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Es descriu un aflorament situat al sud de Campos (na Serral), on s' observa la relació
estratigrilfica entre el Plioce i el basament mioce sobre el qual es disposa. Aquesta relació només havia estat observada fins a la data en la cubeta de Campos mitjan9ant sondatges. La seqüencia pliocena de tipus regressiu que esta formada per dues unitats que
corresponen a diposits litorals restringits i sornes a la base i dunars a sostre, es disposen
de forma extensiva sobre una superficie irregular formada per calcilries estromatoIítiques
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del Mioce terminal que mostren unes caracterísiques diagenetiques molt particulars amb
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neomorfismes i abundant dolomitització. A la zona de contacte hi són presents les morfologies paleocilrstiques amb petits co¡'¡apses i la injecció i rebliment de materials plastics argilosos que deformen part de la seqüencia.
PtnIlU/es ebu: sedimentologia, diagenesi, paleoambients, Mioce terminal, PUoce,
Mallorca, Mediterrcmia occidental.
THE POST-OROGENIC NEO GENE OF CAMPOS BASIN (MALLORCA, BALEARIC ISLANDS, WESTERN MEDITERRANEAN). A Neogene outcrop with the stratigraphical relationship between the Pliocene and the Miocene basement located south of
Campos (na Serral) is described. At the moment this relationship had been only observed in subsoil studies. The Pliocene sequence shows a regressive type formed by two
main sequences that correspond to a littoral and shallow restricted marine at the base that
evolve to an aeolian deposition. They overIay by means of an erosion and karstification
surface the stromatolithic limestones of the upper Miocene that show special diagenetic
characteristics with neomorphisms and dolomitization. At the contact between the units
palaeokarst features are present with collapses infilled by plastic muds that overprint part
of the sequence.
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Introducció
EIs depósits postorogenics més recents,
Mioce superior, Plioce i Pleistoce, rebleixen
les cubetes o conques més deprimides de l'illa de Mallorca: conques de Palma, Inca-sa
Pobla i Campos que han estat subsidents
fins a la data (Fornós i Gelabert, 1995).
Aquest fet dóna com a resultat un feble
coneixement de la geometria sedimentaria i
relacions geometriques entre els seus dipósits que tan soIs han pogut ésser estudiats
mitjanc;;ant l'analisi de sondatges (normalment d'exploració hidrológica) degut a la
manca d'afloraments en superficie, tapats en
la seva major part per una important cobertora aHuvial pleistocena-holocena i pel
desenvolupament del sól edafic. Dins d'aquest context la conca o cubeta de Campos
és la que presenta més mancances en el seu
coneixement. Així, la seva geometria és
practicament desconeguda (Gelabert, 1998).
Dades obtingudes mitjanc;;ant la modelització gravimetrica feta per Ayala et al. (1994)
permeten atribuir a la cubeta de Campos una
profunditat d'uns pocs centenars de metres,
amb un espessor de material s postorogenics
que, d'acord amb el mapa d'isobates de
material s postburdigalians de Fuster (1973),
no sobrepassaria els 400 m. També Colom
(1985) a partir de l'analisi d'uns sondatges
(sondatges 3.- Llucmajor-Campos i 4.- Zona
de Campos), indica la presencia del Neogen
postorogenic a la zona de Campos tot indicant que presenta una evo lució del medi
marí fins un regim lacustre total plioquaternari. Poques dades més es tenen disponibles
d'aquesta area fora les dades aportades per
la cartografia geológica a escala 1:50.000
del
IGME
(Instituto
Tecnológico
Geominero de España, 1991) en la que s'indica una potencia mitjana de la formació
plioquaternaria entre 30 i 50 m disposada

