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En un article anterior es donaren unes 
notes sobre aquest jaciment i el material 
trobat (Gilsser i Ferrer, 1997). Aquestes notes 
no van esser exhaustives i quedava la 
incógnita de l'edat del mateix, s'hi han fet 
noves visites i es pot donar una descripció 
més acurada del mateix. 

del promontori de La Mola, prop de l'inici 
del cordó litoral que uneix els dos 
promontoris de Forrnentera, La Mola i Cap de 
Barbaria; els afloraments s'estenen del Caló 
des Mort fins a perdres sota una plataforma 
d'obra d'un establiment turístic, al 
comen9ament de les platges deIs Arenals. 

Situació geografica 

El jaciment d'Es Copinar (31 S CC 
7180) esta situat a la zona litoral rocosa entre 
Es Caló des Mort i Ets Arenals, a la part SW 

Descripció i estratigrafia 

Al SE tenim Es Caló des Mort i al 
NW la plataforma citada (Fig. 1); la platja té 
uns 250 m de !largada, i una amplada varia-
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Fig. 1. Vi sió globa l de l j ac iment d'Es Copinar (Formentcra). 
ng. /. Ge l/era! vieH' al rhe Es e opil/ar ollrcrop (Forlllen/era). 

Fig, 2, I)etall del nivell in k ri or (L lItirrcn iit) . 
!'-¡g. 2. /Je /a¡/ al /he !OH'er !e ve! ( fll/hnTell iall) . 

blc cnl re 5 i 10 m. S' h i \'euen sis ni l'c ll s, 

pero, no en tola la Ilargada. A més des

cri urelll el s ni ve ll s cont incnlals (4, 5 i 6) ja 
\:n la I'essant de la l1lun lanya. 

El ni ve ll inferior eO ITespon a I'Euti rrcniil 
(F ig. 2) . (:5 un clap eh: gresos mi crocon

glomerali cs, groll ers, Illolt ci mclllats, que 

anorcn a partir dcl NO cn un rcco rregul d'uns 

70 m, amb una poténc ia d'cnl re 0,75 i 1. 5 m 

pc r dam unt dcl ni ve ll dc l mar. 

El con tin gut paleontolog ic es 
rclac iona a la T aula l . 

2. A un costat del jaciment 

a parc i ~ una capa de marés 
ca1cari el e co lor siena ciar el' c

dat probab lcment neotirreni ana, 

menvs cilllentaela que i'<lIlteri or. 

s'estén a partir ele l Sr:: uns 150 

m. Aquesta capa t': una 
potencia Ill á~ im a d ' un s 0'7 III 

sob rc el n ive ll elc l mar: per la 

part inkri or es perd sota el 

n.eI.m .. o hé sota la capa núm . 
3. El con tin gut pa leonto log ic 
vc dctallat a la T aul a 2. 

3. Una capa de mares es
tl:ri l de t c~ tura scmblalll a l 'antcr ioL Cob rc i ~ 

la part central del jacilllcnt i Illo lt bona part de 

la I'orc ra del mar. Es considera neotirreni ana, 

donat que la scgücnt ca pa ha proporcional 
m01.luscs neotirrenian s, i no es vcu cap 

di sco rdan<;:a en la succcsió el e les mate i ~c s . 

4. Una capa de mares rub ili caL poe ci
Illcn tada, allunyada dc la \ 'orera dc la mar 

entre 5 i 10m, i amb una potencia cl'uns 0'8 

m. [ n alguns pu nts és vcu desaparé i ~c r sota 

cl'cl la les capes 1 i 2. Ila proporcionat cn la 

part infcrior rcstcs de Clvcvlll eris "iolas
cescells. 
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Taula 1. Mol.luscs del ni vc ll in ferior (Eulirrcni il) 
Table l . Mollusca o/ /he 10\l w le vel ([¡ I/Y
rrhenian). 

Acan/hocard ia fII bercula/a (Linn c. 1758) 
Arca 11 0ae Linné, 1758 
Cha melea gallina (Linne. 175 8) 
C I)'c)'meris violascescens (La l11arck, 18 18) 
S /riarca lac /ea (Linnc. 1767) 
Hil1ia (Te lasco) cos/llla /a (Rcn icri . 1804 ) 
Ang ulus sp. 
Ceri/hiulI/ (Thericillm) vulgallllll ( I3ruguiére, 

1792) 
Challve /ia lIIinima Monlagu, 1803 
Columbella rus /ica (Li nné, 1767) 
Conus (Lau/oconus) II/ ed i/erraneus I3 ruguiérc, 

1789 
Selllicassis undulalO (G l11el in . 1789) 
Se lia (Cris illa) semis/ria/a (Montagu. 1808) 
Thais haemas /oma (Li nn é, 1760) 
Trunca/ella (Trun ca/ella) subcylindrica 

(Linné, 1767) 
Trunculariopsis /runcullls (L inné, 1758) 
Cyma/illm (Cabes lOna) culaceum (L inné, 

1767) 
S"'omblls bubonius Lal11arck . 1822 
Conus (Cheliconus) /es /udinarius M artini , 

1767 

Taula 2. Mol.llIscs prescn ls en la capa de l11arés 
(probablcl11enl ncolirreni ana) . 
7ab le 2. Molll/sca prese /1/ in /he mares layer 
(probably Neo /y rrhenian). 

