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Introducció
Exceptuant el litoral de la serra de
Tramuntana, els jaciments del Pleistoce
superior marí són abundants a Mallorca i

han estat citats per distints autors (pomar i
Cuerda, 1979; Cuerda, 1987).
El litoral del migjom de Mallorca ha
estat profusament treballat per quatemaristes i aixÍ ho demostren els treballs publicats
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alllarg deIs darrers 50 anys. Seguidament es
fa una breu ressenya historica de l'estudi del
Quatemari de la badia de Campos.
Muntaner (1955) va ser el primer en
citar un jaciment en aquesta zona, concretament a la platja des Trenc amb molt poca
fauna.
Butzer i Cuerda, (1960; 1962a; 1962b)
en successives recerques localitzen i estudienjaciments a s'Estanyol i a s'Estalella. A
s 'Estalella es localitzaren dos nivells
Eutirrenians, un Neotirrenia i un interessant
Pleistoce mitja.
Solé Sabarís (1962), en un treball de
caire general sobre el Quatemari balear, presenta un tall estratigrafic de s'Estanyol.
Rosselló (1964) recull els coneixements
que es tenien fins a les hores del Quatemari
de la zona. Pocs anys després, Rosselló
(1968-69) realitza un estudi més detallat del
litoral compré s entre ses Covetes i la Punta
des Tords.
Cuerda (1975) aporta noves dades, en primer lloc dient que s'havia recollit un exempIar rodat de Strombus bubonius en es Trenc,
i en segon lloc citant unjaciment a la Colonia
de Sant Jordi, jaciment de reduides dimensions i amb pocs fossils. Amb posterioritat,
Cuerda (1987) en un ampli treball d'ambit
balear, comenta també els fossils trobats en

els jaciments de la badia de Campos.
Cuerda i Sacares (1992), en un treball
monognific sobre el Quatemari del Migjom
de Mallorca, resumeixen els treballs que
s'han dut a terme a la zona.
En un treball divulgatiu Vicens i Gracia
(1998) descriuen la seqüencia estratigrafica
de s'Estalella (Llucmajor).
Servera (1998) en un treball basic per
comprendre l'evolució geomorfologica de
la zona, identifica a les dunes actuals de la
zona distints sistemes dunars successius,
tots ells holocens i fent notar també un
important retrocés de r arena a la platja de
Sa Rapita. Aquest retrocés es atribuible a
diversos factors com la construcció del port
esportiu, !'impacte deIs banyistes i la retirada inadequada de Posidonia oceanica.
Mateu et al. (1982) definiren r evolució
del Salobrar de Campos en base a la seva
micro fauna, observant diverses invasions
marines a la zona del Salobrar al llarg del
darrer interglaciar.
Per altra banda, Cuerda et al. (1983)
descriuen un jaciment neotirrenia. a cala
Entimó (Llucmajor), prop de s'Estanyol a
uns 500 m a l'est de la torre de s'Estalella.
González Hemández et al. (2001) correlacionen les eolianites de la zona amb les de
la Badia de Palma. També localitzen en el
~