sobre les calcaries esculloses miocenes.
Amb motiu de la realització, per part de
la Direcció Insular de Carreteres del Consell
Insular de Mallorca, de la primera fase de
les obres de reforma de la carretera Campos
- Sa Rapita (Ma-6030) i coincidint amb una
trinxera de desmunt ha estat posat al descobert un tall que mostra un significatiu contacte del Mioce terminal - Plioce dins la
cubeta sedimentaria de Campos. Aquest
aflorament resulta del tot més interessant
tenint en compte la dificultat per observar
afloraments prequaternaris al pla de
Campos, fora de la informació fragmentaria
proporcionada per les pedreres, alguns sondatges i/o petits afloraments superficials
esporadics molt erosionats.
L'objectiu doncs del present treball es
fer la descripció detallada de les unitats que
afloren en un aflorament situat al sud de
Campos (na Serral) i que s'atribueixen al
Mioce superior i Plioce i analitzar les seves
característiques sedimentológiques tot discutint la seva relació estratigrafica, a la
vegada que s'analitzen possibles inferencies
paleoambientals.

Localització
L'aflorament estudiat (Fig. 1) es troba
localitzat al terme municipal de Campos
(Illa de Mallorca,
Illes Balears,
Mediterr~lllia Occidental); en concret al tram
quilometric 4,9 - 5,2 km de la carretera Ma6030 (abans PM-603) que uneix Campos
amb sa Rapita (Coordenades: projecció
UTM x: 117395; y: 55535; z: 25 m). El
nom de l'aflorament correspon al topónim:
Na Serral (local); Es Serral (Mascaró,
1987). Es tracta de dues seccions paraHeles
corresponents als talls lateral s d'una trinxera de desmunt posada al descobert per les
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obres de reforma de la carretera , amb una
lI arga ri a total de la secc ió d' uns 300 m i una
potencia max ima exposada a Il arg de tot I'afloramenl d' uns 4,5 m.

Estratigr"afia (sedimentologia)
Localment, als tall proporcionats per
I'aflorament esmentat e poden di stingir els
dos tram s fon;:a diferenciat separats per una
superficie d'erosió irregular pero continua i
parcia lment carstificada que passa rem
seguidament a descriure . El tram inferior
atribu"it al Mioce terminal i el upenor
corresponent al Plioce (F ig. 2).
Minee terminal
En la unitat miocena hi podem di tingi r
dues seqi.iencie similar amb estromatolits
que presenten una potencia al vo ltant d' un
metre cada una. La inferior esta incompl eta
pel fet de que no es veu la base (nivell d'aflorament corresponent al límit de I'excavació realilzal per a I'ampliació de la ca rretera) . eguinl de baix a dalt, la descripció els
difercnts ni ve ll s és COI1l segueix :
a) 1,20 m de ca lcaries bl anques en le qual s
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és freqi.ient la presenci a de fine laminacions es tromatolítiques d' ordre
mil ·limetric de potencia. EIs dom s
estromatol ítics presenten a la base
dimen sions centimetriques (Fig. 3A)
del ti pus LLI-I (Logan el al. , 1964)
amb una microstructura form ada per
partícules i laminada que cauria dins
de la classi ficació com a estromatolit
micrític (Flüge l, 2004). Lateralment
pot passar a estar fonllat per calcisiltites blanques amb traces de laminacions estromatolítiques (estromatolits
aglutinats). A sostre d'aquest ni ve ll els
doms es trom atolíti cs adquireixen
dimension s metriques (F ig. 3B). La
roca, que presenta un elevat grau de
cri stal ·linitat, e ta molt dol omi titzada
enca ra que de forma molt irregul ar tan
en la verti ca l com en I' horitzontal.
Aquesta dolomititzac ió é més ev ident
en els nivell s amb presencia de laminacions estromatolítiques. Els perce ntatges de dolomita oscil ·len entre un 59
i un 99 % del total de la roca, essent la
resta ca lcita per lo que podríem parlar
d' una dolomia . Es tracta d' una roca

Fig. l . Localització i aspecte genera l dell·anoramellt estudi a! amb e l contacte entre el Mi oce superior i el Plioce.
Fig. 1. Locl/riol/ l/I/d general "iell ' ofril e srl/died (JIIrcrop sil o\l'illg ril e comClcr ber\l'een ril e Upper Miocene al/d rile
Pliocel/ C'.
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Fig. 2. cri e e~ lra li gni fi ca sinlcli ea represenlaliva de
I'a fl orarn enl de na Serra l (Ca mpos).
Fig. 2. ,~rlllh elic slralrigraphical lag
croppil/g 0 111 il/ l/a Serral (Calllpos).

