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13. Dipòsits litorals i registre paleontològic del 

Pleistocè superior al litoral SW de la serra de 

Tramuntana 

 

 

13.1. Introducció 

 

 Aquesta zona, situada al SW de la serra de Tramuntana, va des del cap de cala Figuera 

fins a Sant Telm, i es caracteritza per presentar un litoral molt variat, així hi ha cales amb 

platges d’arena, costes rocoses baixes, i costes rocoses altes. Essent les darreres les més 

abundants. 

 Referent als materials que afloren al litoral també són molt variats, i la majoria són 

materials plegats del Mesozoic, encara que hi ha materials del Miocè, Pliocè i Pleistocè adossats 

als material més antics. 

 Del Quaternari hi ha bons afloraments que van del Pleistocè inferior fins al Pleistocè 

superior i Holocè.  

 

 

13.2. Antecedents històrics 

 

 Aquesta zona compta amb treballs de pioners del Quaternari mallorquí. Hermite (1879)  

i Fallot (1922) citen el jaciment pleistocè de Camp de Mar, emperò el primer treball seriós d’un 

jaciment és el realitzat per Bauzà (1946a) que tracta del jaciment citat. Uns quants anys més 

tard, és estudiat per Muntaner (1955a), i aprofita al mateix treball per a presentar l’estudi i 

descripció del jaciment de Peguera. 

 El 1960, Cuerda (1960) comunica la presència d’un dipòsit del Neotirrenià a Santa 

Ponça. 

 El jaciment de Peguera ha estat el més citat o el que més s’ha dibuixat a diferents 

treballs del Quaternari mallorquí. Així Solé-Sabarís (1962) presenta un tall d’aquest indret i de 

Camp de Mar, i amb posterioritat, Cuerda (1975) presenta un tall de Peguera i el descriu; 

Crabtree et al. (1978) presenten un tall basat en Cuerda (1975) i un de vell nou; Vicens i Gràcia 

(1998), Morey (2008a) i Morey i Ripoll (2010) presenten un tall basat en Cuerda (1975). 

 Rosselló i Cuerda (1973) descriuen dipòsits del Pleistocè superior al Banc d’Eivissa 

(Fig. 13-1). 

 Cuerda (1975) parla presumiblement del jaciment del Caló des Guix. 
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 Crabtree et al., (1978) descriu tres localitats amb eolianites al Port d’Andratx. 

 Cuerda (1987) cita jaciments clàssics d’aquest indret a l’hora de parla d’algunes 

espècies bioindicadores i d’algunes altres més comunes. 

 

 

13.3. Estratigrafia i registre paleontològic 

 

A litoral SW de la serra de Tramuntana es descriu la presència de 9 jaciments del 

Pleistocè superior amb fòssils marins, dels quals se’n poden observar 7. El que no s’han pogut 

observar són el de Santa Ponça i el del Banc d’Eivissa (Fig. 13-1). Quatre dels jaciments eren 

inèdits fins ara; aquest són na Bona, cala Llamp, caló d’en Curta i Sant Elm. Si bé la seva gènesi 

és diferent, així el de Sant Elm, és un dipòsit d’una antiga platja de còdols i arena; el de na 

Bona, sembla què són arenes de platja amb algun claste subangulós; el de cala Llamp era una 

taca insignificant d’arenes cimentades amb fòssils; i el d’en caló d’en Curta, els fòssils es troben 

a una eolianita (situació dels jaciments a la Fig. 13-3 i 13-31). 

Dels jaciments clàssics, com són Peguera (Fig. 13-2) i Camp de Mar, s’amplien els 

coneixements que es tenien fent una llista dels fòssils citats i presents a les col·leccions, i es 

comenten alguns detalls nous. Un tercer jaciment, encara que citat per Cuerda (1975), el del caló 

des Guix, es descriu i es fa un llistat dels tàxons presents. 

           

Fig. 13-1. En primer terme el racó de sa Fragata. Al marge dret superior, el Banc d’Eivissa. La major part 

de la zones on no hi ha vegetació són eolianites del Pleistocè superior, adossades a materials del Pliocè i 

Pleistocè inferior. L’illot de la dreta és l’Illa del Toro. 
El fet d’haver-hi comptats jaciments de platja fòssil, i molts dels espècimens fòssils ser 

de mida no petita, fa que el llistat de tàxons citats en aquest sector no sigui notori. Ara bé, a part 
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dels mol·luscs bioindicadors com són: Barbatia plicata, Patella ferruginea, Strombus bubonius, 

Cymatium costatum, Thais haemastoma, Cantharus viverratus i Conus testudinarius, s’han citat 

espècies conegudes de poques cites al Quaternari balear com són: Glycymeris inflata, 

Glycymeris bimaculata, Pecten jacobeus, Cancellaria cancellata, etc. 

Referent als jaciments amb mol·luscs terrestres fòssils se’n descriuen cinc, encara què 

alguns d’ells es descriuen de manera molt senzilla. Aquests jaciment són el del racó de sa 

Fragata, punta Prima, cala Blanca (200 m al SW),  port d’Andratx i cala es Conills. Un altre que 

s’ha posat, emperò no conté fòssils, el de cala Fornells, i s’ha posat per raons històriques. A part 

dels dipòsits citats en aquesta tesi, hi ha altres dipòsits d’eolianites i/o altres materials del 

Pleistocè superior en aquesta zona, així hi ha diferents afloraments entre cala Figuera i el Banc 

d’Eivissa, a la badia de Santa Ponça, entre cala Blanca i la platja des Morts (Fig. 13-11), al caló 

des Monjo, a cala Marmassen, a la zona NW del por d’Andratx, a la major part del litoral de la 

urbanització de Sant Elm, etc. 

Segons Morey i Ripoll (2010), a la col·lecció Gràcia-Vicens-SHNB hi ha material 

paleontològic procedent de Calvià, la qual cosa és completament falsa ja que no hi ha tan sols 

un espècimen procedent d’aquest terme. Tampoc es troba en mans d’un particular com diuen. 

 

      

Fig. 13-2. Restes d’un espoli al jaciment clàssic del MIS 5e de Peguera, prop del carregador. (imatge 

pressa el 28-03-2014). 
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Fig 13-3. A la part superior, detall del mapa de Solé-Sabarís (1962) on amb el rallat indicava la situació 

dels dipòsits tirrenians a la zona SW de la serra de Tramuntana. 

A la par inferior, situació de les localitats litorals del SW de la serra de Tramuntana descrites en aquesta 

tesi. 1- Banc d’Eivissa. 2- Racó de sa Fragata. 3- Punta Prima. 4- Na Bona. 5- Santa Ponça. 6- Cala 

Blanca (200 m al NW). 7- Caló des Guix. 8- Peguera. 9- Cala Fornells. 10- Camp de Mar. 11- Cala 

Llamp. 12- Caló d’en Curta. 13- Port d’Andratx. 14- Cala es Conills. 15- Sant Elm. 
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13.3.1. Banc d’Eivissa 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 455036/4368818 (!) 

 

 Segons Rosselló i Cuerda (1973), per sobre els materials del Pliocè (consideren que 

probablement ho són) hi ha restes i incrustacions d’una rasa a + 2,5 m amb Buccinulum 

corneum, Columbella rustica, Trunculariopsis trunculus, Spondylus gaederopus, Barbatia 

barbata, que segons els autors és del MIS 5a o de finals del MIS 5e. La següent rasa després del 

nip, arriba fins els + 4,5 m i està constituïda per sediments detrítics sense fòssils classificables, i 

que consideren del MIS 5e. A + 6,8 m diuen que hi ha una mossegada als materials encrostats i 

hi ha sediments bretxosos amb Cladocora caespitosa, Thericium vulgatum, i Littorina 

neritoides, juntament amb fragment de Pecten del Pliocè (Fig. 13-4). Els autors consideren que 

per la situació i alçada és del MIS 5e 

      

Fig. 13-4. Banc d’Eivissa. Disposició de les denominades rases inferiors de Rosselló i Cuerda (1973). a- 

Calcària margosa (10YR 6-6/4) amb probable fauna pliocena. b- Base del con d’enderrocs encrostats amb 

fragments de dunes antigues. c- Incrustacions i restes marines del Tirrenià II. d- Sediments eutirrenians, 

sense fòssils (=MIS 5e). e- Restes de terrassa marina eutirreniana final o neotirreniana (final del MIS 5e o 

el MIS 5a). 
 

 S’ha visitat la zona i només he observat la rasa a +2,5 m. Els sediments a + 4,5 m i + 6,8 

m no s’han trobat. 

 

13.3.2. Racó de sa Fragata 

Coordenades UTM 31N ETRS89 : 455448/4369785 

 

 Interessant dipòsit del Pleistocè superior que es troba adossat als paleo-penyassegats 

constituïts per materials del Pliocè-Pleistocè inferior. Aquest dipòsit està format per una 

alternança d’eolianites i bretxes de vessant de muntanya (Fig. 13-5). 

 A la base hi ha una eolianita que ha estat explotada per l’extracció de peces de marès. 

Per sobre hi ha llims vermells amb clastes i blocs de mida mètrica, on s’ha trobat Chondrula 

gymnesica, Iberellus companyonii, i Xerocrassa sp. Li segueix una eolianita d’entre 1,5 a 2 m 

de potència, on a la part superior s’ha observat Tudorella ferruginea. Per sobre hi ha uns llims 

vermellosos amb clastes, on s’ha trobat Iberellus companyonii i Tudorella ferruginea. La part 

superior d’aquest llims passen a més arenosos i s’ha observat Chondrula gymnesica, Iberellus 
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companyonii, i Tudorella ferruginea. Per damunt hi ha una tercera eolianita. La sèrie acaba amb 

bretxes. Curiosament hi ha tres eolianites a l’igual que cala Blanca (200 m al SW). 

 No se pot precisar la cronologia dins del Pleistocè superior, emperò a grans trets estaria 

entre el MIS 5e i MIS 4. 

 

                 

Fig. 13-5. Racó de sa Fragata. Materials del Pleistocè superior (entre les dues ratlles grogues) adossats a 

materials del Pliocè superior? i del Pleistocè inferior. a- Materials del Pliocè superior?. b- Eolianites i 

paleosòls del Pleistocè inferior-mitjà. c- Eolianita, presumiblement del MIS 6. d- Bretxes de vessant de 

muntanya. e- Eolianita. 

 

 

                                                                 

Fig. 13-6. Punta Prima (situat prop de Penyes Rotges). Eolianites i paleosòl del Pleistocè superior (P sup) 

en primer terme. Al fons a la dreta, materials del Pleistocè inferior (P inf) i mitjà (P mit).  
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13.3.3. Punta Prima 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 454365/4371430 

 

 En aquest indret es poden observar dues eolianites i un paleosòl entre elles. Al paleosòl 

s’ha observat Iberellus companyonii (Fig. 13-6). 

 

13.3.4. Na Bona 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 454122/4371627 

 

 Situat uns 220 al SW de cala d’en Guixar. Es tracta d’una calcarenita arenosa amb molts 

pocs fòssils, emperò es va trobar Conus testudinarius (Col. Vicens-SHNB) (Fig. 13-7)  

                          

Fig. 13-7. Na Bona. Situació de les arenes del Pleistocè superior, per sobre del Mesozoic. 

                          

Fig, 13-8. Al fons la platja de Santa Ponça. El jaciment de Cuerda (1960) podria està davall el formigonat. 
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13.3.5. Santa Ponça 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 454954/4373903 (!) 

 

 Cuerda (1960) comunica la presència d’un dipòsit del Neotirrenià. Es troba a uns 500 m 

de la platja, i diu que hi ha una plataforma d’abrasió entre + 0,5 i + 1 m. Damunt la plataforma 

hi ha arenes de platja cimentades mesclades amb llims arenosos groguencs, amb Iberellus 

companyonii, d’una potència entre  10 i 30 cm, on a la part superior hi ha una crosta vermell-

groguenca d’escàs espessor. Els dipòsits de platja arriben fins els + 2 m i els fòssils trobats estan 

en mal estat de conservació.  Cuerda (1960) va determinar els següents tàxons: 

Cantharus viverratus 

Fissurella nubecula 

Arca noae 

Barbatia plicata 

Glycymeris aff violascescens 

Acanthocardia tuberculata 

Chama gryphoides 

Donax sp.   

 L’autor esmentat, per la poca alçada que presenta el jaciment i per només trobar dos 

tàxons bioindicadors, com són Barbatia plicata i Cantharus viverratus, li assigna una edat 

neotirreniana. En realitat, assignar aquesta cronologia és un risc, ja que s’han trobat pocs tàxons 

i la proporció del termòfils és alta, i l’alçada baixa del jaciment no és sempre indicadora del 

Neotirrenià (=MIS 5a) 

 A la col. Cuerda(1)-SHNB hi ha tots els tàxons anteriors, excepte Cantharus viverratus 

i Donax sp. Revisant la col. Cuerda(2)-SHNB s’ha localitzat C. viverratus, i a la llista anterior 

s’ha d’afegir Chlamys sp. 

 Resulta curiós que Cuerda publicàs aquest jaciment, poc important si el comparam amb 

altres, emperò pel fet d’assignar-li una cronologia neotirreniana (=MIS 5a), ja que eren menys 

nombrosos que els de cronologia eutirreniana (=MIS 5e), va considerar interessant donar-lo a 

conèixer.  