Fig.l. Jaciments del Pleistoce superior estudiats: 1- S'Amarador des Carritx: a- Calcarenita del Mioce superior. be
Arenes i llims cimentats amb fauna marina des subestadi isotópic Sa. c- Llims verrnellosos amb mo¡'¡uscs terrestres. d- Eolianita bioturbada. 2- Es Morters: a- Eolianita de l'estadi isotópic 6. b- Platja quaternana amb fauna
calida del subestadi isotópic Se. d- Llims verrnellosos amb fauna reelaborada del subestadi isotópic Se. e- Duna
actual. 3- Ses Covetes (davant les cases): a- Eolianita de l'estadi isotópic 6. b- Llirns verrnellosos amb mo¡'¡uscs
terrestres. c- Platja quaternaria amb fauna calida del subestadi isotópic Se. d- Llims verrnellosos groguencs. 4- Freu
de ses Covetes. S- Barraqueta des motor. L' escala només és valida en sentit vertical. En sentit horitzontal els
dibuixos no representen fidelment la realitat.
Fi¡¡.1. Studied beds ofthe upper Pleistocene: 1- S'Amarador des Ciirritx: a- Calcarenite ofthe upper Miocene. bSands and silt cemented with sea fauna from isotopic substage 5a. c- Reddish silt with terrestrial mol/uses. dEolianite bioturbada. 2- Es Morters: a- Eolianite ofthe isotopie stage 6. b- Quaternary beaeh with hotfauna of
the isotopie substage 5e. d- Reddish silt with fauna re-elaborated of the isotopie substage 5e. e- Current dune. 3Ses Covetes (infront ofthe houses): a- Eolianitefrom the isotopie stage 6. b- Reddish silt with terrestrial mol/uses.
e- Quaternary beaeh with hotfauna ofthe isotopie substage 5e. d- Yellowish reddish silt. 4- Freu de ses Covertes.
5- Barraqueta des motor. The seale is only valid in vertical sense. In horizontal sense the drawings do not represent the reality faithfully.
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Freu de Ses Covetes un diposit del Pleistoce
superior marí que correlacionen amb eljaciment de Campo de Tiro (Palma de
Mallorca).
Mateu et al. (2003) realitzen un estudi
sobre els foraminífers presents a l'arena d'es
Trenc i en discuteixen sobre el seu origen.
A part dels treballs citats, hi ha un informe inedit, realitzat per Cuerda (1975-1980),
sobre un aflorament quaternari a Ses
Covetes, que creiem el va fer entre 1975 i
1980 perque les mostres varen ser recollides
per Francesc Calvet, anys que va treballar
per Mallorca.
EIs nous jaciments estudiats situats a la
badia de Campos, al S de Mallorca, així
com tres talls estratigrMics es poden observar a la Fig. 1.

han afavorit l' acumulació de successius sistemes dunars; la formació d'una albufera
litoral a la zona més subsident i l' orientació
NW-SE un poc oblicua respecte als vents
dominants de component Oest i Sudoest
(González Hernández et al., 2001).
Durant el Quaternari la zona de llacuna
del Salobrar ha esdevingut badia marina
diverses vegades com a conseqüencia de les
diferents transgressions i regressions lligades als processos glacioeustatics (Servera,
1998). Així ho mostren els seus sediments
lacustres estudiats fins a 200 metres de profunditat (Mateu et al., 1982). Durant els
períodes regressius els sistemes dunars probablement arribaren molt a prop de l'actual
nucli urM de Campos.

Metodologia
Enquadrament geologic
La conca de Campos es localitza a la
costa sudoccidental de nlla de Mallorca
(Fig 1). Estructuralment és un semigraben
generat durant el Mioce superior dintre d'un
context distensiu posterior a la comprensió
alpina (Pomar et al., 1983). Aquests semigrabens (Palma, Inca, Sa Pobla -Alcúdia i
Campos) segons Del Olmo i Alvaro (1984)
es troben limitats per importants accidents
tectonics que han condicionat la seva evolució fins al' actualitat. La conca, situada en el
Migjorn de l'iBa, esta limitada pel complex
arrecifal Tortonia - Messinia de la Marina
de Llucmajor a Ponent i també al Llevant.
La plataforma ha sofert un suau bombament
que ha originat la depressió de Campos
(Servera, 1998) encaixada entre falles
d' orientació SW-NE (Del Olmo i Alvaro,
1984 in Servera, 1998). El litoral de la
conca presenta tres característiques principals: l' existencia, sobretot en ellímit oriental, d'importants barreres tectoniques que

