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En el present treball es donen amplis detalls sobre un jaciment principalment amb 
mol·luscs del Quatemari damunt d'un altre amb algues del Mioce situats a es Ram 
(Formentera, Illes Pitiüses, Mediterrania Occidental). També es realitzen alguns comen
taris sobre aquests fossils. 
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new outcrop from the Quatemary and Miocene are reported from es Ram (Formentera, 
Pithyusic Islands, Westem Mediterranean). Sorne remarks about their fossils are given. 
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Descripció i estratigrafia 

Els jaciments que ara s'estudien varen 
ésser descoberts quan l'estudi del Mioce 
(TortonU¡ marí) de s'Estufador (Gas ser, 2001), on 
es trobaren algues en bon estat de conservació 
del genere Lithophyllum sp. Després de prospec
tar els terrenys propers, es va veure en es Ram 
uns afloraments diferenciats. A la base, un banc 
de calcarles amb algues rodofícies, que es corre
pon amb el del nivell descrit a s 'Estufador, i al 
damunt uns escasos i molt erosionats sediments 
de mares que per la seva fauna i constitució es 
poden atribuir a diversos estatges quaternaris. 

El jaciment que anomenam d'es Ram (31 
S CC 7179) (Fig. 1), esta situat a la zona rocosa 
litoral a la part SW del promontori de la Mola, 
entre es Copinar i s'Estufador. És a poca distan
cia a l'E deis escars d'es Ram. 

Aquest jaciment aflora des del nivell del 
mar fins una altura irregular d'uns tres metres al 
punt més alt i una amplada maxima d'uns qua
ranta metres des de la vorera de la mar fins al 
vessant de la muntanya. La seva longitud és 
d'uns cinquanta metres. Seguint a l'E es veuen 
petits trams de la mateixa capa intercalats amb 
platgetes de codols fins arribar a s'Estufador, el 
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Fig. lo Visió panoramica de la costa d 'cs Ram a s' Estufador (Fonnentera ). 
Fig. l . Gel/eral view 10 es Ram /O s'Es/IIJador coas/ (Formel//era). 

jac ime nt és una pl ataforma carbonatada amb res
tes d ' algues rodofíc ies anitloga a l packslolle de 
s' Estufador (Gasser, 200 1), i per tant és atribu'it , 
també, al Mi oce (Tortoni a ma rí). 

Al damunt d ' e ll s' hi troben uns sed iments 
qUalernari s, en capes de poc grui x molt eros iona
des i fragme ntades, amb abundants mo l·luscs. 

Des de l jac iment fin s a s'Estufador la 
co ta s ' e ndinsa al mar amb un Ile uger decli vi 
més o menys accentuat i al fons del mar es veuen 
inte rcalats espais rocosos i are nosos. 

En segon terme i ja apa rtat de la líni a lito
ral es troba el vessant de la Mola format per 
mares quaternari esteril , amb cros tes ca lcari es 
interca lades i amb la vegetac ió propia del lIoc. 

En e ls escars d ' es Ram, e l mares del ves
san t de penya-segat arriba fin s al ni ve ll de l mar, i 
així continua cap a l W fi ns a es Copinar, si bé en 
algun punt es ta assentat sobre unes capes de 
mares es te ril més c ime nt at, poss ibl e me nt 
Quaternari . 

Resultats paleontologics 

De la unitat pertanyent al Mioce s ' ha tret 
la conc lusió que I' alga correspo n a l genere 
Lilhophyllurn Philippi , 1837. 

S ' ha consultal per a la seva delerminac ió, 

Braga i Mart ín ( 1988), Braga i Aguirre (1995), 
Harlam ( 196 1) i Gasser (200 1). Es recolliren 
mostres del lerreny i se ' n fere n lamines fines en 
les qu als, al microscop i, s'observa una gran 
rec ri stal·litzac ió i en a lguna d ' e lles s' hi veuen 
fragments d ' hi potal·lu s, de perita l·lus i de con
ceptac les (Figs. 2 i 3) sembl ants als que es reco
lIiren a s'Estu fador (Gasser, 2001 ), per tant , i 
d ' aco rd a mb Har lam ( 196 1) correspo n a 
Lilhophyllul/ sp. No ha estat poss ible determinar
la a ni ve ll específi co 

De l Quaternari , assentat directament sobre 
el Mi oce, s' hi han trobat restes de l Pl istoce. Per 
al seu estudi i determinac ió hem seguit BUlzer i 
Cuerda ( 1962), Cuerda ( 1984; 1987; 1989), 
Gasser i Ferrer ( 1997), Parenza no ( 1970), Solé 
Sabarís ( 1962) i Yicens el al . ( 1992) . 