oF Ihe

IIIO/erials

moll pura on el percentatge d' impureses és molt baix normalment infcrior
al I % cn el qual el component principal és el quars i hi han indici s d 'argile (en la eva major part cao linita),
que es fa n e pecialment evidents a
sostre ja en el contacte amb el següent
ni ve l! .
b) 0, 10 a 0,20 m d' un ni vel! molt irregul ar,
pero continu , fo nnat per I!ims argil osos de co lor verdós (F ig. 3C). Es tracta de materi al ti , compost en la eva
maj or part per I!ims (mediana, 10,62
¡..1 m que correspon a I!ims mitjans),
amb un 17, I % d'argil es i un 5, I %
d'arenes moll tine , amb una moderada cl a si fi cació. De del punt de vista
compo icional e la format en la eva
maj or part per quars amb un 20% d 'argil es (il 'lita i cao linita) i un poc de ca lcita.
c) 0,35 m ni ve l! ca rbonatat molt continu en
tot I' a norament en contacle net amb el
ni ve l! inferi or a la paleotopogra fi a del
qual s' hi adapta perfectament amb les
seves lamin iles criptalga ls (Fi g. 3 D i
3E) que corre ponen a e tromatolit
aglutinats de gra ti , de co lor mo ll obscur. Presenta una important presencia
de ílex en fo rma de nodul s i loca lment en lamines amb un elevat grau
d'alterac ió que proporciona cao linita.
d) 0, 15 m ni vel! simil ar a I'anterior pero
amb una mcnor proporció del síl ex i
una celta dolomiti tzac ió. La laminació
es fa molt difu sa.
e) I m de ca lcaries negres d'a pecte espongi fomle (Fig. 3F). Pre enta cri stal! s
esparíl ic ob cur que denoten una
fO lta recri stal ·litzac ió. Presenta lami nacion estromatolítiq ues amb fo rma
de dom s d'esca la métri ca no sempre
clarament vi ibles i amb una microstructura molt compl exa el que permet
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Fig. 3. l111atgcs de detall de les 111orfologies estrolllatolítiques deis dipósi ts del Mioce superior. Veure detall s al tex!.

Fig. 1. Derail ..ie\l's o!slromolOlilhic lIIorphologies inlhe "pper Miocene depos ils. See more de/oils in/er/.
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classificar-Ios com a thrombOlits aglutinats de gra gruixut (Flüge1, 2004).
Localment presenten
estructura
columnar i els doms estan individualitzats. Lateralment aquests thrombOlits
passen a calcarenites grogues molt
bioturbades amb fauna característica
de medis restringits, especialment amb
presencia de moHuscs.
La seqüencia miocena que s'observa a
l'aflorament estudiat presenta una seqüencia transgressiva litoral restringida que aniria probablement de les condicions intermareals de la base fins a condicions clarament
submareals a sostre de la seqüencia amb la
presencia deIs thrombólits. Tot aixó, dins
d'unes condicions diagenetiques for~a
característiques.
El contacte entre aquest unitat miocena
i la que se li superposa atribui'da al Plioce és
for~a irregular a mitjana escala (Fig. 4). Esta
format per un nivell irregular de pocs centímetres format per lutites ocres (llims arenosos) formats per grans de quars en més d'un
70 %, carbonats i una proporció d'argiles al
voltant del 3 % (iHita principalment i caolinita). D'una banda es tracta d'un contacte
net que segueix la paleotopografia original i
que ve marcada per la forma suaument
ondulada amb lleugeres convexitats d'alguns decímetres d'altura i amplades d'ordre
metric deIs doms estromatolítics; i per l'altre, aquesta superficie esta tallada per una
serie de depressions, probablement degudes
al coHapse d'algun deIs doms estromatolítics inferior i/o cavitats de petites dimensions. Aquestes depressions estan reblides
pels material s de la unitat sobrejacent de
forma sinsedimentana definida per l'engruiximent de la unitat pliocena immediatament
superior.