 Com en la majoria del casos, el no haver-hi un mapa de situació, fa que localitzar aquest 

dipòsit sigui difícil i a més s’afegeix que tot el litoral de Santa Ponça es troba actualment ple de 

construccions de tot tipus. S’ha intentat localitzar el jaciment amb la fotografia que surt al 

treball original, emperò no s’ha trobat. Hi ha una zona molt formigonada, i tal volta el jaciment 

es trobava en aquest indret (Fig. 13-8). 

 S’ha prospectat tota la cala i no s’ha trobat cap jaciment amb fòssils marins. Al marge E 

de l’actual platja hi ha blocs de mida mètrica que són fruit del retrocés de la línia de costa. 

Aquests blocs són eolianites, on s’ha observat Iberellus sp., Donax sp., i Arca noae. Al marge 
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W de la platja hi ha unes arenes llimoses, amb algun claste angulós, de color groguenc-ataronjat 

on s’ha observat la presència d’Iberellus companyonii, Tudorella ferruginea i Xerocrassa sp. En 

definitiva hi ha dipòsits eòlics i continentals gairebé per tota la cala. 

 Donada les característiques de la cala, el més probables és que hi hagi dipòsits del 

Pleistocè superior marí, emperò estan coberts per l’actual zona dunar de la platja o per algun 

dipòsit pleistocè eòlic o col·luvial. 

 

13.3.6. Cala Blanca (200 m al NW) 

Coordenades UTM 31N ETRS 89: 454127/4375018 

 

 Dipòsit del Pleistocè superior constituït per una alternança d’eolianites i de llims 

arenosos/paleosòls amb clastes (Fig. 13-9). La seqüència estratigràfica en aquest indret s’inicia 

amb una eolianita, que per sobre té uns llims arenosos vermellosos amb clastes i els mol·luscs 

terrestres: Chondrula gymnesica, Iberellus companyonii, Tudorella ferruginea, Oxychilus 

lentiformis, i Xerocrassa frater. 

Per damunt hi ha una eolianita bioturbada amb Iberellus companyonii, Tudorella 

ferruginea, i Xerocrassa frater. Li segueix uns llims arenosos vermellosos amb clastes i 

Chondrula gymnesica, per acabar amb una eolianita bioturbada.  

La cronologia és mala de precisar, emperò per la fauna i per la semblança amb altres 

dipòsits mallorquins és del Pleistocè superior 

               

Fig. 13-9. 200 m al NW de cala Blanca. a- Eolianita. b- Llims arenosos vermellosos. c- Eolianita 

bioturbada. d- Llims arenosos vermellosos. e- Eolianita bioturbada. Tots els nivells són del Pleistocè sup. 
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13.3.7. Caló des Guix 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 453543/4375830 

 

 Cuerda (1975) fa referència a un jaciment situat a 1 km al E del jaciment de Peguera on 

hi va trobar Barbatia plicata i diu què aquest jaciment cronològicament és del Neotirrenià 

(=MIS 5a). 

 Molt probablement, Cuerda (1975) és referia al jaciment que hi ha al caló des Guix, el 

qual esta situat a 600 m al SE del jaciment de Peguera (Fig. 13-10). Sorprenentment només hi 

ha publicat aquella petita referència a Cuerda (1975) i no es coneix cap referència més a cap 

altre treball. Revisant la col·lecció Cuerda(1)-SHNB s’ha vist que hi ha un jaciment denominat 

Peguera 2 i que la cronologia és del Tirrenià III, segons consta a les etiquetes de la col·lecció. 

 S’ha revisat el litoral de Peguera, des de la platja de Palmira fins a la platja des Morts, i 

no s’ha trobat cap jaciment no descrit, per la qual cosa molt probablement el jaciment 

denominat com a Peguera 2 de la col. Cuerda-SHNB és el jaciment del caló des Guix. Aquesta 

hipòtesi s’ha vist reforçada perquè a la col·lecció Vicens-SHNB hi ha fòssils procedents del caló 

des Guix i molts dels taxons coincideixen. 

 

               

Fig. 13-10. Caló des Guix. Al centre de la fotografia s’observen els materials pleistocens adossats als 

materials plegats del Mesozoic. 

 

 

 No hi ha cap tàxon bioindicador exceptuant Barbatia plicata, que es troba tant a la col. 

Cuerda(1)-SHNB com a la col. Vicens-SHNB. La cronologia del jaciment podria ser 

perfectament la indicada per Cuerda (1975), és a dir una platja neotirreniana (=MIS 5a). 
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Taxons Col. C Col. V Total 

Rhodophyceae - 1 1 

Arca noae - 2 2 

Barbatia barbata 1 8 9 

Barbatia plicata 1 3 4 

Striarca lactea 5 5 10 

Glycymeris violascescens 3 2 5 

Modiolus barbatus 1 - 1 

Chlamys varia 1 1 2 

Lima lima 2 4 6 

Ctena decussata - 5 5 

Loripes lacteus 1 4 5 

Chama gryphoides 2 2 4 

Chama bicornis 1 - 1 

Acanthocardia tuberculata - 4 4 

Mactra corallina - 1 1 

Donax semistriatus 4 3 7 

Solecurtus strigilatus - 1 1 

Irus irus - 1 1 

Venerupis pullastra 1 1 2 

Chamalea gallina 3 3 6 

Emarginula elongata 1 - 1 

Diodora graeca - 1 1 

Diodora gibberula 1 1 2 

Patella sp. - 4 4 

Gibbula sp. - 1 1 

Alvania cimex 1 - 1 

Vermetidae - 3 3 

Thericium sp. - 2 2 

Triphora perversa - 1 1 

Trivia sp - 1 1 

Columbella rustica - 1 1 

Gibberula miliaria 1 - 1 

Total espècimens 30 66 96 

 

Taula 13-1. Tàxons i espècimens fòssils presents a la col·lecció Cuerda-SHNB (Col. C) i a la 

col·lecció Vicens-SHNB (Col V) procedents del caló de Guix (Calvià) del nivell de final de 

platja del Neotirrenià (=MIS 5a) (veure explicació al text, ja que a la col. Cuerda la 

denominació del jaciment era Peguera 2). 

 

 L’estratigrafia del jaciment es senzilla. A la base s’observen un nivells arenosos 

llimosos blanquinosos amb fòssils de mida petita i clastes arrodonits de mida mm i cm. Els 

fòssils no són molt nombrosos. Aquest nivell anterior sembla un final de platja pleistocena. Per 

damunt, hi ha un nivellet de bretxes d’uns 30 cm, on el clastes són de mida cm, i per acabar la 

sèrie una eolianita d’1 m de potència. A la col. Vicens-SHNB procedent de les bretxes hi ha 

Tudorella ferruginea i pues d’echinoidea, i procedent de l’eolianita, Iberellus balearicus, 

Xerocrassa frater i Ctena decussata.  

 A la col. Cuerda-SHNB hi ha 17 tàxons i a la col Vicens-SHNB hi ha 27 tàxons 

procedents del nivell de final de platja, amb un total de 31 tàxons (Taula 13-1). Hi ha 11 tàxons 
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que coincideixen. A la col. Cuerda-SHNB són espècimens complets i a la col. Vicens-SHNB hi 

ha espècimens complets i fragments. 

 Dels 31 tàxons, la Classe que més abunda és la Bivalvia, amb 19 tàxons, seguida del 

Gastropoda, amb 12, i 1 tàxon de Rhodophyceae (veure taula 13-2). 

 La gran majoria dels fòssils són closques de mida petita, i fàcilment transportables pel 

vent, per la qual cosa aquest nivell sembla un final de platja, on el nivell de la mar estava més 

baix. Es pot observar un cabussament cap a la mar, que encara que els graus siguin de poca 

consideració, són més que a una zona completament plana. L’antic penyassegat que hi ha 

darrera d’aquests dipòsits pleistocens actuava com a barrera i feia que els sediments pujassin 

més. 

 A la relació de tàxons figura Solenocurtus strigilatus, espècie poc freqüent al Pleistocè 

de les Illes Balears (Cuerda, 1987). Un altre tàxon interessant, no citat a Cuerda (1987) i citat en 

posterioritat a Cuerda et al. (1993) és Chama bicornis. A la col. Cuerda(1)-SHNB la 

denominació és Chama gryphoides var. bicornis. 

 

Classes Tàxons Espècimens 
Tc % N % 

Rhodophyceae 1 3,12 1 1,04 
Bivalvia 19 59,37 76 79,17 
Gastropoda 12 37,5 19 19,79 

Total 32 - 96 - 

 

Taula 13-2. Classes citades al nivell de final de platja del caló des Guix (Calvià). Nombre de tàxons citats 

de cada classe (tc) i percentatge referit al total dels tàxons del jaciment. Espècimens presents (n) a les 

col·leccions de la SHNB (col. Cuerda i col. Vicens) i percentatge referit al total d’espècimens del 

jaciment. Els tàxons citats (tc) coincideix amb els tàxons presents a les col·leccions (tp) per la qual cosa 

s’ha exclòs aquesta darrera columna.   

 

                       

Fig. 13-11. Es Formiguer. Entre la platja des Morts i cala Blanca es poden observar localment eolianites 

adossades als materials tous del Mesozoic. L’erosió ha fet que moltes d’elles estiguin separades de la 

costa. A prop hi ha és caló des Guix, a 100 m al NW. 
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13.3.8. Peguera 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 453055/4376232 

 

 Jaciment descrit per Muntaner (1955a), on realitza dos talls. A la base hi ha argiles 

vermelles, arenoses, d’origen continental, amb Tudorella ferruginea. Muntaner diu que 

cronològicament són pre-tirrenianes, i què arriben probablement al Vil·lafranquià. Només 

s’observen vora l’embarcador i arriben als + 2,5 m. Per damunt hi ha la terrassa tirreniana amb 

Strombus, la qual està constituïda per capes de conglomerats, amb matriu fina i ben cimentada, 

amb un lleuger cabussament cap a la mar, descansant transgressivament sobre les argiles 

vermelles. Per acabar la sèrie hi ha una duna fòssil. (Fig. 13-2, 13-12 a 13-14, 13-17 a 13-19). 

 Segons Muntaner (1955a), a la part oposada al varadero la platja tirreniana es troba 

directament sobre les calcàries oligocenes. Cobrint la platja tirreniana hi ha una duna fòssil que 

arriba fins els + 6 m. 

 Muntaner (1955a) utilitzar com a sinònim una terminologia que posteriorment tendrà un 

altre significat. Així utilitza Tirrenià I i Tirrenià II com a sinònims de nivell de + 4 m i nivell de 

+ 2 m del llevant de Palma (el nivell de + 4 m és el nivell amb Strombus; el nivell de + 2 m és 

un nivell cronològicament posterior a l’anterior on ha desaparegut Strombus). Un detall 

interessant és que l’autor diu que en aquest indret la platja tirreniana no arriba als + 4 m com al 

llevant de Palma, només arriba als + 2 m. La correlaciona estratigràficament amb aquestes 

formacions. 

 

 

          

Fig. 13-12. Peguera. Tall de Muntaner (1955). 1- Argiles vermelles amb Tudorella ferruginea pre-

tirrenianes. 2- Terrassa tirreniana amb Strombus. 3- Calcàries oligocenes. 
 

 

          

Fig. 13-13. Peguera. Tall de Muntaner (1955). 1- Terrassa tirreniana amb Strombus. 2- Duna fòssil. 3- 

Calcària oligocena. 
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Fig. 13-14. Peguera. Explanada de formigó que es troba per sobre del jaciment del MIS 5e. 

 

Solé-Sabarís (1962) fa un tall d’aquest jaciment, i que el poden observar a la Fig. 13-15. 

 Actualment hi ha una explanada feta de formigó que ocupa una extensió d’un poc més 

de 1000 m
2
, que tapa el jaciment (Fig. 13-14). La resta del jaciment sense tapar és d’uns 500 m

2
. 

Fent una estimació es pot dir que el jaciment devia tenir uns 1500 m
2
.  

                   

Fig. 13-15. Peguera. Tall de Solé-Sabarís (1962). Probablement aquest autor va fer el tall per on hi ha 

actualment l’esplanada amb formigó. Al detall dibuixa llims vermells amb fòssils, platja tirreniana amb 

fòssils i una eolianita per sobre. 
 

És per l’actuació antròpica anterior que no es poden observar les diferent capes de 

conglomerats i el cabussament de la terrassa tirreniana cap a la mar descrits a Muntaner (1955a), 

degut a que una part important del jaciment està coberta per formigó. Segurament és per aquest 

motiu que Morey i Ripoll (2010) consideren que està destruït (a la taula 13 del seu estudi), o que 

està formigonat gairebé totalment (al text del seu estudi), o que està completament formigonat 

(veure Morey i Ripoll, 2010), Annex: fitxa 27). No és exactament així, ja que encara es pot 

observar un 33% de la seva suposada extensió inicial i encara es poden observar fòssils amb 

abundància (Fig. 13-18). Un altre frase desencertada de Morey i Ripoll (2010) és quan 

comenten que de les platges estudiades per Cuerda i per Muntaner, sols es conserven amb fauna 

a la zona de Portals Vells (pàg. 30 a Morey i Ripoll, 2010). 
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Morey i Ripoll (2010) presenten un tall estratigràfic, basat implícitament en Cuerda 

(1975). Aquests autors, com a espècies significatives del jaciment només citen Strombus 

bubonius i Semicassis undulata (veure Morey i Ripoll (2010), Annex: fitxa 27), encara que 

també han estat citats els taxons bioindicadors Cymatium costatum, Cantharus viverratus i 

Conus testudinarius, entre les espècies marines i Chondrula gymnesica, entre les espècies 

terrestres (Cuerda, 1975) i recollides per Vicens i Gràcia (1998). Referent al nombre de tàxons 

citats, Morey i Ripoll (2010) diuen que és de 28, dels que en una taula del citat treball ni ha 24 

de marins, citats a partir de Cuerda (1987). 