Durant els inicis deIs anys 90, en una
serie de prospeccions paleontologiques del
litoral de Mallorca realitzades per Francesc
Gracia i Damia Vicens es localitzaren distints jaciments, no descrits, del litoral de la
badia de Campos. Aquest material restava
inedit. Amb posterioritat, recentment, Bernat
Morey, també recoHecta diferent material
d' aquests jaciments. Fruit d' aquesta col·laboració s'ha realitzat el present treball.
L' estudi es basa amb la revisió de la
coHecció Gracia-Vicens i la coHecció G.
Morey (dipositades a la Societat d'Historia
Natural de les Balears, Museu de la
Naturalesa de les Illes Balears -acronim
MNIB- excepte l'individu d' Strombus bubonius comentat que esta depositat al Museu
Balear de Ciencies Naturals de Sóller), on hi
havia material procedent des Morters i de
Ses Covetes i en material recollit per un deIs
autors (col. M) a s' Amarador des Carritx, es
Morters, Ses Covetes i Es Trenc. Per a la
toponímia s'ha utilitzat el mapa topografic
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balea r 1:5.000 rea litzat pel Govern de les
IIl es Balears.
La situac ió cronológ ica deis jac iments
es dóna a I'a partat de di scuss ió. L'ordenac ió
taxonómi ca de les especies trobades esta
basada en Cuerda ( 1987).

Descripció deIs jaciments
Els j ac im ents es desc riuen de
forma senzill a i es dóna una Ili sta deis fóssil s trobats. Ta mbé s' ha rea litza t un tall
estrati grafi c esq uematic deis mateixos. S ' ha
anomenat I'estrat o ni ve ll més anti c de cada
loca litat amb la lI etra a, i seguim amb les
lI etres b, c, d. Els estrats amb la mateixa lI etra de diferents loca litats no tenen perque
ser correlac ionabl es.
S' Amarador des Carritx
Aquest jaciment es situa al costat Oest
del Port esportiu de sa Rapita. Es caracteritza per presentar per sobre d' una ca lcarenita
miocena (ni vell a), petits dipósits d'arenes
de pl atj a i llims rosats cimentats, tant per
sobre la pl ataforma d'abras ió marina que hi
ha a + 1,5 m.S. n.m. co m din s crull s de la
mateixa pl ataforma (estrat b) (F igs 2 i 3).
La lIi sta d'e pec ies trobades a I'estrat b
és la següent (co l. Morey):
Barbatia barbata
Cardy la calyculata
Diodora g ibberula
Patella sp.
Cibbula sp.
Monodonta sp.
Juj ubinus exasperatus
Li fforina neritoides
Alvania cil17ex
Sp irog/ypus g /omeratus
Truncu/ariopsis lrunculus
Co/u mbella rustica
Conus mediterraneus

Fi g. 2. Panorillllica de s' Alll arador de s Cimit x
(Campos). Per sob re de la plataforma situada a + 1,5 m
S. n.m. hi ha taques de pla tja qllatem ári a del sll bestadi
isotóp ic 5a. Mirar la fi gurar I per elltelldre I' estratigrafia.
Fig. 2. General vie\\' 01 S'A marador des Cárrilx
(Campos). Above Ihe platJorm placed ill + 1,5 m s. n.m.
Ih ere is slains 01 q/lalernClly beael, ollhe isalapic subslage 5a. Lookillg Ih e 10 .figure 1 10 understand Ih e
slraligraphy.

Fig. 3. Detall de s' Amarador des Carritx (Ca mpos).

Fig. .J. Delail o( Ih e s 'Amarador des Cá rrilx
(Campos).
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Mitrolumna olivo idea
Raphitoma sp
Chondrula pupa
Per sobre hi ha un paleo sol vennellós
amb moHuscs continental s d'uns 40 cm de
potencia (estrat c). Per acabar la serie hi ha
una eolianita bioturbada d'uns 40 cm de
potencia. Sembla que la darrera especie,
Chondrula pupa, és un exemplar redolat de
l' estrat superior.

Es Morters
Es tracta d'un jaciment del Pleistoce
superior, que ha mida que la platja ha perdut
arena en aquest costat s'ha anat destapant
més del que estava els anys 90 del segle passat. Al costat Oest des Morters, en el nivell
de la mar hi ha l'eolianita Riss (nivell a), per
damunt entre +0,5 i + 1 m.s.n.m. hi ha un
diposit constitu"it per arenes de platja cimentades, amb algun cIaste i moHuscs marins
(estrat b). Per sobre de l' estrat anterior hi ha
un estrat d'uns 20 cm de potencia (estrat c),
constitu"it per llims grocs d'origen continental, que guanya potencia cap 1'Est. L' estrat
c es troba completament erosionat on aflora
l'estrat b, per la qual cosa és inexistent, i per
sobre d'aquest darrer es troba un nivell de
llims vennellosos de 20 cm de potencia
sense cimentar, amb cIaste s i mol·luscs
(estrat d). La llista d'especies trobades a
l' estrat bid és pot consultar a la Taula l. Per
acabar la serie es troba una duna actual
(nivell e).