Plioce (serie estrllligrtijico)
La seqüencia pliocena presenta dos
nivells clarament diferenciables ped color
(Fig. 5) en la que s 'hi han distingit fins a sis
nivells (Fig. 6) que de base a sostre són:
a) 1 - 2 cm de lutites de color blanc - gris
clar extensives i en contacte directe
sobre el Mioce terminal. Contenen
abundants gasterópodes (Cerithiacea),
bivalves, restes carbonosos, pues d'equinoderm i foraminífers (Ammonia
becari, oo.).
b) 5 - 10 cm d'argiles ocres amb abundants
foraminífers (principalment Ammonia
becari i també Ephidium crispum).
c) 0,25 - 1,50 m de ca1cilutites de color
groc, molt limolítiques als trams inferiors i més arenoses als nivells superiors. EIs nivells limolítics inferiors es
caracteritzen per la presencia d'abundants foraminífers (Ammonia becari i
també Ephidium crispum), ostracods
(Cyprideis torosa) i peixos (dents de
petits esparids, oo.). També presenten
moltes restes vegetals.
d) 5 - 10 cm d'argiles ocres- verdes, de
característiques i composició similars
a les del nivell b) amb abundants foraminífers com Ammonia becari i també
Ephidium crispum.
e) 0,20 - 1 m constitui'ts essencialment per
una lumaqueHa massiva (rudstone) de
bivalves (Ostrea sp., Cardium sp.),
gasterópodes (Conus sp.) i altres
moHuscs, deIs que únicament es conserva el motlle, excepció feta deIs
ostreids que constitueixen l' especie
clarament dominant arribant a formar
autentics bancs d'ostres (Fig. 7A).
També s'ha observat algun ostracode.
f) 0,5 - 3 m de bioca1carenites blanques
d'aspecte massiu i molt bretxificades.
Contenen rars foraminífers que degut a
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Fig. 4. Contacte i'Tegu lar entre la unitat mioccna i els diposits plioccns.
Fig. 1. Irregular COllla ct bel ll'een Ihe Miocell e and Ihe Pliocell l' materials.

Fig. 5. Dins deis diposits pliocens hi són bcn visibles ducs unitats diferenls.
Fig. 5 TiI'O maill UllilS can be dij[erenlialed illlo Ihe pliocelle deposits.
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l' alteració són dificils de classificar
(probablement Ammonia becari)o
Cobreixen tota la serie argiles i llims
holocenics (terra rosa) que constitueixen
l'actual sol d'alteració, formant el denominat "call vermell" de les terres de cultiu del
pla de Campos; on es poden distingir, retallant i reblint els trams superiors de la serie
pliocenica, e1s perfils de clots d'un antic
cultiu de vinya, actualment transformat en
camp de regadiu (Fig. 7B).
En conjunt, el Plioce, constitueix una
seqüencia marina granocreixent amb
influencies continentals, extensiva i que es
sobreposa directament sobre el Mioce terminal (previament meteoritzat, parcialment
carstificat i, probablement, erosionat).
Els material s pliocenics es troben afectats per deformacions degudes a despla<;aments verticals provocats per enfonsaments
del sediment, que tenen la seva correspondencia amb coHapses de la unitat bassal
miocenica i que han afectat al sediment
Plioce del tota l'area horitzontal superior.
Destacar un espectacular tram coHapsat
que, afavorit per la plasticitat limolítica de
la subunitat d) del conjunt pliocenic (Fig. 8),
ha provocat l' esllavissament d' aquests
mateixos material s argilosos de la subunitat
d), aparentant la injecció de material s argilosos dins de la seqüencia pliocena, al trobar-se a la vegada delimitat clarament per
dues petites fractures distensives.