 

Taxons A B Col. B Col. M Col. C1  Col. C2 

Arca noae X X  X X  

Barbatia barbata  X   X  

Glycymeris inflata  X   X  

Glycymeris violacescens X X X X X X 

Glycymeris bimaculata X   X   

Spondylus gaederopus X   X   

Pecten jacobeus  X    X 

Chama gryphoides  X   X  

Acanthocardia tuberculata X X X X X X 

Patella sp X   X   

Patella caerulea     X  

Patella lusitanica  X   X  

Patella aff. ferruginea X      

Monodonta turbinata X X  X X  

Thericium vulgatum X X  X   

Strombus bubonius X X X X X  

Semicassis undulata X X X X X X 

S. undulata var. varicosa     X  

S. undulata var. crassa      X 

Cymatium costatum X X   X  

Trunculariopsis trunculus X X  X X  

Murex brandaris X X  X   

Thais haemastoma X X X X X X 

Thais haemastoma minor  X   X  

Thais haemastoma nodulosa X X  X   

Thais haemastoma laevis X X  X   

Cancellaria cancellata  X   X  

Cantharus viverratus  X   X  

Conus testudinarius X X  X X  

Conus mediterraneus X X  X X  

C. mediterraneus var. major X   X   

C. mediterraneus var. oblonga X   X   

 

Taula 13-3. Tàxons i nombre d’espècimens fòssils presents a la col·lecció Bauzà-MBCN (Col. 

B), a la col·lecció Muntaner-SHNB (Col M), a la col·lecció Cuerda(1)-SHNB, i a la col. 

Cuerda(2)-SHNB, procedents del jaciment de platja del MIS 5e de Peguera (Calvià). (A): tàxons 

citats a Muntaner (1955). (B): tàxons citats a Cuerda (1975). 

A la col·lecció La Salle-SHNB hi ha un exemplar de Strombus bubonius procedent d’aquest 

jaciment. 
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 Cuerda (1975) diu que el tall de Peguera és més complet que el de Camp de Mar. 

Realitza un tall i descriu el jaciment tal com segueix. A la base hi ha calcàries oligocenes; per 

damunt, llims vermells amb clastes angulosos de mida mitjana amb els següents mol·luscs 

terrestres: Oxychilus lentiformis, Xerocrassa frater, Iberellus companyonii, Tudorella 

ferruginea, i Chondrula gymnesica. Cuerda (1975) diu que aquest nivell continental és 

Eutirrenia. El següent nivell està constituït per conglomerats alternant amb arenes de platja, i la 

part superior més llimosa, es rica en fauna marina i es varen trobar fòssils, els quals es poden 

consultar a la taula 13-3. 

 Segons Cuerda (1975) el contingut faunístic és de significació molt litoral. A la part 

inferior d’aquest nivell, que són conglomerats arenosos, predominen Acanthocardia tuberculata 

i Glycymeris. A la part més superior, hi ha una matriu més fina i llimosa i abunden Strombus i 

Semicassis. Aquest nivell tirrenià, que arriba fins els + 2,5 m, és coetani amb l’Eutirrenià de 

Camp de Mar.  

 A Crabtree,(1978a)  presenta dos talls del jaciment. Un és el mateix que a Cuerda 

(1975) i l’altre és un de nou (Fig. 13-16). 

            

Fig. 13-16. Talls estratigràfics presentats per Crabtree (1978a). El de dalt està basat en Cuerda (1975) i el 

d’abaix és un tall nou. 
 

 Si visitam el jaciment no veurem amb facilitat ni Strombus, ni Semicassis, el més 

probable perquè la zona on hi havia majoritàriament aquest fòssil està formigonat. Si què es 

fàcil veure Acanthocardia a la zona no formigonada. 

 Vicens i Gràcia (1998) descriuen molt sintèticament el jaciment, presenten un tall 

estratigràfic basat en Cuerda (1975) i indican els tàxons bioindicadors citats per Cuerda (1975). 
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 Segons Morey i Ripoll (2010) el jaciment més significatiu del Pleistocè superior marí, 

referent a l’estratigrafia és el de Peguera, emperò al seu apartat denominat Potencial científic i 

estudi, ni tals sols en parlen. Seguint amb imprecisions, Morey i Ripoll (2010) presenten una 

taula (taula 17, pàg. 96, obra citada) on curiosament el jaciment de Peguera està menys puntuat 

a l’apartat de riquesa estratigràfica i singularitat estratigràfica que altres jaciments del terme. 

 

                  

Fig. 13-17. Peguera. a- Calcàries plegades del Mesozoic. b- Platja del MIS 5e. Es pot observar la zona 

formigonada fotografiada a la fig 13-14, i darrera la platja Gran de Torà. 

 

 

                  

Fig. 13-18. Peguera. Detall de la platja del MIS 5e, on es pot observar l’abundància de Glycymeris  i 

d’Acanthocardia. 
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Fig. 13-19. Peguera. Detall de l’eolianita que es troba per sobre de la platja del MIS 5e. Es poden 

observar nombrosos rizòlits. La fotografia està feta prop d’on s’ha posat la lletra c del la figura 13-17. 
 

13.3.9. Cala Fornells 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 451699/4375873 

 

 Muntaner (1955a) parla de les eolianites que hi ha en aquest indret. Diu que es poden 

observar a ran de mar (Fig. 13-20) i arriben fins als + 80 m. L’autor diu que són coetànies a la 

que hi ha per damunt de la platja amb Strombus de Peguera. 

 

                

Fig. 13-20. Eolianita a cala Fornells. Es varen extreure peces de marès. 
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13.3.10. Camp de Mar 

Coordenades UTM 31N ETRS89 (del Varadero): 450318/4376581 

 

 Citat per Hermite (1879) i Fallot (1922). Bauzà (1946a) és el primer en descriure el 

jaciment. Diu que la base està formada per un conglomerat amb Strombus i per damunt hi ha un 

nivell d’arenisques, la qual a més d’Strombus, conté mol·luscs terrestres. Per acabar la sèrie, 

segons paraules de l’autor anterior, hi ha un nivell dur consistent en dunes consolidades, les 

quals descansen sobre materials del Secundari. En Bauzà (1946a) cita els següents tàxons 

procedents dels nivells de conglomerats i de la formació d’arenisques amb Strombus: 

Strombus bubonius• 

Pectunculus violacescens• 

Cardium tuberculatum 

Cassidaria echinophora 

Conus mediterraneus 

Pectunculus sp. 

Murex trunculus 

Fissurella graeca• 

Arca lactea• 

Divaricella divaricata• 

Cardium edule 

Loripes lacteus• 

Emarginula huzardi• 

Vermetus glomeratus 

Trochus ardens• 

Emarginula elongata 

A la formació superior, que Bauzà (1946a) considera dunes consolidades, ha trobat: 

Helix balearica• 

Iberellus minoricensis 

Tudorella ferruginea 

 Al llistats anteriors s’ha posat la nomenclatura que Bauzà (1946a) va utilitzar al seu 

treball. S’ha consultat la base de dades de la Col. Bauzà-MBCN i els fòssils que hi són presents 

s’han assenyalat amb un punt a la dreta de l’espècie (•). 

 Hi ha un tàxon no citat a Cuerda (1987) i a la resta d’articles posteriors, com és 

Cassidaria echinophora, emperò sembla que no hi és a la col. Bauzà-MBCN, per la qual cosa 

aquesta cita s’hauria de considerar com a dubtosa. 
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 Una altra curiositat és que a la col. Bauzà-MBCN hi ha Chondrula gymnesica procedent 

d’aquest indret, i recollit probablement molt abans que Cuerda (1959) publicàs sobre la 

presència de Chondrula gymnesica al Pleistocè superior de les Balears.  

 No massa anys després, Muntaner fa un estudi d’aquest indret, i descriu tres zones que 

les anomena: varadero, solarium, i illeta (Muntaner, 1955a) (Fig. 13-29). 

 

Fig. 13-21. Camp de Mar. Tall denominat per Muntaner (1955) com a Varadero. 1- Conglomerats 

cimentats. Tirrenià inferior amb Strombus. 2- Eolianita coetània del nivell anterior. 3- Argiles arenoses 

vermelles. 4- Eolianita post-Tirrenià inferior. 5- Al·luvions del Vil·lafranquià. 6- Calcàries margoses del 

Juràssic. 
 

 Segons Muntaner (1955a), el varadero és el jaciment clàssic on hi ha una platja 

tirreniana amb Strombus (denominada per l’autor terrassa inferior amb Strombus), constituïda 

per conglomerats on els clastes són de mida regular (Fig. 13-30), fortament cimentats, i en els 

que Hermite (1879) va recollir els fòssils que indica. Aquesta terrasa té poc més d’1 m d’alçada 

i es continua per davall de les aigües per emergir a s’Illeta. Els conglomerats marins passen 

lateralment a eolianites. Per damunt hi ha unes argiles molt arenoses de color vermellós amb 

Tudorella ferruginea, i que l’autor diu que poden ser de gènesi eòlica. Els nivells anteriors es 

troben adossats a al·luvions del Vil·lafranquià, els quals han estat travessats pels pous de l’Hotel 

Camp de Mar, distants de la terrassa tirreniana uns 90 m (Fig. 13-21, 13-22). 

                     

Fig. 13-22. Al centre de la foto, s’Illeta. En primer terme estaria el jaciment clàssic, denominat Varadero 

per Muntaner (1955a) 
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 Per acabar la sèrie, per sobre de les argiles vermelles i els al·luvions hi ha una eolianita, 

aparentment sense fauna, la qual arriba a uns + 25 m i arriba abans de l’Hotel. Muntaner 

(1955a) comenta que aquesta eolianita es pot correlacionar amb la que recobreix el nivell amb 

Strombus de s’Illeta. 

 La seqüència d’un dels pous de l’Hotel és el següent (reproduït de Muntaner 1955a): 

                

 

 Muntaner (1955a) descriu la zona del solarium (Fig. 13-23). Diu que aquesta zona ha 

estat fortament erosionada per la qual cosa les argiles vermelles i les eolianites, que es troben a 

la part alta de la seqüència, han quedat penjades. A la base hi ha una eolianita què es coetània a 

la terrassa inferior amb Strombus. Per damunt hi ha uns conglomerats arenosos, poc cimentats, 

que són segons l’autor, de la terrassa superior o del Tirrenià II, amb una potència de 0,4 m i amb 

una alçada d’un poc més d’1,5 m. Aquesta terrassa, segon Muntaner (1955) té per sobre una 

eolianita no molt cimentada, amb mol·luscs terrestres i closques marines de petita mida 

aportades pel vent. 

 

 

Fig. 13.23. Camp de Mar. Tall denominat per Muntaner (1955) com a Solarium. 1- Restes d’eolianita de 

la terrassa inferior amb Strombus. 2- Conglomerats de la terrassa superior. 3- Eolianita coetània de la 

terrassa superior.. 4- Argiles arenoses vermelles. 5- Eolianita posterior a la terrassa inferior. 
 

 A l’actualitat tota aquesta zona es troba molt modificada per l’acció antròpica. A part 

dels vials del passejos, parets, etc, també s’ha utilitzat maquinària pesant per aplanar algun tram 

(veure Fig. 13-24). El que va observar Muntaner (1955a), ja no es possible observar-lo en la 

seva totalitat. La capa 1 no té perquè ser una eolianita com a tal, pot ser perfectament una platja 

fòssil arenosa. El nivell 2, i que en el text de Muntaner (1955a) es diu que és la terrassa 

superior, podria ser perfectament de la terrassa inferior amb Strombus. Un detall curiós és que 

Muntaner (1955a) utilitza la denominació Tirreniense II com a sinònim de terrassa superior, i 

que anys després tendrà un altre significat i serà equivalent a la terrassa inferior amb Strombus. 
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Muntaner (1955a) al utilitzar aquesta expressió volia diferenciar dues terrasses, la inferior i la 

superior. 

 Segons Muntaner (1955a) en Bauzà (1946a) va trobar els fòssils de petita mida als 

nivells 2 i 3. Aquests són (reproduït de Muntaner 1955): 

                      

 Crida l’atenció que no hi hagi cap tàxon termòfil, en aquest sentit crec que Muntaner 

(1955a) ja insinuava implícitament que hi havia diferències faunístiques entre dues terrasses del 

Pleistocè superior. 

 

      

Fig. 13-24. Camp de Mar. El Solarium de Muntaner (1955) estaria prop d’aquesta zona. Hores d’ara no es 

pot observar el tall que va fer Muntaner (1955a). En primer terme una eolianita. 
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A s’Illeta en Muntaner (1955a) diu que a la part N d’aquest illot hi ha conglomerats de 

la terrassa inferior iguals que els del varadero (Fig. 13-25). Fins a +0,5 m estan molt cimentats, 

per sobre els conglomerats es presenten amb una matriu argilosa-arenosa poc cimentada, i arriba 

fins prop de + 2 m. Segons l’autor, per sobre hi ha una duna fòssil, què en temps passats devia 

enllaçar amb la que cobreix els al·luvions de l’Hotel, i què forma la resta de l’Illot. També 

remarca que on es poden observar millor els conglomerats és a la cova que hi ha situada vora el 

pont. (Fig. 13-27). 