SesCovetes
González-Hemández et al. (2001) descriuen el jaciment del Freu de ses Covetes.
A la base hi ha una duna cimentada. Per
sobre un paleo sol d'argiles roges amb
estructures de bioturbació molt desenvolupades, c1astes negres de petit diametre i gas-

teropodes continentals. Per damunt hi ha
dues unitats marines, cadascuna de les quals
té una potencia de 30-40 cm i la meitat
superior de les mateixes presenta estructures
de bioturbació. La unitat inferior (MI) esta
constituIda per un microconglomerat i arena
gruixada, molt cimentada. La unitat superior
(M2) consta d'un sediment arenó s groller i a
la seva base hi ha codols i blocs del nivell
inferior, que en algun punt es presenten
imbricats. Tant a MI com M2 hi ha fragments de moHuscs.
Per as signar una cronologia es basen
amb l'alyaria sobre el nivell de la mar, el
marc geomorfologic semblant al de Campo
de Tiro (Palma) i la troballa d'un exemplar
d' Strombus bubonius rodat en es Trenc
(citat per Cuerda, 1975), per la qual cosa
consideren les dues unitats marines correlacionables amb les unitats MI i M2 de
Campo de Tiro (E 1 i E2 respectivament a
Hillaire-Marcel et al., 1996), i per tant són
cronologicament del subestadi isotopic 5e.
La duna basal i el paleosol són de l' estadi
isotopic 6.
Cuerda (1975-1980) comenta que
Ramón Galiana havia comunicat l' existencia d'un jaciment del Tirrenia 11 amb especies característiques. També es comenta que
el sol d'alteració que hi ha per sobre la duna
Riss, coincide ix amb el color deIs llims del
Tirrenia 11 que hi ha a Camp de Tir (Palma),
i cita els següents mol·luscs terrestres:
Oxychilus lentiformis, Trochoidea frater i
Iberellus companyonyii. A més hem d'afegir la presencia en aquest nivell de
Chondrula pupa (obs. D. Vicens).
Just davant les cases de ses Covetes
també hi ha un diposit del Pleistoce superior, molt semblant al descrit. Sobre la duna
Riss (estrat a), semb1a que a l'alyada d'l m
hi ha una rasa d'abrasió marina (qüestió ja
comentada a Cuerda (1975-1980)). Per
sobre hi ha el paleosol rogenc (estrat b) amb
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Fil:. 4. Ses Covctes (Campos). De base a sostrc: a-Eo li anit a de l estadi isotapi c 6. b-L1ims eon tin enta ls verJn ell s. cDiposi t de platja del subestadi isolapi e Se. d-L1im s continent als vermcllosos grogucncs.
Fig_ 4. Ses CO I'e/es (Ca mpos). 0Idoll'lI /0 abOlle: a-Eoliani/e "l/he is%pic s /age 6. b- Red cOl/lillel/lo/ sifls. cf)e/JOsi/ olheach ol/he isolOpic subslOge 5e. d- Yelloll'ish red"ish colI/illel/la/ sil/s.

mol'lu scs co ntin ental s d' un 40 cm de potencia com a max im . Per damunt hi ha una unital marin a (estrat c) co nstitu'ida per arenes
groll crcs de platja cimentades , algun cIaste
de mida dec imetri ca i algun mol'lusc marí ,
d'e ntre 30 i 40 cm de potenci a. La part superi or d'aquesta ca pa, sembl a que ha sofert
una eros ió posteri or. Per acabar la seri e hi ha
un s lIim s d' uns de co lor verme ll ós groguenc
(estrat d) , amb clastes dec imetri cs a la base,
amb mol 'lu scs co ntin ental s i algun marí,
d'u ns 35 cm de pot encia (F ig. 4). A mes de
les dades anteri ors, a la co l'l ecc ió Morey,
procedent de ses Covetes (de davant el
pobl e i es Fre u) hi ha les següents espec ies:
Arca l/ oCie
Barhalia harbara
S/riarca lac/ea
C I}'(\'/II eris sp
Spol1dy lllS gaederopus