Discussió
a).Mioce

Els diposits miocenics que hem descrit
corresponen al debatut episodi de la Crisi de
Salinitat Messiniana que té lloc entre els 6,1
i 5,3 Ma i que sembla que més que ser causada per causes climatiques (Fauquette et

al., 2006; Blanc, 2006), seria a causes tectoniques que originarien els successius tancaments deIs passadissos Betic i del Rift amb
l'ai1lament del mar Mediterrani de l'ocea
Atlantic. De les dues teories discutides a
l'actualitat, la de Krijgsman et al. (1996) i la
de Clauzon et al. (1996), la primera consideraria les evaporites marginal s i de conca
profunda com a sincroniques, mentre que la
segona consideraria la seva deposició com a
dos episodis clarament separats. La que
sembla adaptar-se més a la seqüencia present a la zona de Campos així com als altres
diposits de la mateixa edat descrits a altres
zones de Mallorca (Fomós i Pomar, 1983)
és la de Clauzon et al. (1996). Aquest model
de la Crisi Messiniana descriu que el nivell
mari del mediterrlmi durant aquest període
davallaria en dues fases separades per un
període d'inundació. La primera fase que
passaria fa 5,8 Ma i que afectaria només als
marges de la conca tindria una amplitud
moderada d'uns 100 m de descens (un poc
més segons Agnes i Mauffret, 2006) que
donaria lloc a les denominades evaporites
gipsíferes inferiors. La segona fase que
representaria una caiguda més drastica de
més de 1.500 m, afectaria a tota la conca i
tindria lloc fa uns 5,6 Ma, seria la responsable de la gruixa de sediments evaporítics
que hi ha a les zones pro fundes i de l'encaixament i incisió deIs grans canyons submarins relacionats amb els principals cursos
fluvials. Entre mig d'aquestes dues fases
regressives tindria lloc el denominat episodi
del Lago Mare (Clauzon et al., 2005) en la
qual es produiria la invasió del Mediterrani
per les aigües més superficial s del
Paratethys oriental (Popov et al., 2006)
durant les fases d'ascens del nivell de la
mar. Aquest episodi esta format per diposits
salobrosos que inclourien abundancia de
diposits amb facies estromatolítiques així
com diposits de tipus lacustre i d'aigües
somes amb fauna salobrosa.
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Aquest Miod~ terminal referit ha estat
descrit a Mallorca dins de les formacions
denominades Calcaries Pont d'Inca descrites a partir del sondeig S.19 (SGOP) al Pont
d'Inca (García-Yagüe i Muntaner, 1968),
que es corresponen amb les Calcaries de
Santanyí (Pomar et al., 1983), les Facies
Pont d 'Inca de la Unitat estromatolítica
superior (Fornós i Pomar, 1983), el
Complex terminal messinia (Alvaro et al.,
1984) i calcaries neomórfiques de la part
superior de la Seqüencia de Santanyí TM.
3.3 (Simó i Ramon, 1986). És tracta del
tram superior de la unitat 8 del full 724 (3928) del Mapa Geológic d'Espanya (ITGE,
1991 ).
Segons aquesta interpretació doncs, els
dipósits descrits correspondrien al episodi
d'ascens del nivell de la mar entre les dues
etapes regressives, període que inclouría
l'estadi isotópic TG15 (Shack1eton et al.,
1995; Vida1 et al., 2002) i que es desenvo1uparia entre ca. 5,8 i 5,7 Ma. La important
diagenesi soferta pels nivells superiors del
Comp1ex Terminal correspondria amb el
maxim de la crisi messiniana amb la drastica caiguda del nivell de la mar (Agnes i
Mauffret, 2006).
EIs estromatólits són estructures organosedimentaries laminades adherides al substrat, producte de l'activitat metabólica de
microorganismes fotosintetics, principalment algues cianoficies (cianobacteris). EIs
microorganismes s' estratifiquen i van creixent a través del sediment que es va solidificant, mentre que moIts restes organics són
sepuItats com a part de la laminació. Al
ésser sepultats, els microorganismes constructors alliberen individus que recolonitzen
la superficie. La materia organica sepultada
es descompon amb el temps, formant buits
que s' omplen de sediment, el que pot conferir a l'estromatólit una textura porosa.
Gracies al seu caracter pancrónic (organis-

