oce marí del IOrrel1l de sa rus/(¡ (FOr/ll elllera)

Fi g. 5. a) e l'. I3riss/ls sp., (di ál11 ctrc maj or 73 111111 b) ef. Arba clI1a sp. (20
sp (di ál11 ctrc maj or 45 111111) .
Fig. 5. a) ef Briss lI s sp .. b) cf I\rbac ina sp. e) Hali oti s sp.

Interpretació
La unit at A fou sedimentada en un
medi marí de plataforma carbonatada mo lt
so ma. domin ada al comenc;alllen t per les a lgues rodofieies. Els prilllers dipósits sembl en
tranquil s. donada la gran qll antitat de restes
alga ls brancosos (a lgun s d' cll s estan qll asi
sencers): Illalgrat tot estan separats per un
interval conglolllerati c que in dica ri a el retreball ament costaner de materia ls carboniltats
alga ls ja co nsolid ats. A la part mitj ana de la
unit at. el medi no estava exen t de corre nts,
les qual s són les responsabl es de les estrati fi cac ions encreuades obse rvades. Al sostre
de la unitat. les algues rodofieies són desp lac;ades quasi tota lmen t per altres algues
ca lcaries de formes brancoses. les quals segurament foren ac umul ades a prop del seu Il oc
de vida. ja que es troben quasi senccres.
La unitat 13 sign ifica un trencament ciar
amb la sediment ac ió anteri or. A partir d' aqucsta unit at hi predomina qu asi totalment el
mares. La basc de la unitat rcprcscnta un ambicnt costancr. segurament de platj a. o molt

111111
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de diá l11 ct rc) e) I-Ia lio /l s

proper. El con tin gut orga ni c quc co nté és correspon amb orga ni smcs quc habitave n la zona
propera dc plata l'o rm a. Lcs va lves deis
lamel.l ibranq u is. un cop desani cul ades després
de la mort. fore n scdimcn tades amb la resta
de contin gut orga ni c. juntamcn t amb els códols dc carbon ats a lgals ja consoli da ts.
Aq uests darrers. afl orarien a un a rasa costancra propcra. on el mar. dcsprés d' eros ionar-los.
els retrcba ll ava fin s a donar-los la form a dc
códol més o mcnys arrodo nit. Sembl a que. a
la resta dc la unitat. scgucix un ambi ent transicional. segurament dcscnvo lupat en cl
fores hore i pcr da munt d ' el!.
Aq uesta mateixa situ ac ió segueix amb
la unitat e, la qual cs difcrencia de la B pcl
seu co lor de cafe amb Il et. segurament dcgut
a la influencia cont inental posteri or a la scd imentac ió.
La unitat D represen ta la consecució de
processos edafic s produ'it s al dam unt de is
materi als anteri ors e leva ts pcr damunt de l
mar, en un ambicnt de baixes pree ipitac ions.
amb la corrcsponcnt l'o rm3ció d' una grui xuda
crosta ca rb onatada.

62

Bol!. SOCo Hist. Nat. Balears, 4/ (/998)

Correlació i datació a tall de conclusions

Agrai'ments

Totes les unitats, excepte la D, poden
correlacionar-se amb el cicle inferior indicat
a Formentera (la Mola i cap de Barbaria) per
Fornós i Pomar (1992), format per nivells de
calcarenites i lutites caldlries bioclastiques
amb fragments de mol.luscs, briozous, foraminífers, equinoideus, plaques d'Halimeda, i
sobretot, algunes rodoficies amb rodólits
abundants i blocs amb restes de coralls que
representen facies de talús esculló s (nosaltres
no hi hem trobat cap resta de corall). Segons
aquells autors, el materials miocens del W de
Formentera corresponen a la seqüencia del
Tortonia-Messinia, equivalent a la unitat de
les Calcaries Esculloses (o de Santanyí).
La serie de Cova de s'Aigua, donada
per Abad et al. (1998), esta situada a un
penya-segat a uns centenars de metres més al
nord de la serie del torrent de sa Fusta. S'han
descrit 3 horitzonts equivalents, de dalt a
baix, amb les unitats indicades per a aquest
nou jaciment:
1) Crosta carbonatada de 2 a 3 m de
gruix, atribuIda al Quaternari. Equival a la
unitat D del torrent de sa Fusta.
2) Mares de color crema o cafe amb
llet, de 20 a 30 m de potencia, atribuIda al
Tortonia. Equival a la unitat C del torrent de
sa Fusta.
3) Mares de color crema, ben cimentat,
amb estratificació encreuada plana, amb fauna
composta per: Glycymeris sp., Chamelea cf.
cothurnix (Dujardin) i Cardium sp. Fou
datada com a suposadament tortoniana pel seu
contingut faunístic. Equival a la unitat B del
torrent de sa Fusta.
Aquestes tres unitats tornen a retro barse uns centenars de metres més al sud, a
l'anomenat torrent des Cocó.
La unitat A del torrent de sa Fusta no
fou reconeguda a la serie de Cova de
s'Aigua.
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