/-Iyo /issa mcgintyi
Ctena decussa/a
C/¡allla g ly phoides
Pseudochama g ryphina
Acan/hocadia lubercula/a
¡rus irus
Pa/ella aspera
Pa/ella /erruginea
Th ericium vulga/um
S /rombus bubonius
Cyma/ium cos/a/um
Tl'lln culariopsis /runculus
Thais haemas/oma
Co lumbella rustica
Canlha rus viven·atus
Cihberula miliaria

Entre aq uests fóssils ca l destacar un
exemp lar de mides excepcional s d' S/rombus
bllhonius de 128 111m de lI arga ri a max ima
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Fig.

s. SlrOIll/JIIS huho/lius Lamarck , 1791 , exc mplar de ses Cove l es (Ca mpos) .

Fig. i Slrombu s bubon ius

La/lwrck. / 71) /. i/ldil 'idua/jinlll ses Co r el C'.' · (Ca lllpos).

per 72 111111 d'ampl ari a amb poe tubere les i
el labre rOl11put (Fig. 5). A les Balea rs fin s
ara, nom és es tenia eonstaneia d' un exempiar de grans dimen sions proeedent del jaciment Euti rreniá del Molinar (Palm a) de 122
mm de lI argaria max im a (Cuerda, 1975).
S trolllbllS d'aquestes mides sericn mals de
trobar per les aigües de Gu inea, no aixÍ a les
aigües del Se negal , on I'espee ie té unes condi cions més Iímit (si ens basa m amb les
dades apo rtades per Meco ( 1977)). Ta mbé
ha apa rcgut un exel11pl ar molt ben co nservat
de Hyotissa I1Icgintyi (F ig.6).
A la co l·lecció Gracia- Vicens, procedent
de I'estrat c del jaciment de davant de les
cases de Ses Covetes, HYO lis.\·a IIl cginlyi i
BlIrsa scrohicu/ator, i procedent de I'estrat
M2 del Freu de ses Covetes:
Arca lI oae
Barbalia harbala
Stria rca /aclea
Clena decussata
Chama g ly phoides

Pseudoc/¡ al//(/ g r\'phil1a
Stromblls /Jllbonills
Tru nCII /a riopsis I /"lI I I CU/US
Co /ulIlb el/a rustica
Ca ntharus "i"erral us
/-lillia costu/ata

Es Trenc (Ba rraqueta des Motor)
Munta ner ( 1955) cita Pectull cu/us l 'Ú)/ascescens (= C~\'(:\'IIl e ris vio/ascescells) i
Arca l10ae en un dipos it situat a la desenbocadura de les sa lines a 0,6 m s.n.m., que
considera cronolog ica ment del Tirrenia 11.
Butzer i Cuerda ( 1960) ei ten el jac im ent ,
empero el situ en c ronologicamcnt a l
Tirreni a 111. Hi afege ixen Ca rdilllll edu/e (=
Ceras loderllla edil/e) a les espec ies cil ades.
Go nzález-H ern ández el al. (200 1)
comenten que s'obse rven un s deposit s ea lcarenÍties cimentats amb estructures sedi mentari es corresponents a fác ies que representen el pas de fo reshore al backsl/Ore. Es
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situen a 0, 5 m s. n.m. i no s' ha trobat fauna.
El dipós it que ci ta Muntaner ( 1955),
segons el nostre parer, es troba por so bre del
qu e citen Go nzá lez- Hernández el al. (200 1),
i es traeta d' un s lIims vermell osos cimentats
d' un s 0,2 m de potencia com a maxim , amb
clastes i fós sil s marins. A més de les especies citades aban s, hcm d'a fegir les següents
es pec ies (co l. Morey) : Spondylus gaederopll.l'. Acan!llOcardia IlIberculala, Palella sp.,
T/¡ericilllTl sp. i Thais haemasloma.