mes que no s'han extingit des de la seva aparició) i tenint en compte el principi de l'actualisme, les formacions estromatolítiques
faciliten la realització d'inferencies paleoambientals. El creixement deIs estromatólits
es troba sempre lligat a cossos d'aigua
necessitant d'unes condicions fisic - químiques de bona lluminositat i alta concentració
de sals i nutrients, cosa que probablement
passaria en plena crisi de salinitiat messiniana. Per aixó s 'ubiquen en aigües sornes, amb
un creixement óptim vers els 10 - 15 m de
profunditat, principalment en ambients restringits (ambients hipersalins, badies tropicals, ... ) adoptant una organització en forma
de colónies irregulars que formen vertaders
esculls algals que ofereixen un ecosistema
que proporciona alimentació, refugi i protecció per a molts altres organismes (peixos,
moHuscs, crustacis, cucs, altres algues, ... )
dins d'un ambient tranquil que evita l'arrossegament del substrat per l' embat de les ones
i afavoreix la reproducció.
La presencia de l'aflorament estudiat coincideix amb la secció efectuada en
l'ampliació de la carretera per tal d'eliminar
el desnivell present. Sembla probable que el
dit relleix topografic correspongui a la
forma he retada que s 'hauria format al
Mioce per la construcció biogenica estromatolítica. Aquesta forma positiva, més afectada per la carstificació seria agradada per la
transgressió pliocena posterior que presentaria aquí facies litoral s i molt sornes.

IJ)Plioce
El Plioce es correspon amb les formacions descrites com a la Seqüencia de Son
Mir (TPl) i Seqüencia de Búger-St. Jordi
(TP2) (Simó i Ramón, 1986) definides com
a Calsisiltites de Son Mir i Calcarenites de
Sto Jordi (Barón i Pomar, 1978; Pomar et al.,
1983) i la Unitat deposicional Pliocena
(Alvaro et al., 1984). És tracta de la unitat 9
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del full 724 (39-28) del Mapa Geologic
d'Espanya (ITGE, 1991). Pel seu contingut
micropaleontologic es pot atribuir aquesta
seqüencia al Plioce inferior (Colom, 1980;
1985), corresponent els nivells arenosos
més superiors al Plioce mitja-superior.
En conjunt, el Plioce, conforma una
sequencia marina transgressiva amb
influencies continentals, que es pot interpretar com a diposits corresponents a un
ambient inicialment molt restringit (lacustre
- salobre) evolucionant a tipus delta (sistema deltaic) i de platges que s'instal-len amb
posterioritat a la denominada "crisi de salinitat" de final s de l' epoca miocenica.
En aquest sentit, al Mediterrani
Occidental a l'inici del Plioce es produeix la
formació i obertura de l'estret de Gibraltar
després del tancament successiu deIs passadissos Betic i del Rift amb una serie de
moviments verticals que fan que el Plioce
presenti, en tota l'area mediterrania occidental, facies més continental s si exceptuem
algunes conque s marginal s com seria el cas
que ens ocupa i l'establiment de condicions
marines somes envoltant la part emergida i
que correspondria a grans trets a la plataforma marina actual (Meulenkamp et al., 2000;
Popov et al., 2006).
La presencia massiva de foraminífers en
els nivells basals b) i c) de la unitat pliocenica descrita, es podria ben bé correlacionar
amb un alt índex de productivitat (eelosió
microfaunística) coincident amb un canvi
profund de facies, lligada a grans canvis
eustatics i transgressius, com els ocorreguts
a la gran transgressió atlantica, d'entrada
massiva d'aigües al Mediterrani durant el
Plioce inferior (Mateu, 1982).
Els nivells massius d'ostreids localitzats
en el tram e) de la unitat pliocenica es poden
interpretar com a bioherms d'ostres (Alvaro
et al., 1984). Els esculls d'ostres, típics deIs
ecosistemes deIs estuaris, ens indiquen