 

 

 

 

 

Fig. 13-25. Camp Mar. Tall denominat per Muntaner (1955) com s’Illeta. 1- Conglomerats cimentats del 

Tirrenià inferior amb Strombus. 2- Conglomerats argilosos del Tirrenià inferior amb Strombus. 3- 

Eolianita. 
 

 

  Els llistats de fòssils trobats als conglomerats són els següents (reproduït de 

Muntaner 1955a): 
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 Com es pot observar a la llista anterior hi ha, uns quants de tàxons termòfils com són 

Conus testudinarius, Strombus bubonius, algunes formes de Thais haemastoma, per la qual cosa 

no hi ha dubte que és del MIS 5e. 

 Pocs anys més tard, Solé-Sabarís (1962) presenta un tall de s’Illeta, on la platja del MIS 

5e es troba entre dues eolianites. A la part basal de la platja dibuixa uns llims vermells (Fig. 13-

26). 

 

                 

Fig. 13-26. Camp de Mar. Tall de Solé-Sabarís (1962) de s’Illeta de Camp de Mar. De base a sostre la 

seqüència és: eolianita, llims vermells, platja tirreniana amb fòssils i eolianita. 

 

 

 Personalment crec que el tall de Muntaner (1955) és molt més adequat a la realitat que 

el de Solé-Sabarís (1962). 

 Cuerda (1975) li dedica poques retxes a aquest jaciment i remarca el que havia comentat 

anteriorment Muntaner (1955), que on es poden observar millor els conglomerats de platja és a 

s’Illeta, i estan coberts per una eolianita dels inicis del Würm. 

Segons Crabtree  (1978a) el jaciment de Camp de Mar es pràcticament inaccessible ja 

que els nivells més característics es troben en un illot. L’illot no és inaccessible, hi ha 

fotografies de fa temps on hi ha la passarel·la per arribar-hi. Tal volta aquest autor va visitar 

aquesta localitat  un any que no es podia arribar fins l’illot perquè la passarel·la estava rompuda. 

Malgrat això, no fa comentaris sobre el Quaternari d’aquesta interessant localitat. 

                            

Fig. 13-27. Coveta que hi ha a s’Illeta. A la base conglomerats del MIS 5e, per sobre una eolianita. 
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A s’Illeta, a part d’antigues pedreres, també es poden observar icnites de Myotragus 

balearicus, bioturbacions desconegudes abans que Fornós i Pons-Moyà (1982) les donassin a 

cenèixer per primera vegada al litoral de Santanyí. 

 Passat el Solarium, si ens dirigim cap a l’W arribam a la platja de ses Dones. Una platja 

de còdols d’uns 120 m de llarga i al darrera té un penyassegat constituït per materials tous. Dins 

la mar, entre els 5m i 25 m de la vorera, hi ha unes roques de dimensions mètriques que no són 

més que el que queda d’una àmplia platja pleistocena constituïda per còdols de platja cimentats i 

arenes de platja coberts per una eolianita (Fig. 13-28 ). 

 

                       

Fig. 13-28. Platja de ses Dones. a- Conglomerats dels MIS 5e. b- Eolianita. La platja del MIS 5e passa 

gradualment a eolianita. 
 

                       

Fig. 13-29. Vista general de Camp de Mar. 1- Varadero. 2- Solarium. 3- Illeta. 4- Platja de ses Dones. 5- 

Pedreres des Salinar, indret on hi ha eolianites en una àmplia extensió. 
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Fig. 13-30.Conglomerats del MIS 5e de Camp de Mar, del Varadero de Muntaner (1955a). 

 

 

Taxons Col. M Col. C1 

Glycymeris violacescens X X 

Glycymeris  bimaculata X  

Spondylus gaederopus X  

Acanthocardia tuberculata X X 

Patella aspera X  

Patella ferruginea X  

Monodonta turbinata X  

Strombus bubonius X  

Semicassis undulata X X 

Trunculariopsis trunculus X  

Murex brandaris X  

Thais haemastoma X X 

Thais haemastoma nodulosa X  

Thais haemastoma laevis X  

Ocenebra erinacea X  

Cancellaria cancellata X  

Conus testudinarius X  

Conus mediterraneus X  
  

Taula 13-4.  Tàxons presents a la col. Muntaner-SHNB i col. Cuerda(1)-SHNB de Camp de Mar. Tots els 

espècimens de la col. Muntaner-SHNB procedeixen de s’Illeta; també té Spondylus gaederopus del 

Varadero. 
 

 A la col. Muntaner-SHNB és on hi ha més material d’aquest jaciment (Taula 13-14). A 

la col. Cuerda(1)-SHNB és molt testimonial, i a la col. Bauzà-MBCN també els espècimens són 

escasos. 

 Degut a la revisió de col·leccions se cita per primera vegada en aquest jaciment, el 

gastròpode termòfil Patella ferruginea. 
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Fig. 13-31. Situació de les localitats litorals del SW de la serra de Tramuntana descrites en aquesta tesi 

sobre un mapa de relleu (Font IDEIB). 1- Banc d’Eivissa. 2- Racó de sa Fragata. 3- Punta Prima. 4- Na 

Bona. 5- Santa Ponça. 6- Cala Blanca (200 m al NW). 7- Caló des Guix. 8- Peguera. 9- Cala Fornells. 10- 

Camp de Mar. 11- Cala Llamp. 12- Caló d’en Curta. 13- Port d’Andratx. 14- Cala es Conills. 15- Sant 

Elm. 

També es pot consultar la situació de les localitats al mapa de la figura 13-3. 
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Fig. 13-32. Cala Llamp. Eolianites del Pleistocè superior adossades a materials plegats del Mesozoic. 

 

13.3.11. Cala Llamp 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 447518/4375024 

 

 Aquest indret es caracteritza per haver-hi uns dipòsits d’eolianites bastant grans (Fig. 

13-32). En algun indret a llims vermells s’ha observat Iberellus sp. També s’han observat 

icnites de Myotragus balearicus. Fa mal precisar l’edat d’aquestes eolianites, ja que tant podrien 

ser del darrer interglacial com del darrer glacial, o les dues coses si hi ha una superposició de 

diferents eolianites. A una zona puntual es varen observar per sobre de les eolianites unes arenes 

cimentades amb els següents fòssils marins: Lima sp., Spondylus gaederopus, Thericium 

vulgatum i Columbella rustica. Es tractava d’una taca molt petita i fa mal dir l’edat per no 

haver-hi cap tàxon bioindicador (coordenades citades). 

 Les antigues pedreres hi són presents, així a la fig. 13-32 se’n pot observar una al centre 

de la fotografia. 
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13.3.12. Caló d’en Curta 

Cordenades UTM 31N ETRS89: 446673/4376864 

 

 En aquest indret hi ha eolianites per sobre de bretxes de vessant de muntanya (Fig. 13-

33). No s’han observat restes de platja pleistocena, emperò s’han pogut identificar alguns 

fragment de closques de mol·luscs marins a l’eolianita. Sembla que aquestes closques han estat 

transportades pel vent d’una antiga línia de costa més baixa que l’actual. Els tàxons identificats 

són els següents (col. Vicens-SHNB):  

Arca noae 

Acanthocardia tuberculata 

Ctena decussata 

Diodora gibberula 

Cantharus viverratus? 

 Hi ha un fragment que podria ser de C. viverratus. Només es pot dir què és una eolianita 

del Pleistocè superior. 

 

 

 

 

Fig. 13-33. Caló d’en Curta. Eolianita per sobre de bretxes de vessant de muntanya. 
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Fig. 13-34. Port d’Andratx. Talls i mapa realitzat per Crabtree (1978a) de tres localitats properes. 
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13.3.13. Port d’Andratx 

Coordenades UTM 31N ETRS89 (localització 2): 447082/4377080 

 

Segons Crabtree  (1978a) la cimentació s'ha produït en aquests llocs, especialment on 

les aeolianites han estat banyades per la mar (Fig. 13-34). A la localització 1, on a la base hi ha 

eolianites, a la part superior d’aquestes s’observa que se va desenvolupar un sòl. Només Solé-

Sabarís (1962) fa menció del Port d’Andratx, indicant l’existència de dues eolianites separades 

per un sòl vermell i una crosta calcària. Segons Crabtree et al., (1978) per les analogies amb 

Camp de Mar i Peguera sembla que aquesta sèrie és de cronologia eutirreniana (=MIS 5e). 

La cronologia és mol mala de precisar, i més sense citar fòssils. Pot ser de cronologia 

del MIS 5e com diu l’autor anterior, o ser més modern. 

 

13.3.14. Cala es Conills 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 444465/4380579  

 

 És una caleta que hi ha uns 400 m al S de la platja de Sant Elm. En aquest indret hi ha 

una bona representació d’eolianites del Pleistocè superior, moltes de les quals s’han utilitzat per 

a treure peces de marès (Fig. 13-35). També com a curiositat, comentar què hi ha una piscina 

construïda dins una antiga maressera. 

 Al S de la cala s’han observat bretxes per davall una eolianita que contenien mol·luscs 

terrestres, entre ells Iberellus sp. a les bretxes s’han observat materials tovacis (Fig. 13-36). 

 

                    

Fig. 13-35. Maressera a cala es Conills a eolianites del Pleistocè superior. 
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Fig. 13-36. Materials pleistocens tovacis dins bretxes vermelloses. Per sobre hi ha una eolianita. 
 

 

13.3.15. Sant Elm 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 444533/4381005 

 

 A la platja de Sant Telm hi ha un jaciment de platja del Pleistocè superior. Curiosament 

no ha esta citat mai, ni a treballs de caràcter general ni específics. 

 El que crida l’atenció és que a l’arxiu fotogràfic d’Andreu Muntaner hi ha una 

fotografia del jaciment feta a l’any 1955, i al revers de la imatge posa: terrassa del Tirrenia II 

amb conglomerats. El fet anterior demostra que Muntaner tenia coneixement d’aquest jaciment. 

 El dipòsit està constituït per conglomerats polimíctics i s’observa algun fòssil marí. A la 

base s’observen arenes cimentades i per sobre dels conglomerats hi ha una petita capa d’arenes 

cimentades probablement d’origen eòlic (Fig. 13-38, 13-39). 

 Si observam la fotografia aèria de 1956 i la comparam amb una actual (Fig. 13-37) 

s’observa que la línia de platja varia amb els anys. A l’any 1956, sembla que els conglomerats 

eran difícils d’observar per la presència d’arena sobre el jaciment. 
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Fig. 13-37. Vista aèria de la la platja de Sant Elm. On hi ha el punt groc hi ha el dipòsit del MIS 5e. La 

foto de dalt és de 2012, i la de sota de 1956. Un detall interessant és què les dues platges, la més gran i la 

petita, tenien més arena l’any 1956. (Font: IDEIB). 

 

 

Una altra característica del jaciment és que presenta escassos fòssils i la majoria d’ells 

presenten la closca  dissolta, i només es pot observar un motlle intern. 

Tal volta les dues característiques anteriors han estat crucials perquè el jaciment no es 

citàs fins ara, emperò no deixa de ser sorprenent, ja que tant Cuerda com Muntaner en moltes 

d’ocasions citen jaciments més petits i de menor importància. 

Els fòssils observats són els següents: 

Spondylus gaederopus 

Semicassis undulata 

Strombus bubonius 

Thais haemastoma 

Del bivalve Spondylus gaederopus s’ha observat la closca; a la resta no s’observa i es 

troba dissolta. 

Aquest dipòsit és molt semblant als conglomerats del MIS 5e de Camp de Mar, i també 

recorden als de Peguera.  
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Aquesta platja de Sant Elm, tant per l’alçada, com per la presència d’Strombus bubonius 

és del MIS 5e. És la primera vegada que se cita aquest jaciment. 

No voldria acabar sense comentar que a la zona de Sant Elm hi ha dipòsits d’eolianites i 

bretxes de vessant de muntanya a molts d’indrets. 

 

                
 

Fig. 13-38. Sant Elm. Conglomerats de platja del MIS 5e. Al centre un motlle intern d’Strombus 

bubonius. 

 

 

                
 

Fig. 13-39. Sant Elm. a- Eolianita ?. b- Conglomerats de platja del MIS 5e. 

 

 

 



 

 763 

14. Dipòsits litorals i registre paleontològic del 

Pleistocè superior al litoral NW de la serra de 

Tramuntana 

 

 

14.1. Introducció 

 

La serra de Tramuntana es troba al NO de Mallorca. S’estén al llarg d’uns 90 km, amb 

una amplada màxima de 15 km, sobre el territori de 18 municipis —essent els majors Calvià, 

Pollença i Escorca—, la qual cosa suposa gairebé un 30% del territori insular i més de 1.000 

km
2
. L’any 2011 va ser declarada Patrimoni Mundial per la UNESCO en la categoria de 

Paisatge Cultural (http://whc.unesco.org/en/list/1371). 

És el reconeixement de la comunitat internacional a la simbiosi quasi perfecta entre 

l’acció del ésser humà i la naturalesa, realitzada durant segles, de la que ha resultat una 

monumental obra humana en la que es mesclen cultura, tradicions, estètica, espiritualitat i 

identitat (http://www.serradetramuntana.net/ca/). 