Consideracions taxonómiques

j/)'olissa h,l'Olis, a pesa r de no ser una
cspec ie freqüent en el Quaternari de les IlI es
Balea rs, s' ha trobat en els jaciments eutirreni ans de Ca mpo de Tiro (Palma) i en el S de
Mallorca co m só n la Torre de s'Estal ella i
Es Bancal s (L1ucmajo r). Espec ie citada del
Burdiga li a, del Pli oce i del Pl eistoce med iterrani (Cue rda, 1987) i considerada per
Nick les ( 1950) vivent a la regió Indo-pacífica i a l'Oest afri ca . Meco ( 1982) la cita en el
Pli oce inferior de Fuerteve ntura ( 1982).
Act ualment no viu a la mar Mediterrani a,
per la qual cosa és una espec ie indicadora
e1 ' una mar més cá lida. A les IIl es Balea rs
mai s' ha trobat en el Neotirreni a (C uerda ,
1987).

Il arry ( 1985) fa una reordenació taxonómica ele ls Gryp haeidae i Ostreidae, i amb
posteri oritat ressa lta la importancia del concepte biogeogra fi c ele la distribució ele les
especies vivents d'aquestes dues famí lies
(Harry, 1986). Estudi s rece nts mol 'l eculars
d'ADN indiquen que la j-jl'olissa de l' lndopacífic i la de I'Atlantie són espec ies diferent s, per la qual cosa s'ha passat a denominar H. l!.)'oli.1 a la de l' lndo-pacífic i /-J.
II/ cgill/l'i, a la de l' Atl anti c. Recentment, j-I.

Fig. 6. !-Iy olissa /l/ cginlFi ( Harry, 1985), cx cmp lar de
ses Covctes (Ca mpos).
Fig. 6. Hyoti ssa mcgi nt yi (!-IanT, /985). im li,'idua!
/io /l/ ses Co veles (Ca /l/pos).

/¡rolis de l' lndo- pací fi c s' ha trobat a Florida

c~m espec ie introdu'ida (Bieler el al., 2004).

A les aigües de Guinea, H. mcginly i es
troba entre 2 1 i 42 m de profunditat, emperó
on és més abundant és devers els 40 m (Le
Loeuff, 1993).

Discussió
En primer 1I0c, és necessari ac larir algunes qüestions que tenen que ve ure amb la
toponím ia de ce rt s jaciments, com és el cas
de Campo de Tiro i es Carnalge (situ ats
ambdós en el terme de Palma). J. Cuerda
uti litza el nom de Call/po de Tiro , a quasi
tots els seu s treba ll s, per a designar els dipósits pleistocens que hi ha a Cala Pudent.
Aquest da rrer topónim, Cala Pudent, que és
el consta a Mascaró Pasarius (1958), només
ha estat uti 1ilza! per Vicens i Gracia (1998) i
Vicens el al. (2001). La gran trajectória
cien tífica de J. Cuerda, i el nom utilit zar
sempre per ell , és a dir Campo de Tiro , a fe!
que a tots el s articles d'a ltres autors citin
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Cala Pudent com a Campo de Tiro.
El toponim es Carnatge, Cuerda (1975;
1987) l'utilitza per a designar els diposits
que hi ha propers a l'antiga construcció on
s' escorxaven els animals, si bé Cuerda
(1979) també a utilitzat Campo de Tiro per
designar aquest lloc. A algun treball posterior, no s 'ha distingit entre Campo de Tiro i
es Carnatge, i el primer toponim esdevé
sinonim del segon, per la qual cosa el tall
estratigrafic de es Carnatge es designa com
a Campo de Tiro (com és el cas de HillaireMarcel et al., 2001; Silva et al., 2005).
Un altre aspecte d'interes és la discussió
sobre la possible cronologia deIs jaciments.
La datació relativa del Pleistoce superior de
les Balears esta basada amb l'al9ada del
diposit sobre el nivell de la mar, el context
estratigrafic i la fauna present. Cuerda
(1975; 1987) distingeix distints nivells de la
mar per l'inter-estadi calid Riss-Würm (un
d' ells a + 11 m s.n.m.), idos possibles faunes, una de calida on n'hi ha part formada
per la denominada senegalesa i una altra de
calida empobrida. La primera correspon cronologicament a l'Eutirrenia i la segona al
Neotirrenia. Estudis recents (veure Ginés,
2000; 2001) de datacions d'espeleotemes
freatics de cavitats litorals de Mallorca delaten que el nivell de la mar durant l'interestadi Riss-Würm no ha estat tan alt com
deien autors anteriors, i no ha passat del
+2,5m s.n.m. Vicens et al. (2001) fan una
nova proposta referent a les faunes de
mo¡'¡uscs marins durant el Pleistoce superior de les Balears, distingint tres faunes:
una fauna termo fila amb fauna senegalesa
durant el subestadi isotopic 5e, una fauna
termofila empobrida durant el subestadi
isotopic 5c i una fauna banal corresponent al
subestadi isotopic 5a.
Es pot iniciar la discussió amb el jaciment més occidental deIs estudiats,
s' Amarador des Carritx. En elll' estrat b pre-