A la taul a I es dona un lIi stat d ' exemplars 
recoll its; i amb reserves, di sting int amb p i ) i p2) 
dos ni ve ll s corresponents al PI istoce superio r. 
Bo na part de l materia l es tudiat esta c imentat for
mat una dura lu maq ue l·la (Fig. 4). 

Entre e ls mo l.luscs estudi ats, PeClen jaco

beus és una espec ie rara en e l Pl istoce balear 
(Fi g. 5). Únicament es cone ixen fragments de 
l' Eutirreni a de cap L1entri sca (Eivissa) i de 
Paguera (Mall orca) i una ún ica valva esquerra 
sen ce ra procede nl de l Pli sloce supe ri o r de 
s' Espalmador (Cabrera) (Cuerda, 1987). 
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EQUINOIDEUS p2) Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816) 
CRUSTACIS p2) Eriphia verrucosa (Forskal, 1776) 
LAMEL.LIBRANQUIS pi) Acanthocardia tuberculata Linnaeus, 1758 

p2) Anomia ephippium Linnaeus, 1756 
pi) p2) Chamelea gallina Linnaeus, 1758 
pi) Chlamys flexulosa (Poli, 1795) 
pi) p2) Glycymeris violacescens Lamarck, 1818 

p2) Lima lima Linnaeus, 1758 
p2) Pecten jacobeus Linnaeus, 1758 
p2) Spondilus gaederopus Linnaeus, 1758 

pi) Angulus sp. 
pi) Cardium sp. 

GASTROPODES p2) Patella caerulea Linnaeus, 1758 
pi) Spiroglyphus glomeratus (Bivona, 1932) 

p2) Lemintina arenaria Linnaeus, 1767 
p2) Columbella rustica (Linnaeus, 1767) 
p2) Conus mediterraneus Bruguiere, 1789 

pi) Conus testudinarius Marini 1767 
p2) Gibbula ardens (Von Salis, 1793) 
p2) Gibbula turbinoides (Deshayes, 1832) 
p2) Littorina neritoidea (Linnaeus, 1767) 
p2) Monodonta articulata Lamarck, 1822 

pi) Semicassis undulata (Gmelin, 1789) 
pl) p2) Thais haemaestoma (Linnaeus, 1766) 
pi) Thericium vulgatum (Bruguiere, 1789) 
pi) Bittium sp. 

p2) Triphora perversa (Linnaeus, 1758) 
p2) Trivia monacha (da Costa, 1778) 

pi) Mitra sp. 
pl) Hinia sp. 

Taula 1. Fossils presents al jaciment d' es Ram (Formentera). 
Table 1. Fossils ofthe es Ram outcrop (Formentera). 

Interpretació ambiental 

La cara superior del jaciment no és horit
zontal, té un pendent vers el mar. 

Com que no s'en veu cap secció transver
sal, no podem assegurar si és un bussament cap 
al S, o si l' erosió de les onades I'ha deixat en 
aquest estat. 

Per a la descripció deIs accidents geogdl
fics i toponímia s'ha utilitzat el Mapa 
Topográfico Nacional 825-III i 850-1. 

Al jaciment de s'Estufador (Gas ser, 2001) 
ja es detectaren algues en molt bon estat de con-

servació i en major nombre que en el jaciment 
d'es Ram. Es pot atribuir aquest fet a la forma i a 
l' orientació del litoral. 

La costa sud de Formentera des de Punta 
Roja al Caló d'es Mort, és a dir d'E a W, i ja a 
s'Estufador va derivant més de cara al SW fins a 
la punta de sa Fragata en arribar prop d'es Ram 
on ja és c1arament cara al SW. Des d' es Ram cap 
a es Copinar ja deriva c1arament al W. A mida 
que ens despla«am en aquesta direcció, els tem
porals de ponent molt més forts que els de mig
jorn, arriben a la costa amb més efectivitat i pro
dueixen, per tant, major erosió. D'aquí és Iacil 
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Fig. 2. ConceptacJes de Li/hophyllll/ll sp. Foto G. 
Alvarez. 
Fíg. 2. COllceptac/es of Lithophyllum sp. Ph% G. 
A/vare:. 