Geològicament és una zona estructuralment molt complicada i trobam materials que van 

des del Primari fins el Quaternari. El Quaternari està representat per materials dipositats als 

vessants i al fons de les valls. A algunes zones litorals es poden trobar eolianites i rarament 

platges fòssils. Moltes de les toves presents són quaternàries.  

Cas a part són els rebliments càrstics on podem trobar fauna des del Miocè superior fins 

a l’Holocè. 

Al Pla d’ordenació del recursos naturals de de la serra de Tramuntana (Bocaib núm. 54 

Ext. 11-04-2007) es poden trobar informacions interessants, a més de sabre on s’ha delimitat els 

límits de la serra de Tramuntana des d’un punt de vista polític, ja que no s’ha inclòs la serra de 

na Burguesa i part de les muntanyes d’Andratx (a la zona meridional) i les muntanyes d’Alcúdia 

(a la zona septentrional) dins el paratge natural de la serra de Tramuntana  

 

14.2. Antecedents històrics 

 

 Son pocs els autors que han estudiat els dipòsits quaternaris del litoral de la serra de 

Tramuntana. Bauzà (1954b) n’és un dels primers, i estudia el Pleistocè del Racó de s’Argentera, 

al Port de Sóller. Aquest autor cita una sèrie de tàxons i el característic Strombus bubonius. 

 Gasull (1963b) cita un mol·luscs terrestre nou per a la fauna pleistocena mallorquina, 

Oestophora  barbula a sa Calobra. 

http://www.serradetramuntana.net/ca/
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 Cuerda i Galiana (1967) estudien un jaciment del Pleistocè superior marí situat a cala 

Sant Vicenç, i sempre, juntament amb el de Sóller han estat els dos jaciments més característics 

de la serra de Tramuntana, on una característica definitòria ha estat una alçada més elevada que 

a la resta d’illa (Cuerda, 1975). 

 Ha de passar més d’un quart de segle perquè aparegui un nou treball del Pleistocè 

d’algun dipòsit al litoral. Així, Gràcia et al. (2001b) topografien la cova Negra al cap Negre, on 

hi ha eolianites. 

Vicens i Pons (2007) estudien dos jaciments amb mol·luscs terrestres a cala Sant 

Vicenç, i més recentment Vicens et al. (2014a) estudien dipòsits de toves al litoral de la serra en 

un treball general sobre les Balears. 

 

 

14.3. Estratigrafia i registre paleontològic. 

 

A litoral NW de la serra de Tramuntana es descriu la presència de quatre jaciments del 

Pleistocè superior amb fòssils marins (Fig. 14-2), del quals només se’n pot observar un. Dos 

dels jaciments, el del Racó de s’Argentera (Sóller) i el de cala Sant Vicenç (Pollença), no es té 

cap tall estratigràfic ni fotografia del jaciment, tampoc s’han trobat, per la qual cosa només es 

posa el que varen esmentar els autors que els varen estudiar. S’amplien els coneixements que es 

tenien dels dos jaciments anteriors fent una llista dels fòssils citats i presents a les col·leccions. 

Un tercer jaciment, el de cala Molins, tampoc s’ha trobat i només s’ha observat algun bloc que 

està constituït per arenes de platja cimentada amb fòssils. L’únic jaciment que es pot observar 

són unes taques d’arenes cimentades al N del port d’Estellencs. 

S’han citat poc tàxons marins, i entre ells tres de bioindicadors, com són: Barbatia 

plicata, Strombus bubonius i Cantharus viverratus. 

Referent als jaciments amb mol·luscs terrestres fòssils se’n citen quatre i se’n descriuen 

tres (Fig.14-2). El jaciment de s’Hort de sa Cova ha donat un tàxon mai citat fòssil a Mallorca 

com és Ancylus sp. aff. fluviatilis. El jaciment coves prehistòriques-torrent (cala Sant Vicenç) ha 

donat un mol·lusc trobat per primera vegada fòssil a Mallorca, com és Xerocrassa claudinae i el 

jaciment de cala Carbó ha donat l’extint Chondrula gymnesica, ente d’altres. 

Hi ha una sèrie de dipòsits que no tenen que veure amb els dipòsits litorals, emperò si se 

poden trobar al litoral, n’és el cas de les toves (Fig. 14-1). S’han posat unes quantes localitats 

què són un bon exemple d’aquests dipòsits, i què fins ara no se les hi havia dedicat atenció. A 

més a més, moltes d’elles deuen ser de cronologia pleistocena, per la qual cosa si què te sentit 

parlar-ne. 
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Fig. 14-1. Mapa de localització de toves a les Illes Balears, segons Vicens et al. (2014): 1- Cala Molí. 2- 

Ses Coves Velles. 3- Font des Banyul. 4- Cala Molins. 5- Torrent del Salt del Molinet. 6- Torrent Fondo. 

7- Torrent des Gorgs des Diners. 8- Torrent des Gorg Blau. 9 Torrent dels Horts y Torrent de s’Espinal. 

10- Torrent de Muntanya. 11- Torrent de Comafreda. 12- Torrent de na Mòra. 13- Torrent de Son 

Masroig i Torrent de Son Gallard. 14- Torrent de l’Ofre. 15- Torrent d’Almadrà. 16- Torrent del Salt  de 

Vistamar, Torrent del Rafal y Torrent del Lli. 17- Torrent de s’Hort de sa Cova. 18- Torrent de Son Coll. 

19- Cala Banyalbufar. 20- Cala Estellencs. 21- Torrent des Freu. 22- Canyamel. 23- Cala Santanyí. 24. 

Santa Eulària des Riu. 

Falta situar les toves del Port Roig, al litoral del llevant mallorquí, comentades al capítol 10, i les toves 

de cala es Conill, citades al capítol 13 d’aquesta tesi.  

          

Fig. 13-2. Situació de les localitats litorals del NW de la serra de Tramuntana descrites en aquesta tesi. 1- 

Cala Estallencs. 2- Cala Banyalbufar . 3- Torrent de Son Coll. 4- Torrent de s’Hort de sa Cova. 5- Racó 

de s’Argentera. 6- Sa Calobra. 7- Cala Sant Vicenç. 8- Cala Molins. 9- Torrent de cala Molins-coves 

prehistòriques. 10- Cala Carbó. 11- Cala Bóquer. 12- Cova Negra. 13- Cala Figuera. 
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14.3.1. Cala Estellencs 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 454588/4390007 

 

 Es tracta d’una cala on hi ha dipòsit al·luvials del Pleistocè i també la presència de toves 

(Fig. 14-3). Vicens et al. (2014a) documentan la presència de tova de cascada. 

 A d’alt de la cala a uns llims ocres, presumiblement holocens, s’ha detectat la presència 

d’Oxychilus lentiformis, Xerocrassa frater i Mollusca indet. A la zona SO de la cala hi ha toves 

on s’ha observat diferents fàcies. L’edat de les toves és molt mala de precisar, emperò semblen 

per la seva cimentació i l’erosió que presenten en alguns indrets, anteriors a l’Holocè. 

 

        

Fig. 14-3. Cala Estellencs. Impressió d’un tall de vegetal a les toves. Diàmetre de la secció de la 

impressió 11 mm. 

 

 A un centenar de m al N del Port hi ha unes taques de dimensions inferiors al metre 

quadrat on s’han observat arenes cimentades amb fòssils marins a + 0,5 m d’alçada a una 

plataforma per sobre dels materials del Triàsic. Els fòssils observats són: 

Patella rustica 

Gibbula sp. 

Thericium vulgatum 

Truncatella subcylindrica 

 La cronologia d’aquest jaciment estaria dins del Pleistocè superior. 
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14.3.2. Cala de Banyalbufar 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 458412/4393592 

 

 A varis punts de la cala es poden observar toves. On millor es poden veure és als 

penyassegats, on apareixen diverses surgències relacionades amb l’alternança de capes 

permeables  i impermeables corresponents als nivells turbidítics del Miocè mitjà . La major part 

d’aquestes surgències es troben molt antropitzades des de fa temps, fruit de de l’enginyeria 

islàmica i de modificacions del segle passat. És pel motiu anterior que algunes toves han aturat 

el seu creixement per no comptar amb aportació d’aigua. 

 

         

Fig. 43-4. Cala Banyalbufar. Blocs cimentats per toves. 

 

 Al marge SW de la cala hi ha unes toves bastant desenvolupades que s’han originat per 

la confluència de vàries fonts que anaven a la cala, encara què a l’actualitat per aquesta zona no 

hi corre aigua. Les toves estan adossades en uns 15 m d’alçada a un paleo-penyassegat 

constituït per materials dolomítics del Triàsic. Aquestes toves són bastant poroses i 

relativament dures, i en elles s’ha observat la presència de mol·luscs d’aigua dolça. Al nivell de 

la mar hi ha blocs de dimensions mètriques cimentats per toves (Fig. 14-4), el que fa pensar que 

part d’aquestes toves són d’una edat pre-holocena, ja que per la seva formació el nivell de la 

mar devia estar més baix que el nivell actual (Vicens et al., 2014a). 
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14.3.3. Torrent de Son Coll 

Coordenades UTM ETRS 89: 461675/4394545 

 

 En aquest torrent situat prop del Port des Canonge es poden observar toves en 

disposició horitzontal intercales amb dipòsits d’origen fluvio torrencial (Fig. 14-5); també prop 

de la desembocadura es poden observar eolianites (Fig. 14-6). Les toves afloren a la línia de 

costa cobertes per uns 6 m d’al·luvions. També es troben toves erosionades al llit de l’actual 

torrent que probablement formaven part d’antigues represes tobàcies. S’han observat evidències 

de dissolució i precipitació a les mateixes toves. L’edat de les toves és mala d’establir. Les 

toves que hi ha per davall dels dipòsits al·luvials podrien ser del darrer període glacial (Vicens 

et al., 2014a). A la platja actual hi ha còdols rodats procedents de toves. 

 

Fig. 14-5. Torrent de son Coll, per la platja. On hi ha el martell hi ha toves; per sobre materials al·luvials. 

                           
Fig. 14-6. A la zona N de la desembocadura del torrent de son Coll hi ha eolianites per sobre dels 

materials del Triàsic. 

 



 

 769 

14.3.4. Torrent de s’Hort de sa Cova 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 462754/4395212 

 

També conegut com a Torrent des Cable, i es caracteritza per presentar una part 

esportiva que està topografiada entre el + 140 m  i els + 410 m, on a la major part del bots 

presenten toves, les quals en moltes d’ocasions es troben molt desmantellades (Santandreu i 

Trias, 2004).  

A la seva desembocadura hi ha toves d’1 m de potència situades a uns + 10 m que 

presenten una disposició horitzontal i cobreixen dipòsits de tipus al·luvial. Just a davall de les 

toves, en uns llims vermells, s’han observat mol·luscs terrestres com Iberellus balearicus, 

Tudorella ferruginea, i Xerocrassa frater. També s’han observat mol·luscs aquàtics Bithynia 

sp. i Ancylus sp. aff. fluviatilis (descrits a Gasull, 1965; Pons i Palmer, 1996; Beckmann, 2007). 

Per l’estratigrafia, el context geomorfològic i per la no presència de mol·luscs foranis, 

Vicens et al. (2014) suggereixen que aquests llims són d’una edat pre-holocena, i molt 

probablement corresponent al darrer període glacial (Fig. 14-7). 

El mol·lusc Ancylus sp. aff. fluviatilis era la primera vegada que es citava fòssil a 

Mallorca. 

L’erosió marina durant l’Holocè ha erosionat els materials del Triàsic inferior donant 

com a resultat un penyassegat costaner d’un 10 m d’alçada. 

És just a la desembocadura del torrent on hi ha presents toves de cascada, que pel 

context geomorfològic poden ser holocenes (Vicens et al., 2014a). 

                   

Fig. 14-7. Toves per sobre de material al·luvials de la desembocadura del torrent de s’Hort de sa Cova.  

Just per davall les toves, als llims vermells hi ha mol·luscs terrestres. 
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14.3.5. Racó de s’Argentera 

Coordenades UTM ETRS 89: 473311/4404866 (!) 

 

 Bauzà (1954a) és el primer en parlar  de restes de terrasses pleistocenes al port de 

Sóller. Explica que s’han fet unes obres al racó de s’Argentera amb la finalitat d’esmorteir els 

temporals quan entren al port. Amb aquestes obres han aflorat bretxes amb Myotragus i en 

alguns indrets restes d’arenes de platja amb fòssils de closques marines. L’autor diu que la 

platja aixecada arriba als  +6 m, i que ha trobat dos exemplars d’Strombus bubonius. També ha 

determinat genèricament foraminífers com són Dentalina sp., Nonion sp., Cibicides sp., Robulus 

sp. A part dels tàxons anteriors també hi ha ostràcodes, espícules d’esponja, briozous. Entre els 

darrers, l’autor va classificar Osthimosia verruculata. 

 Cuerda i Galiana (1967) parlen del jaciment per comparar-lo amb el de cala Sant 

Vicenç. A part d’això, també donen dades noves. En primer lloc diuen que els sediments marins 

arriben als 7 m; recorden que Bauzà va citar Strombus bubonius i que J. Cuerda i A. Muntaner 

havien trobat Barbatia plicata (Colom et al., 1957) i que amb motiu de la darrera visita s’havia 

trobat Cantharus viverratus. 