senta nombrosos mo¡'¡uscs marins (no se'n
ha trobat cap de fauna termofila) i un de continental (Chondrula pupa), termofil i que
s'ha extingit segons Cuerda (1975) en els
inicis de la glaciació Würm. Vicens i Pons
(en premsa) han trobat Chondrula pupa ha
un estrat del Caló des Cans (Mallorca) datat
per Rose et al. (1999) amb una edat de 62,8
± 8,5 ka. L'absencia d'especies característiques marines, ni tan soIs fragments de
Cantharus viverratus, l'a19ada sobre el
nivell de la mar (entre O i + 1,5m) fan que el
més probable es tracti d'un diposit del
Neotirrenia (terminologia utilitzada per
Cuerda, 1975), i del subestadi isotopic 5a
per la fauna present, segons Vicens et al.
(2001).
En es Morters, l'estrat b, per l'al9ada
(entre +0,5 i +1 m s.n.m) i per la presencia
d'especies termo files com són Barbatia plicata, Brachidontes senegalensis, Strombus
bubonius, Cymatium costatum, Cantharus
viverratus i Conus testudinarius, característiques segons Cuerda (1975; 1987) de
l'Eutirrenia balear, no ens fa dubtar en que es
tracte d'aquest pis del Pleistoce superior i en
concret del subestadi isotopic 5e tenint en
compte les diferents faunes diferenciades per
Vicens et al. (2001) del Pleistoce superior.
Pel que fa al jaciment del Freu de ses
Covetes, estaríem completament d'acord en
que les dues unitats designades per
González-Hemández et al. (2001) com MI i
M2 són cronologicament del subestadi
isotopic 5e i de fet a la co¡'¡ecció Morey hi
ha fauna termo fila procedent de ses Covetes,
com són: Strombus bubonius, Cymatium
costatum, Cantharus viverratus, Patella
ferruginea i Hyotissa mcgintyi. A la col'lecció Gracia-Vicens s'ha reco¡'¡ectat Bursa
scrobiculator i Hyotissa mcgintyi procedent
de la capa c del jaciment que hi ha davant el
poble ses Covetes i Strombus bubonius i
Cantharus viverratus procedent de l'estrat
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Es Morters
Arca noae
Barbatia bar bata
Barbatia plicata
Glycymeris violascescens
Mytilus sp.
Brachidontes senegalensis
Spondylu~gaederopus

Anomia ephipium
Limaria tuberculata
Ctena decussata
Loripes lacteus
Chama J?J1Iphoides
Pseudochama f(ryphina
Cardita calyculata
Acanthocadia tuberculata
Mactra corallina
Donax trunculus
Venus verrucosa
Chamelea gallina
Dentalium sp.
Diodora graeca
Diodora gibberula
Fissurella nubecula
Patella aspera
Patella lusitanica
Monodonta turbinata
Bivona triqueta
Thericium vulgatum
Strombus bubonius
Luria lurida
Cymatium costatum
Trunculariopsis trunculus
Thais haemastoma
Columbella rustica
Cantharus viverratus
Conus testudinarius
Conus mediterraneus
Astrea rugosa
Littorina neritoides