Fig. 4. Detall de 11Imaque l.la amb Trivia mOl/acha en 
primer pla. 
Fíg. 4. De/oi/ of //IInachelle \Vilh Tri via monacha il/ 
jirs! view. 

deduir perqlle a I' E tenim més ben conservats els 
exempl ars d 'algues i al W sigllin més fragmen
tats, com també la no horitzonlalilat de la cara 
superi or del jaciment. Per la mateixa raó la inte
grilat ele la plalaforma calcaria no es manlé tant 
bé en el jaciment ara es tueli at, fins sembla di s
conlínua. Aixa és degut a que la intensa erosió 
diferencial a oberl unes petites va ll s perpendicu
lars al litora l, que en alguns casos di videixen la 
plataforma en la pan visible, i que estan coberles 
parcialment i irregular per sorra i cadol s, segons 
els deixen els successius temporals. 

Per les raons ex posaeles creiem que es 
tracta d' un maleix jaciment. Per més seguretat 

Fig. 3. Hipotal·lu s de Li/hophvlllllll sp. Foto G. 
Alvarez. 
Fíg. 3. Hipo/hallus of Lithophyllllm SJ1. P/101O G. 
A/vare:. 

Fig. S. Valva esquerra de Pec/el/ jacobells. 
Fíg. 5. Lef/ va/ve of Pecten jacobeus. 

s' han ex lrel vari es mOSlres d' es Ram i de 
s' Eslufador i se n' ha fel un eSlUdi comparatiu . 
Els resu Itats han estal molt semblaIlls en 10les les 
mostres dei s dos jac iments. 

Al microscopi s'observen el maleix tipus 
eI ' hipolal·lus de perilal·lus i ele conceptacles indi 
cats a Gasser (200 1). Aq uestes algues fass il s, 
traclades amb i'tc id clorhídric no deixen residuo 
Tenen la maleixa densilat , promi g d= 2.78. 

L'anali si per difracció de RX (Fi g. 6) ens 
indica que es u'acta eI ' una dolomia amb els 
següenls percentatges: CaMg(CO,)" 93'3 %; 
CaCOl, 2'4%; Ca(SO,)2 .H,O, 4,4%, Totes aq ues
tes proves ens han confirmal de que es lt'aCla ele 
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Fig. 6. Difraclograma de RX. 
Fig. 6, Difractograll1e analysis 01 RX. 

la prolongació delmate ix jaciment i d ' un a matei
xa especie a lga l. La presenc ia d 'a lgues en dife
re nts punts de l lito ral, s ' Es tuFado r (Gasser, 
200 1), es Ram, torrent de sa Fusta (Abad el al., 
1998), fa pensar en la possibilitat de que tot e l 
lilo ra l en que per les seves condi cion s ho perme
tés hauri a estat colonitzat per algues i que el que 
ara es troba són les res tes de jaciments no ero
sionades. 

A sobre de l Tortoni a hi han uns diposits 
quatern ari s que s ' han atribu'it a di stints ni ve ll s 
de l Plistoce supe ri or, no ens atrevim a diferen
c iar-los més. La se va fragmentac ió no permet 
estudi ar- ne l' estrati gra fi a. Han sofert una eros ió 
mo lt important i es veuen to ts a un mate ix ni ve ll 
sobre e l te rc iari amb una potenc ia de pocs centí
metres. Fragments intercalats sen se soluc ió de 
continuitat entre e ll s, es diferenc ien pe l color i/o 
consistenc ia de la ganga, pe l seu contingut , 
a lguns són lumaque l.les exc lusivalllent de gas tro-

podes, alu'es amb més lamel.libranquis. encara 
que no hi ha I' abu ndancia de Clycymeris viola
cesce/1S CO Ill a es Copinar q ue ja havi a estat c ita
da (Gasser, 1998) per a platges eut irrenianes, 
neotirre ni anes i ho loceniques a l matei x ni ve ll , 
produ'lt possiblement per di ferents causes: bascu
lame nt de I' illa, poca dife rencia de l ni ve ll de l 
mar, erosió/deposic ió diferencial , etc. 

Després de vis itat e l jaciment periodi ca
ment durant dos anys i des deis escars de 
s'Estufador fins als des Ram, en e ls 1I0cs on hem 
pogut acced ir, s' hi troben fraglllents de luma
quel. les quatenúries rodats pe r l' aigua. Potser 
era una ún ica platja e n tota la ex tensió. En 
aquests dos anys I'area ocupada per I' afloramenl 
quaternari s' ha redu'lt, i gairebé sois en resta la 
part en contacte amb el te rcia ri , molt més cimen
tada, que segurament tardara temps en desaparei
xer. 
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