 Cuerda (1975) torna a comparar els dos jaciments, i diu que per les característiques 

litològiques i faunístiques d’ambdós, són del Neotirrenià (=MIS 5a). També recorda que la seva 

alçada és deguda a l’efecte de denudació de la serra i del seu aixecament. 

  

 

Taxons citats Col. B Col. C Total 

Dentalina sp. - - - 

Nonion sp. - - - 

Cibicides sp. - - - 

Robulus sp. - - - 

Ostracoda indet. - - - 

Esponja indet. - - - 

Osthimosia verruculata - - - 

Balanus sp. 1 - 1 

Barbatia barbata 1 2 3 

Barbatia plicata - - - 

Spondylus gaederopus - 2 2 

Lima sp. - 2 2 

Haliotis lamellosa - 1 1 

Gibbula sp. - 1 1 

Vermetidae - 1 1 

Strombus bubonius - - - 

Cantharus viverratus 2 1 3 

Total espècimens 4 10 14 

 

Taula 14-1. Tàxons citats a diferents treballs (veure el text) al Racó de s’Argentera (Sóller) i 

tàxons presents a la col·lecció Bauzà-MBCN (Col. B) i a la col·lecció Cuerda-SHNB (Col. C). 
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A la col·lecció Cuerda(2)-SHNB, s’han trobat fòssils procedents d’aquest indret, tot i 

que l’etiqueta posava “Sóller + 3,5 m”. Els fòssils són molt escassos i pràcticament tots estan 

reduïts a fragments. No s’ha trobat l’espècimen de Barbatia plicata citada a Colom et al. 

(1957). Els fòssils trobats en aquest jaciment es poden consultar a la taula 14-1. 

 També a la mateixa col·lecció s’han localitzat tres espècimens que l’etiqueta només 

posava “Sóller”, emperò sembla per l’aparença que són fòssils del mateix jaciment. Aquest 

espècimens són: Spondylus gaederopus, Barbatia barbata i Lima sp., tots ells en estat de 

fragment. 

 Cuerda (1975) possiblement era un poc escèptic amb la troballa dels Strombus en aquest 

indret, i per això li dona una edat Neotirreniana, encara que el mateix Cuerda recorda la cita 

d’aquest gasteròpode en aquest indret per part de Bauzá (Cuerda, 1987). L’alçada posada a la 

etiqueta de + 3,5 m, no és molt superior a la d’altres indrets mallorquins, emperò segons els 

escrits de Cuerda abans citats, diu que els sediments arriben fins els +7 m. 

 S’ha mirat la col·lecció Joan Bauzà-MBCN i no s’ha trobat cap Strombus procedent 

d’aquest indret, el que si hi ha són els següents tàxons marins: 

Balanus sp. 

Barbatia barbata 

Cantharus viverratus 

 També hi ha un tàxon terrestre com és Iberellus sp. precedent d’aquest indret (A la col. 

denominat Helix sp.). 

Segons el meu parer, per tot el dit, aquest dipòsits no són de platja, semblen llançats 

pels antics temporals i per això es troben a més alçada que altres indrets de Mallorca. Referent a 

la cronologia, si és cert que Bauzá va trobar Strombus, l’edat seria de l’Eutirrenià (=MIS 5e). Si 

ens basam amb els fòssils que tenim a les col·leccions d’aquest jaciment, tant podria ser de 

l’Eutirrenià (=MIS 5e) com del Neotirrenià (=MIS 5a). 

 

14.3.6. Sa Calobra 

Coordenades UTM 31N ETRS89: (prop desembocadura Torrent de Pareis): 483463/4411332 

 

 A una bretxa entre els dos túnels que hi ha anat al torrent de Pareis es va trobar 

Oestophora barbula,  juntament amb Iberellus balearicus, Iberellus graellsianus, Oxychilus 

lentiformis i Tudorella ferruginea (Gasull, 1963b). El primer tàxon en realitat es correspon amb 

Oestophora cuerdai, un tàxon endèmic extint de l’illa de Mallorca descrit per Quintana et al. 

(2006). Segons Vicens i Pons (2011) és probable que fos un jaciment d’origen càrstic. No s’ha 

trobat el jaciment. 

 A part, prop de la desembocadura del torrent de Pareis es va fer una datació a un dipòsit 

de platja que va donar una edat holocena (Goy et al., 1997). 
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14.3.7. Cala Sant Vicenç 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 504920/4419586 (!) 

 

Segons Cuerda i Galiana (1976) aquest jaciment el va trobar el segon autor a principis 

de 1968 i es troba situat a la zona occidental de la cala, i no a la zona oriental com diuen els 

autors, ja que després expliquen que es troba a mig camí entre la cala i Coves Blanques. 

Segons els autors el jaciment es presenta en forma de retalls i a una alçada de + 5 m, i 

està constituït per arenes llimoses molt cimentades de color marró clar (7,5YR 6/4) amb petits 

clastes rodats i fragments de closques marines.  

 

Taxons Col. C1 Col. C2 Total 

Paracentrotus lividus - 3 3 

Arca noae - 4 4 

Barbatia barbata 1 - 1 

Striarca lactea ■ 1 - 1 

Striarca lactea var. gaimardi - - - 

Lithophaga lithophaga - 1 1 

Spondylus gaederopus ■ - 1 1 

Anomia ephiphium - 2 2 

Modiolus barbatus - 1 1 

Lima lima 1 - 1 

Cardita calyculata 1 - 1 

Loripes lacteus - - - 

Irus irus - 1 1 

Haliotis lamellosa - 1 1 

Emarginula sp. - - . 

Patella lusitanica 1 3 4 

Monodonta sp. - 1 1 

Littorina neritoides 4 - 4 

Rissoa variabilis 1 - 1 

Vermetidae indet. - - - 

Bittium reticulatum 2 - 2 

Thericium vulgatum 2 - 2 

Cypreidae indet. - - - 

Thais haemastoma - - - 

Mitra cornicula 3 - 3 

Columbella rustica 5 - 5 

Gibberula miliaria 2 - 2 

Conus mediterraneus - - - 

Total espècimens 24 18 42 

 
Taula 14-2. Tàxons citats a Cuerda i Galiana (1967) del jaciment pleistocè de cala Sant Vicenç (Pollença) 

a + 5 m, i tàxons presents a la col·lecció Cuerda(1)-SHNB i a la col·lecció Cuerda(2)-SHNB, així com el 

nombre d’espècimens. Cypreidae indet. està citat com a Cypraea sp. Vermetidae indet. està cita com a 

Vermetus sp. Rissoa variabilis està citat com a Rissoa sp. (■): No citats a Cuerda i Galiana (1967). 

A la col. Cuerda(2)-SHNB juntament amb els fòssils es va trobar el paper escrit que apareix fotografiat a 

la fig. 14-8. 
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Fig. 14-8. Escrit mecanografiat per Joan Cuerda, trobat juntament amb els fòssils de cala Sant Vicenç a la 

col. Cuerda(2).  

 

Per l’absència de fauna termòfila, Cuerda i Galiana (1967) li assignen una edat del 

Neotirrenià final (=MIS 5a). Comparen aquest jaciment amb el del Port de Sóller, per dos 

motius. El primer per estar localitzat a la serra de Tramuntana i el segon per l’alçada més 

elevada que els jaciments situats a la resta d’indrets de Mallorca. 

Els autors esmentats creuen que la serra de Tramuntana s’aixeca degut a la denudació 

que sofreix, i es per aquest motiu el jaciment de cala Sant Vicenç es troba a més alçada. 

 Cuerda (1975) el compara novament al del Port de Sóller i li assigna novament una edat 

del Neotirrenià (=MIS 5a). En aquesta ocasió diu que es troba a la zona occidental de la cala i 

reitera el motiu abans esmentat per trobar-se a + 5 m. 

Com es pot observar a la taula 14-2 hi ha dos tàxons que no s’havien citat al jaciment, i 

què resulten citats a partir de la tasca de revisió de les col·leccions de la SHNB. 

A la taula 14-3 podem veure que hi ha tres classes citades al jaciment, i que el nombre 

major de tàxons citats es correspon als Gastropoda, així com el major nombre d’espècimens 

trobats. 
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Classes Tàxons Espècimens 

tc % tp % n % 

Echinoidea 1 3,85 1 4,76 3 7,14 

Bivalvia 10 38,46  10* 47,62 14 33,33 

Gastropoda 15 57,69 10 47,62 25 59,52 

Total 26 -   21* - 42 - 

 

Taula 14-3. Classes citades en aquesta tesi al jaciment pleistocè de cala Sant Vicenç (Pollença). Nombre 

de tàxons citats de cada classe (tc) a Cuerda i Galiana (1967) i tàxons presents a les col·leccions de la 

SHNB (tp) amb els percentatges referits al total dels tàxons citats del jaciment i dels tàxons presents a les 

col·leccions respectivament. Espècimens presents (n) a les col·leccions de la SHNB (col. Cuerda i col. 

Cuerda (bis) i percentatge referit al total d’espècimens del jaciment. (*): Hi ha tàxons presents a les 

col·leccions no citats a Cuerda i Galiana (1967). 

 

              

Fig. 14-9. Jaciments del Pleistocè superior de cala Sant Vicenç estudiats per Vicens i Pons (2007). A cala 

Molins hi ha toves i també s’ha trobat algun bloc procedent d’una platja pleistocena. 

 

14.3. 8. Cala Molins 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 504957/4418873 

 

Gasull (1963a) cita Iberellus balearicus i Bithynia tentaculata a cala Molins a uns llims 

vermells del Quaternari. Vicens et al. (2001) citen cf Melania tuberculata a un dipòsits 

travertínics que hi ha a cala Sant Vicenç. Cap dels autors anteriors realitza un tall estratigràfic ni 

un plànol de la situació precisa dels jaciments abans esmentats. 

Cala Molins està molt modificat per l’acció antròpica des de que Gasull (1963a) va 

recollir els fòssils i tant pot ser que els recol·lectàs a llims superficials com a llims que hi ha 

entre els diferents dipòsits travertínics de cala Molins (Vicens i Pons, 2007). 

 En la cala desemboca el torrent de cala Sant Vicenç (Fig. 14-9). Aquest torrent que 

originàriament desembocava enmig de la cala, va ser desviat uns 30 m cap a l’E fent un tall en 
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uns dipòsits travertínics bastant durs. En aquests es pot observar motlles de branques i troncs 

d’arbres, així com morfologies de dissolució i de precipitació en diferents buits que hi ha a la 

roca. En la cala, al marge oriental es poden observar diferents nivells de llims alternant amb 

nivells de conglomerats i nivells travertínics (Vicens et al., 2014). En aquest marge hi ha una 

cavitat entre +2 i + 4 m, originada probablement per l’abrasió marina del darrer interglacial, la 

qual cosa si fos certa, indicaria una edat dels dipòsits tovacis anterior al MIS 5. 

 Al marge occidental de la cala, els travertins han estats tapats  pel solàrium d’un hotel 

(Vicens et al., 2014a). 

 S’han trobat evidències de l’existència d’una platja pleistocena a la zona a partir de 

pedres que hi ha a la paret seca que envolta la cala. En alguna pedra s’ha pogut observar arenes 

de platja cimentades amb fòssils marins i còdols poligènics, entre els quals ni ha algun de 

travertí o de llims tovacis, la qual cosa indicaria la presència de travertins abans o durant l’estadi 

MIS 5. 

                                            

Fig. 14-10. Tall NW-SE denominat coves prehistòriques-torrent a Vicens i Pons (2007). a- Eolianita. b- 

Llims vermells amb algun claste. c- Eolianita.  

A la part superior de a i a b es va trobar Xerocrassa claudinae. 

 

14. 3. 9. Coves prehistòriques-torrent (cala Sant Vicenç) 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 504210/4418302 

 

 Dipòsit descrit per Vicens i Pons (2007). El tall s’ha realitzat entre les coves 

prehistòriques i el torrent de cala Sant Vicenç, a uns 600 m abans d’arribar a la mar i a uns 50 m 

Al SW de l’àrea pública Dionís Bennàssar (Figs. 14-9 i 14-10). A l’àrea pública, a unes pedreres 

prop del torrent, també es pot veure la seqüència descrita. La seqüència estratigràfica és la 

següent (Vicens i Pons, 2007): 
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a- Eolianita de color groc (10YR 8/4) de 2 m de potència com a mínim. 

b- Llims vermellosos (5YR 5/6) amb clastes de 0’5 m de potència. S’han trobat el següents 

fòssils: Iberellus balearicus, Tudorella ferruginea, Xerocrassa frater i Xerocrassa claudinae. 

c- Eolianita de color groc (10YR 8/4) d’uns 5 m de potència. A la base s’ha trobat Xerocrassa  

claudinae. 

El tàxon més interessant, des del punt de vista paleontològic, és que per primera vegada es 

citava Xerocrassa claudinae en estat fòssil. 

 

14.3.10. Cala Carbó 

Coordenades UTM 31N ETRS89: (Cala Carbó 1): 505190/4918907  

Coordenades UTM 31N ETRS89: (Cala Carbó 2): 505582/4419149 

 

Jaciment situat en el litoral entre cala Carbó i just passat una torrentera que hi ha uns 

350 m al NE de la cala (Fig. 14-9). Es caracteritza perquè els materials del Pleistocè superior es 

troben adossats als materials del Tries superior. 