també que ens podríem trobar davant d'un
ecosistema d'aquest tipus. Les ostres es van
fixant unes amb les altres construint montieles o canals de valves velles, tenint així un
millor accés a la interacció deIs corrents i de
la materia organica que produeixen un flux
d'aliment per a les ostres vives.
La presencia d'una important superficie
d'erosió i carstificació que afecta a tot el
conjunt miocenic i que es veu reflectit amb
espectaculars formes de coHapse (Fornós,
1999), no s'ha pogut constatar d'una forma
elara en l'aflorament estudiat. De totes
maneres, els esfondraments d' ordre metric
observats (Fig. 9) podrien ser, o bé degudes
al caracter laminar i l'elevada porositat de
les formacions estromatolítiques, acompanyades de factors de neomorfisme i/o probablement també, a la carstificació. Probablement la conjunció d'ambdós processos
explicarien la formació d'aquestes petites
estructures de coHapse en el substrat
miocenic que afectarien de retruc als materials pliocenics superiors.

Conclusió
A manera de conelusió podem dir que
s'ha descrit un interessant aflorament del
transit Mioce superior - Plioce a la depressió neogena de Campos. És la primera
vegada que s' observa, fora perforació del
subsol el contacte, de més de 200 m lineals,
entre ambdues formacions, i és encara de
major interes pel fet de localitzar-se a l'interior, on donada la geomorfologia de l'area
es fa dificill'observació directa de l'estructura geologica deixant de banda les pedreres, cosa que no passa a la zona litoral.
Es tracta d'una aportació puntual al
coneixement de la geologia de la cubeta de
Campos que s'emmarca dins el complex
marc estructural de l' illa de Mallorca.
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Fig. 9. Aspecte general de la superfici e d'erosió i ca rstificació que afecta als nivells uperi a rs del Mi aci: terminal.
Fig. g Gel/era! vie\\' o/ rhe karsl![icaliol/ and erosion sU/j ace a/leclil/g rhe upper!eve!s o/ Ih e Term ina! Miocel/e.

Despré de I'estructuració de les Balears al
Mi od: mi g, es produeix el rebliment d' una
seri e de cubetes subsidents, entre ell es la
depres ió de Campos, mitj an((a nt la progradac ió de una seri e ca rbonatada escullosa
Tortoniana-messiniana (Pomar, 199 1) que
fin alitza amb els epi sodi s relacionats amb la
CrlSt mess iniana de des ecac ió del
Mediterran i amb les dues etapes regress ives
i I'e pi sodi marí tran sgress iu del Co mplex
Terminal ca racteritzat aquí , com a la resta
del Mediterrani occidental per la gran
presencia d 'estructures estromatol ítiques.
La transgress ió pliocena reompliri a les arees
més subsidents uniformitza nt el paleorelleu
ori gin at per les construcc ions bi ogeniques
(tant la deis esculI s ori ginals, com els posteriors creixements estromatolíti cs).
En la deposició pliocena s' han diferencial.
dues unitats que corresponen probablement,
al Plioce inferi or i superi or, respectivament,

pero la manca de fa una ca racterísti ca no ha
permes afi nar en la cronologia.
És interessa nt destacar el tipu s de contacte co ncordant Mioce-Plioce afectat per
una seri e de microdepress ions de tipu
col·lapse probablement ca rstic pero afavorits per I'estructura estromatolítica inferior.
A la zona de contacte les ca lca ri es han estat
fOttam ent afectades per un a dolomititzac ió
que és molt irregular així com per altres proces sos de neomorfi sme relacionats probablement amb les fases perievaporítiques
co rresponents al datTer estadi de la cri si de
sa linitat messini ana.
Des de la perspectiva paleoambiental es
refor((a I'ex istenc ia d' un model d'evolució
postorogenica que inclou des d' un ambi ent
finimiocenic restringit d'aigüe somes hipersalines (ti pus Lago Mare - Sabkha) amb
escull s estTomatolítics de caracter tropical subtropi ca l, que es segueix, després d' un
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breu episodi continental de condicions diagenetiques molt especials (probablement
hipersalinitat), amb l'establiment d'un
ambient marí inicialment molt litoral (Plioce
inicial) evolucionant a un ambient més temperat de tipus deltaic amb bancs d' ostreids i
platges, evolucionant finalment cap a un sistema dunar (Plioce mi~a - superior).
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