CoHecció
G-V
G-V
G-V
G-V
M
M
G-V
M
G-V
G-V
G-V
G-V
G-V
G-V
G-V
G-V
G-V
G-V
G-V
G-V
M
G-V
G-V
G-V
M
M
G-V
G-V
G-V
G-V
G-V
G-V
G-V
G-V
G-V
G-V
M
G-V
M

Sen.
34
lO
3
3

10

Estrat b
Frag.
18
12
3
2
1
3
1
1

Estrat d
Sen.
Frag.
2
1
1

1

1

6

1

2
1
7
2
1
31
3
23
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

12
1
6

1

1
1
1

3

2

2
10
S
7
6

1
3
1
1

1
1
1

Taula 1. Especies recoHectades en es Murters (Campos). El llistat s'ha confeccionat a partir de la coHecció
Gracia-Vicens (col. G-V) i s'ha ampliat amb especies de la col'lecció Morey (col. M). L'estrat "b" és del ISS Se.
L'estrat "d" pot ser de cronologia würmiana fins a holocena, amb fossils reelaborats del ISS Se.
TllIJle L Species recoded in es Murters (Campos). The check-list has been made from the Gracia- Vicens collection
(col. G- V) and has been broadened with species of the Morey collection (col. M). The stratus "b" it is of the ¡SS
5e. The stratus "d" can be interpreted to würmian chronology until to holocene, with re-elaborated fossils of the
¡SS 5e.
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M2 (segons terminologia de GonzálezHernández el al., 2001) del Freu de ses
Covetes.
Referent al llims vermellosos que hi ha
entre l'eolianita de l'estadi isotopic 6 i la
calcarenita MI del subestadi isotopic 5e,
González-Hernández el al. (2001) li assignen una edat de l'estadi isotopic 6. Cuerda
(1975; 1979) as signa una edat eutirreniana
(en aquest cas seria del subestadi isotopic
5e) als llims que hi ha en una mateixa po sició estratignHica a Cala Pudent (és a dir a
Campo de Tiro), i es basa amb la presencia
del mo¡'¡usc termofil Chondrula pupa, i en
la presencia d'algun element que indiquen
un clima arid (veure Cuerda i Jaume, 1972)
com és la presencia de fragments de crosta
calcaria de color negrós.
Davant el poble de ses Covetes, sembla
que aquest paleosol esta just per damunt
d'una antiga plataforma d'abrasió marina, i
si és així, aquesta plataforma sobre l'eolianita de l'estadi isotopic 6 només s'ha pogut
generar durant un perlode on el nivell de la
mar fos alt, és a dir en el subestadi isotopic
5e, per la qual cosa el paleo sol es correspondria amb el subestadi isotopic 5e. En
aquest sector no s'observen clarament els
dos nivells marins del subestadi isotopic 5e,
i només se'n observa un. Aixó també se pot
observar a Campo de Tiro, on Cuerda (1979)
presenta dos talls, a un hi ha dos nivell eutirrenians i a l'altre un; per sobre (a Campo de
Tiro) hi ha un nivell llimós de color groguenc amb mol'luscs terrestres del Würrn.
Un estrat semblant es pot observar a la platgeta del poble de ses Covetes, just en front
(a uns 6 m al NE) d'on González-Hernández
el al. (2001) varen fer el tall; també és present en el poble (estrat d) i en es Morters
(estrat c). Si s'admet que aquest estrat és del
Würrn (aixo vol dir posterior al subestadi
isotopic 5a i anterior a I'Holoce) l'estrat d
d'es Morters es podria situar cronologica-

ment entre l'ampli interval del Würrn i de
I'Holoce.

Agrai'ments
A l'amic Francesc Gracia per l'ajut a
l'hora de recollir mostres als inicis de 1992
i especialment, a na Noemi Forteza per la
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