Es tracta d’un jaciment molt interessant, tant per la presència de mol·luscs fòssils com 

per les seves dimensions gens menyspreables. 

El jaciment es troba afectat en part per les construccions que hi ha degut a la 

urbanització de cala Carbó. 

Vicens i Pons (2007) presenten dos talls, el primer cala Carbó 1 està realitzat prop de la 

cala, mentre que el segon cala Carbó 2, està fet a uns 300 m cap el NE de l’anterior. 

                     

Fig. 14-11. Tall SE-NW de cala Carbó 1 segons Vicens i Pons (2007). a- Bretxes. b- Eolianita amb 

rizòlits. c- Bretxes. d- Eolianita. e- Bretxes. Tota la sèrie és del Pleistocè superior.  
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Fig. 14-12- Fotografia d’on es va fer el tall de cala Carbó 1 de Vicens i Pons (2007). a- Bretxes amb 

Chondrula gymnesica. b- Eolianita amb rizòlits i Chondrula gymnesica. c- Bretxes amb Chondrula 

gymnesica . e- Bretxes. 

 

 

                                   

Fig. 14-13. Bioturbacions produïdes probablement per Myotragus balearicus a l’eolianita e de cala Carbó 

2 de Vicens i Pons (2007). 
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 Al tall de cala Carbó 1, la seqüència estratigràfica (Figs. 14-11 i 14-12) és la següent: 

a- Bretxes amb clastes centimètrics i decimètrics, i matriu llimosa de color roig (2.5YR 7/4). La 

part superior està menys cimentada i s’han recollit els següents fòssils: Tudorella ferruginea,  

Xerocrassa frater i Chondrula gymnesica. 

b- Eolianita color groc (2.5Y 8/3) amb abundant rizocrecions, les quals minven o desapareixen 

cap a la mar.  La seva potència és d’1,4 m. Els fòssils de mol·luscs terrestres són nombrosos i 

s’han trobat els següents: Iberellus balearicus, Tudorella ferruginea, Xerocrassa frater i 

Chondrula gymnesica. 

c- Bretxes d’1 m de potència amb clastes decimètrics. Els fòssils trobats són: Iberellus 

balearicus, Tudorella ferruginea, Xerocrassa frater i Chondrula gymnesica. 

d- Eolianita de 0,6 m de potència que desapareix lateralment. S’ha trobat Iberellus balearicus. 

e- Bretxes poc cimentades d’uns 2 m de potència. La matriu és molt llimosa. La base d’aquest 

nivell és més llimosa que la resta del nivell. Els fòssils trobats són els següents: Iberellus 

balearicus, Tudorella ferruginea, Xerocrassa frater i Oxychilus lentiformis. 

                              

Fig. 14-14. Tall SE-NW cala Carbó 2 segons Vicens i Pons (2007):. a- Eolianita. b- Bretxes. c- Eolianita. 

d1- Llims vermellosos. d2-Llims groc-oliva. e- Eolianita. f- Bretxes. Tota la sèrie és del Pleistocè 

superior.  

 

 

El tall de cala Carbó 2 (Figs. 14-13 a 14-16), és el següent: 

a- Eolianita de color groc (2.5Y 8/2) d’almenys 5 m de potència. 

b- Bretxes amb matriu color roig (2.5YR 7/2) de 0,2 m de potència. 

c- Eolianita de color groc (2.5Y 8/2) de 2 m de potència. Hi ha nivells amb bioturbacions que 

probablement són d’icnites de Myotragus balearicus. A la part superior s’ha trobat Iberellus 

balearicus. 

d- Aquest nivell es caracteritza per presentar en  aquest punt dos subnivells, separats per una 

banda de Fe. L’inferior (d1) són llims de color roig (5YR 4/6) amb abundant clastes de mida  
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Fig. 14-15. Fotografia de cala Carbó 2, a partir de Vicens i Pons (2007). c- Eolianita. d1- Llims vermells 

amb clastes i mol·luscs terrestres. d2- Llims grocs amb clastes i mol·luscs terrestres. e- Eolianita. 

Tant a l’eolianita c com a l’eolianita e hi ha bioturbacions que el més probable és que siguin per 

Myotragus balearicus. 
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centimètrica. La seva potència està entre 0,2 i 0,6 m. Els fòssils trobats són: Iberellus 

balearicus, Tudorella ferruginea i Oxychilus lentiformis. 

El superior (d2), també són llims amb clastes, però presenten un color groc-oliva (5Y 5/3). La 

seva potència està entre 0,2 i 0,4 m. Els fòssils trobats són: Iberellus balearicus, Tudorella 

ferruginea  i Xerocrassa frater. 

El nivell d cap al NE del tall quasi desapareix i cap el SO es fa molt més potent i no es veu la 

banda de Fe. 

e- Eolianita de color groc (2.5Y 8/2) d’1,5 m de potència. A l’igual que l’eolianita c, presenta 

bioturbacions probablement de Myotragus balearicus. Aquesta eolianita desapareix cap el SO. 

f- Bretxes amb matriu arenosa-llimosa de color vermellós (7.5YR 5/6) poc cimentades 

majoritàriament, però presenta alguns nivells més cimentats. Els fòssils trobats són: Iberellus 

balearicus i Tudorella ferruginea. La seva potència és de 0’2 a 0,4 m. 

 

        

Fig. 14-16. Vista cap a Coves Blanques des de cala Carbó 2. En primer terme una antiga pedrera a una 

eolianita del Pleistocè superior. El jaciment de Cuerda i Galiana (1967) es troba entre cala Barques i 

Coves Blanques. 

 

 Prop d’on s’ha fet el tall de cala Carbó 2 hi ha pedreres de marès (14-16). Aquestes 

explotacions són nombroses a cala Sant Vicenç, encara que no estan documentades a diferents 

arxius i fonts utilitzats per Salvà (2014) per a fer un estudi de pedreres de marès a Mallorca, la 

seva distribució, i la relació amb el paisatge. 
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14.3.11 . Cala Bóquer 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 508195/4419992 

 

 Aquest indret es caracteritza per haver-hi eolianites del Pleistocè superior molt 

desmantellades (Fig. 14-17). Les eolianites es troben per sobre de materials tous del Miocè 

inferior, això a fet que es produïssin crulls a les eolianites i l’acció de la mar a fet la resta. Hi ha 

un bloc enmig de la mar amb una entalladura actual (Fig. 14-18). 

 

                 

Fig. 14-17. Eolianites molt desmantellades a cala Bóquer. Les eolianites estan al centre de la fotografia, i 

es presenten en forma de blocs. 
 

            

Fig. 14-18. Roca enmig de cala Bóquer que presenta els efectes de l’actual nivell de la mar (notch). 
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14.3.12 . Cova Negra 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 515343/4423339 

 

 És una cavitat d’abrasió marina situada al cap de Catalunya. Es dona la particularitat 

que la cavitat està excavada dins materials plegats del Mesozoic i omplida posteriorment amb 

eolianites quaternàries i tornades a excavar novament per l’abrasió marina. Gràcia et al. (2001b) 

topografiaren la cavitat i varen fer un dibuix de la història evolutiva de la cova (Fig. 14-19), 

encara què la vertadera història no té perquè ser aquesta. (com. oral Francesc Gràcia). 

               

Fig. 14-19. Evolució geomorfològica de la cova Negra (cap de Catalunya, Mallorca). Cavitat d’abrasió 

marina de 200 m de longitud (la de major distància lineal que tenim constància a les Illes Balears), segons 

Gràcia et al. (2001b): 1) Cova d’abrasió marina de petites dimensions; 2) Cova d’abrasió de gran 

llargària, aprofitant fractures de la roca, formada tal vegada al llarg de diverses fases d’erosió del 

Quaternari; 3) Regressió marina i formació d’extenses platges, amb formacions dunars terminals que 

s’introduïen dins l’àmplia cavitat; 4) Rebliment quasi total de la cova per les eolianites pleistocèniques; 5) 

Nova transgressió marina i reactivació de l’erosió. La major debilitat de les eolianites fa que la cavitat 

s’obri seguint preferentment aquests materials. 6) Segueix pujant el nivell marí, adquirint la configuració 

actual. 
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14.3.13. Cala Figuera 

Coordenades UTM 31N ETRS89: 514866/4422540 

  

 En aquesta cala hi ha dipòsits d’eolianites i també de derrubis de vessant de muntanya 

(Fig. 14-20). No s’ha observat cap fòssil en aquests materials del Pleistocè superior. 

 És curiós que en aquest sector de la serra de Tramuntana, on hi ha una sèrie de cales, hi 

ha eolianites del Pleistocè superior. A la resta del litoral de la serra de Tramuntana són més 

difícils d’observar ja que generalment són dipòsits més petits. 

 

           

Fig. 14-20. Cala Figuera. Eolianites del Pleistocè superior adossades a materials del Miocè inferior. 
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15. Els fòssils marins als dipòsits del Pleistocè superior  

  

15.1. Introducció 

  

 La paleontologia marina del Quaternari de les Balears compta amb aportacions 

importantíssimes de diversos autors. Emperò sense cap tipus de dubte qui ha aportat més 

informació científica va ser Joan Cuerda, no només per les seves aportacions escrites, sinó 

també per la seva col·lecció actualment dipositada a la SHNB. Un altre autor que va aportar 

qüestions importants a l’estratigrafia del Quaternari va ser Andreu Muntaner, que a més, ha 

deixat la seva col·lecció del Quaternari a la mateixa entitat. 

Els organismes que presenten parts dures en el seu cos són els que millor fossilitzen, 

com són els gasteròpodes, bivalves, coralls, crustacis, eriçons marins, etc. El registre d’animals 

de cos blan és inexistent als nostres dipòsits de platja pleistocena. 

La major part dels jaciments del Quaternari marí mallorquí, són dipòsits de platges i els 

fòssils que més abunden són els mol·luscs, encara què s’han citat tàxons fòssils d’altres grups 

tàxonomics (Cuerda 1975; 1987).  

En aquest capítol, es dona en primer lloc un llistat dels tàxons marins així com d’altres 

tàxons que s’han trobat a jaciments de platja, que tenen el nom acceptat i és la denominació 

correcte segons WoRMS (World Register of Marine Species), del Regne Plantae i del Regne 

Animalia citats als jaciments del Pleistocè superior de Mallorca (Taula 15-1). Per a algunes 

famílies o tàxons en concret no s’ha seguit a WoRMS perquè hi havia dubtes de si es 

corresponia o no el mateix tàxon i per altres diversos motius. 

A la taula 15-1 no apareixen les varietats indicades per Cuerda (1987) i d’altres autors 

posteriors que citaven o descrivien als seu treballs, emperò surten quan es comenta cada família. 

S’ha realitzat una base de dades dels tàxons fòssils que han estat menys tractats en 

general, com són el de la Classe Florideophyceae del Regne Plantae, i els de la Classe 

Gymnolaemata, Classe Echinoidea, Classe Maxillopoda i la Classe Malacostraca del Regne 

Animalia, que es troben a les col·leccions de la SHNB, com són: col. Cuerda(1)-SHNB, col. 

Cuerda(2)-SHNB, col. Muntaner-SHNB, col. Gràcia-Vicens-SHNB i col. Vicens-SHNB. En 

aquesta base de dades, es posa quin material hi ha a les col·leccions anteriorment citades per a 

cada tàxon determinat, els jaciments mallorquins que han lliurat els fòssils, altres jaciments a la 

resta de les Illes Balears que han lliurat el tàxon, i alguna observació si cal. 

Per la Classe Bivalvia, Classe Scaphophoda i la Classe Gastropoda, es fan una sèrie de 

comentaris breus referits als tàxons trobats per a cada família. Per a qui vulgui seguir un estudi 

detallat per a cada tàxon es pot acudir al magnífic treball de Cuerda (1987). 
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Fig. 15-1. Mol·luscs pleistocens: 1-Patella ferruginea. 2- Phorcus turbinatus. 3- Phorcus articulatus. 4- 

Hexaplex trunculus. 5- Arca noae. 6- Cabestana cutacea. Reproduït de Colom (1957). 
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Fig. 15-2. Mol·luscs pleistocens. 1- Gemophos viverratus. 2- Lima lima. 3- Brachidontes puniceus. 4- 

Melania tuberculata. 5- Cardita senegalensis. 6, 7- Polinices lacteus. 8- Conus mediterraneus var. major. 

9- Conus ermineus. 10- Monoplex parthenopeus. 11- Stromatonita haemastoma. Reproduït de Colom 

(1957). 
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Fig. 15-3. Mol·luscs pleistocens. 1- Semicassis granulata undulata. 2, 3- Stromatonita haemastoma. ssp. 

consul.  4, 5- Persistrombus latus. 6- Bursa scrobilator. 7- Glycymeris nummaria. 8- Callista chione  .     

Reproduït de Colom (1957). 
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A continuació s’han dedicat unes paraules als fòssils més rellevants. S’ha fet un apartat 

on es dedica més atenció als de la Classe Bivalvia i de la Classe Gastropoda que tenen una 

significació crono-estratigràfica (veure apartat 15-4), i també s’ha fet un apartat de fòssils 

interessants, tot i la subjectivitat que això duu (veure apartat 15-5). Seguidament s’han escrit 

unes pàgines referides a la Classe Chondricthyes i la classe Actinopterygii, que destaquen per la 

seva poca presència als dipòsits del Pleistocè superior mallorquí (veure apartat 15-6). 