Acan/hocard ia /u berelllala (Linn é, 1758) 
C I)'cymeris violascescens (La l11 arck , 18 19) 
Chamelea ga llina (Li nnc, 1758) 
A l10 mia ephippillm (L i!ln c. 1756) 
Lima (Lima) lima (Linnc, 1758) 
As/roea (Bo lma) rllgosa (Linne, 1767) 
Se micass is /lndulala (G l11elin , 1989) 
Thais (S/ramoni/a) haemas/oma (Lin nc. 1760) 
Trunculariops is /I"III1CUIIlS (L innc, 1758) 
Trochidae 
Nassarius sp. 
U/h o/amniull1 sp. 

5. A continuació una capa dc mares ca l
cari , siena ciar, no foss ilífera. amb una potencia 
d' entre tres i cinc metrcs. amb un a crosta a la 
part superi or d ' un a mitjana de 0'5 m. 

6. A sobre d'ella, uns sis metres emera, 
comenc;a una dun a ac tu al amb cscassa 
vegetació qu e va au gment ant amb I" alc;a ri a, 
seguint el vcssant de La Mola que en aq uest 
punt esta pob lat de vegetac ió litora l. 

Fig. 3. a) Conus /es /udil1arius. ( longitud : 40 111111 ) . b) S" 'ombus bubonius (67 111111 i 80 111111 de logillld ). 
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En la capa núm. 4, a la part SE les 
onades han excavat una petita bauma, 
reomplerta després per material holocenic on 
s'hi han trobat els bivalves Glycymeris 
violacescens i Chamelea gallina. 

S'ha fet una prospecció del terreny als 
costats d'Es Copinar; i també una revisió 
submarina, en tota l'extensió del jaciment. 

En"uns 25.0 m en direcció al Ram, tant 
al litoral com sota el niveH de la mar no 
s'observa cap tipus de fossil. 

Davant el jaciment es veu en algun 
punt que la platja neotirreniana s'endinsa al 
mar, no veient-se els límits, perque on no 
baten les onades el jaciment esta recobert per 
diversos organismes: algues, briozous, etc., i 
finalment per sorra. 

Per la part d'EIs Arenals s'han seguit 
uns 600 m per la costa i sota el nivell del 
mar. Aquí no s'ha observat cap fossil. Pero 
ran la costa s'han trobat dues petites c1apes 
neotirrenianes semblants a la d'Es Copinar, si 
bé soIs apareixen Glycymeris, Chamelea i 
Acanthocardia, de dimensions més petites. En 
aquest espai hi ha blocs de mares escampats, 
amb fossils marins i continentals, citats per 
Gasser i Ferrer (1997). 

Cymatium cutaceum és una especie rara 
en el registre fossilífer, únicament s'ha trobat 
a un jaciment Eutirrenia i a un altre 
Neotirrenia de Mallorca (Cuerda, 1987). 

Cal notar que després de cada 
ponentada varia la deposició de sorra de 
damunt la platja i que una vegada es veu un 
1I0c i en una aItra ocasió el cobreix i en des
tapa un aItre punt. 

El jaciment que indiquen Butzer i 
Cuerda (1962) i Cuerda (1984; 1989) és difi
cil de localitzar, donat que no situa el tall 
estratigrafic damunt d'un mapa de 
Formentera. Tampoc els mapes existents de 
l'illa de Formentera situen bé el toponim 
Caló des Mort, doncs el posen més al SE del 
1I0c on es troba en realitat. 

Conclusions 

Es suposa la formació d'una platja 
durant I'Eutirrenia amb aportacions per les 
onades de mol.luscs morts moIt remoguts i 
fragmentats, consolidant-se la platja amb els 
mol.luscs en totes posicions. Aquesta plaga en 
el trancurs del temps va poder ser recoberta 
per aItres sediments, consolidar-se, sofrir 
erosions i finalment quedar-ne una part que 
més o menys ha arribat fins els nostres dies. 

Durant el Neotirrenia les ones seguiren 
portant sediments, acumulant més sorra i 
mol.luscs formant una nova platja consolidada 
des del costat d 'Es Caló des Mort fins arribar 
a trobar l'anterior que possiblement no 
recobrí. 

Una nova duna envaí la platja amb 
nous recobriments i erosions, fins deixar-Ia en 
l' estat actual. 

En superficie, doncs, a partir d'Es Caló 
des Mort s'observen uns 150 m de mares 
Neotirrenia. A continuació, recobrint trossos 
de I'anterior, uns 100 m de mares esteril no 
datable, i finalment uns 70 m d'Eutirrenia. En 
tot el tram hi ha blocs de mares de les capes 
mencionades, de di verses mides. 

La historia es repeteix, ja que 
actualment tota la platja esta recoberta de 
mol.luscs actuals. Durant tots aquests cicles, 
sempre l' especie més abundant, ha sigut el 
bivalve Glycymeris violascescens. 
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