I per acabar, la Classe Aves, què com els cas anterior, són poc presents a les platges del 

Pleistocè superior mallorquí, i són més bé una raresa (veure apartat 15-6). 

No s’han posat al llistat tàxons de la Classe Gastropoda que són d’origen continental 

que poden ser trobats juntament amb fòssils marins, als nivells de platja pleistocens. Aquests 

s’estudien al capitol 16. 

A l’illa de Mallorca s’han citat un total de 273 tàxons provinents de jaciments litorals 

del Pleistocè superior. Els mol·luscs de la classe Bivalvia, Scaphopoda i Gastropoda, amb 75, 2 

i  175 tàxons citats respectivament, representen el 27,47%, el 0,73% i el 64,10%, i en conjunt el 

92,30% dels tàxons citats a Mallorca. La resta de classes com són Florideophyceae, 

Gymnolaemata, Echinoidea, Maxillopoda, Malacostraca, Chondricthyes, Actinopterygii i Aves 

tenen pocs tàxons citats en el registre paleontològic, representant el 7,70% dels tàxons citats. 

Cuerda (1975) citava 8 tàxons diferents dels mol·luscs. A hores d’ara són 21 tàxons. 

Referent a mol·luscs del Pleistocè superior a partir de dragats s’han citat 4 tàxons. Un 

de la classe Bivalvia i 3 de la classe Bivalvia. 

  No s’han tingut en compte els Foraminifera recollits a Mateu et al. (1979), que encara 

que les mostres fossin de l’illa de Cabrera, eren els que habitaven la mar Balear pleistocena. Els 

llistat dels Foraminifera, apart de sortir a l’obra citada, també apareix a l’addenda del quadre IX 

de la segona edició de Cuerda (1989). 

 També s’han citat subfòssils de dipòsits holocens, emperò aquests no són molt 

nombrosos (veure apartat 15.8 i Annex al final del capítol). 

 Als apartats on es parla del material que hi ha d’un determinat tàxon, després de cada 

jaciment s’ha posat entre parèntesi el nombre d’exemplars estudiats. No s’ha tingut en compte si 

eren fragments o exemplars sencers. 

 

Taula 15-1. Pàgines següents: Tàxons citats a jaciments litorals marins del Pleistocè superior a l’Illa de 

Mallorca. S’ha seguit a WorMS (World Register of Marine Species / www.marinespecies.org), a la gran 

majoria de famílies i tàxons. Els tàxons que no han seguit el patró anterior es troben assenyalats amb un 

asterisc (*) i a l’apartat de comentaris es pot sabre a qui s’ha seguit, encara que per la Classe Bivalvia i la 

Classe Gastropoda s’ha seguit majoritàriament a Cuerda (1987). 

Els tàxons que van precedits amb un quadrat (■) són tàxons estudiats en posterioritat a Cuerda (1987). 

Al cas d’apareixer dues denominacions per un tàxon, la primera és la actualitzada a partir de WoRMS, 

sempre que no dugui un asteric; la segona és la que apareix a Cuerda (1987) o a altres publicacions. Al 

cas d’aparèixer tres denominacions, la primera és l’actualitzada. 

Per a les aus s’ha seguit la denominació donada a Vicens et al. (1998) i a McMinn i Vicens (2007). 

 

 

http://www.marinespecies.org/
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Regne Plantae 

 

Classe Florideophyceae 

 

FAMÍLIA HAPALIDIACEAE 

Lithothamnion Heydrich, 1897 

 

 

Regne Animalia   

 

Classe Gymnolaemata 

 

FAMÍLIA MYRIAPORIDAE Gray, 1841 

Myriopora truncata (Pallas, 1766) 

FAMÍLIA PHIDOLOPORIDAE Gabb & Horn, 1862 

Reteporella beaniana (King, 1846)  /  Sertella beniana 

 

Classe Anthozoa 

 

FAMÍLIA SCLERECTINIA INCERTIDAE SEDIS 

Cladocora caespitosa (Linné, 1767) 

FAMÍLIA DENDROPHYLLIIDAE Gray, 1847 

Balanophyllia (Balanpphyllia) europaea (Risso, 1826) / Balanophyllia italica 

Balanophyllia (Balanpphyllia) regia, Gosse, 1853 

Dendrophyllia de Brainville, 1830 

 

Classe Echinoidea 

 

FAMÍLIA PARECHINIDAE Mortensen, 1903 

Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816) 

FAMÍLIA ECHINOCYAMIDAE Lambert & Thiéry, 1914 

Echinocyamus pusillus (O.F. Müller, 1776). 

FAMÍLIA BRISSIDAE Gray, 1855 

Brissus unicolor (Leske, 1778) 
 

Classe Maxillopoda 

 

FAMÍLIA BALANOIDAE leach, 1806 

Perforatus perforatus (Bruguière, 1789) /  Balanus perforatus 

 

Classe Malacostraca 

 

FAMÍLIA XANTHIDAE MacLeay, 1838 

Xantho poressa (Olivi, 1792) 

■ Lophozozymus incisus(H. Milne Edwards, 1834) / Xantho incisus 

FAMÍLIA ERIPHIIDAE MacLeay, 1838 

Erhiphia verrucosa (Forskal, 1775) 

FAMÍLIA OCYPODIDAE Rafinesque, 1815 

Ocypode cursor (Linné, 1758) 
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Classe Bivalvia 

 

FAMÍLIA ARCIDAE Lamarck, 1809 

Arca noae Linné, 1758 

Barbatia barbata (Linné, 1758) 

Barbatia plicata (Dillwyn, 1817) 

Acar clathrata (Defrance, 1816)  / Barbatia pulchella 

Mosambicarca hians (Reeve, 1844)  / Anadara geissei 

FAMÍLIA NOETIDAE Stewart, 1930 

Striarca lactea (Linné, 1758) 

FAMÍLIA GLYCYMERIDIDAE Dall, 1908 (1847) 

Glycymeris bimaculata (Poli, 1795) 

Glycymeris pilosa (Linné, 1767) 

Glycymeris nummaria (Linné, 1758) / Glycymeris violacescens 

FAMÍLIA MYTILIDAE Rafinesque, 1815 

Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819 

Brachidontes puniceus Lamarck, 1819 / Brachidontes senegalensis 

Mytilaster minimus (Poli, 1795) 

Lithophaga lithophaga (Linné, 1758) 

Modiolus barbatus (Linné, 1758) 

FAMÍLIA PECTINIDAE Rafinesque, 1815 

Talachlamys multistriata (Poli, 1795) / Chlamys multistriata 

Mimachlamys varia (Linné, 1758) / Chlamys varia 

Flexopecten flexuosus (Poli, 1795) / Chlamys flexuosa 

Manupecten pesfelis (Linné, 1758) / Chlamys pesfelis 

■ Karnekampia sulcata (Müller, 1776) / Chlamys bruei 

Pecten jacobaeus (Linné, 1758) / Pecten jacobeus 

FAMÍLIA SPONDYLIDAE Gray, 1826 

Spondylus gaederopus Linné, 1758 

FAMÍLIA ANOMIIDAE Rafinesque, 1815 

Anomia ephiphium Linné, 1758 

Monia patelliformis (Linné, 1761) / Pododesmus patelliforme 

FAMÍLIA LIMIDAE Rafinesque, 1815 

Lima lima (Linné, 1758) 

Limaria hians (Gmelin, 1791) 

Limaria tuberculata (Olivi, 1792) 

Limaria loscombi (G.B. Sowerby, 1823) / Limaria loscombii  

FAMÍLIA GRYPHAEIDAE Vialov, 1936 

Hyotissa mcgintyi (Harry, 1985) 

FAMÍLIA OSTREIDAE Rafinesque, 1815 

Saccostrea cucullata (Born, 1778) 

Ostrea edulis Linné, 1758 

Ostrea stentina Payraudeau, 1826 

FAMÍLIA LUCINIDAE J. Fleming, 1828 

Ctena decussata (O.G.Costa, 1829) 

Loripes lucinalis (Lamarck, 1818)  /  Loripes lacteus /   Loripes desmaresti 

Lucinella divaricata (Linné, 1758) 

FAMÍLIA UNGULINIDAE Gray, 1854 

Ungulina cuneata (Spengler, 1798) /  Ungulina rubra 

FAMÍLIA CHAMIDAE Lamarck, 1809 

Chama gryphoides Linné, 1758 

Pseudochama gryphina (Lamarck, 1819) 

FAMÍLIA CARDITIDAE Férussac, 1822 

Cardita calyculata (Linné, 1758) 

Cardita senegalensis Reeve, 1843 

Glans trapezia (Linné, 1767) 
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FAMÍLIA CARDIIDAE Lamarck, 1809 

Acanthocardia spinosa (Lightfoot, 1786)  / Acanthocardia erinacea 

Acanthocardia tuberculata (Linné, 1758) 

Parvicardium exiguum (Gmelin, 1790) 

Parvicardium minimum (Philippi, 1836) 

Papillicardium papillosum (Poli, 1791)  /  Plagiocardium papillosum 

Cerastoderma glaucum (Bruguière, 1789) 

FAMÍLIA MACTRIDAE Lamarck, 1809 

Mactra stultorum (Linné, 1758) /  Mactra corallina 

Spisula subtruncata (da Costa, 1778) 

Eastonia rugosa (Helbling, 1779) 

FAMÍLIA MESODESMATIDAE Gray, 1840 

Donacilla cornea (Poli, 1791) 

FAMÍLIA PHARIDAE h. Adams & a. Adams, 1856 

Ensis Schumacher, 1817 

FAMÍLIA TELLINIDAE Blainville, 1814 

Tellina planata Linné, 1758 

Gastrana fragilis (Linné, 1758) 

FAMÍLIA DONACIDAE Poli, 1795 

Donax semistriatus Poli, 1795 

Donax venustus Poli, 1795 

Donax trunculus Linné, 1758 

FAMÍLIA SEMELIDAE Stoliczka, 1870 (1825) 

Scrobicularia plana (da Costa, 1778) 

Scrobicularia cottardii Payraudeau, 1826  

Abra segmentum (Récluz, 1843) / Abra ovata 

FAMÍLIA SOLECURTIDAE d’Orbigny, 1846 

Solecurtus strigilatus (Linné, 1758) 

FAMÍLIA VENERIDAE Rafinesque, 1815 

Venus verrucosa Linné, 1758 

Gouldia minima (Montagu, 1803) 

Callista chione (Linné, 1758) 

Dosinia lupinus (Linné, 1758) 

Dosinia exoleta (Linné, 1758) 

Ruditapes decussatus (Linné, 1758)  /  Tapes decussatus 

Irus irus (Linné, 1758) 

Polititapes aureus (Gmelin, 1791)  /  Venerupis aurea 

Venerupis corrugata (Gmelin, 1791)   /  Venerupis pullastra 

Polititapes rhomboides (Pennant, 1777)  /  Venerupis rhomboides 

Chamelea gallina (Linné, 1758) 

Clausinella fasciata (da Costa, 1778) 

Timoclea ovata (Pennant, 1777) 

Petricola lithophaga (Retzius, 1788) 

FAMÍLIA CORBULIDAE Lamarck, 1818 

Corbula gibba (Olivi, 1792) 

FAMÍLIA GASTROCHAENIDAE Gray, 1840 

Rocellaria dubia (Pennant, 1777) / Gastrochaena dubia 

 

 

Classe Scaphophoda 

 

FAMÍLIA DENTALIIDAE Children, 1834 

Antalis vulgaris (da Costa, 1778) / Dentalium vulgare 

FAMÍLIA FUSTIARIIDAE Steiner, 1991 

Fustiaria rubescens (Deshayes, 1825) / Dentalium rubescens 
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Classe Gastropoda 

 

FAMÍLIA HALIOTIDAE Rafinesque, 1815 

Haliotis tuberculata lamellosa (Lamarck, 1822) /  Haliotis lamellosa 

FAMÍLIA FISSURELLIDAE Fleming, 1822 

Emarginula huzardii Payraudeau, 1826 

Emarginula sicula J.E. Gray, 1825 /  Emarginula cancellata 

Emarginula octaviana Coen, 1939  /  Emarginula elongata 

Diodora graeca (Linné, 1758) 

Diodora gibberula (Lamarck, 1822) 

Fissurella nubecula (Linné, 1758) 

FAMÍLIA LOTTIIDAE Gray, 1840 

Tectura virginea (O.F. Müller, 1776)  /  Acmea virginea 

FAMÍLIA PATELLIDAE Rafinesque, 1815 

Patella caerulea Linné, 1758 

Patella ulyssiponensis Gmelin, 1791/ Patella aspera 

Patella rustica (Linné, 1758) /  Patella lusitanica  

Patella ferruginea Gmelin, 1791 

■ Cymbula safiana (Lamarck,1819) / Cymbula nigra 

FAMÍLIA CALLIOSTOMIDAE Thiele, 1924 (1847) 

Calliostoma laugeri (Payraudeau, 1826) 

FAMÍLIA TROCHIDAE Rafinesque, 1815 

Clelandella miliaris (Brocchi, 1814) 

Gibbula magus (Linné, 1758) 

Gibbula ardens (Salis Marschlins, 1793) 

Gibbula varia (Linné, 1758) 

Gibbula philberthi (Récluz, 1843) 

Gibbula adansonii  (Payraudeau, 1826) 

Gibbula turbinoides (Deshayes, 1835) 

Gibbula divaricata (Linné, 1758) 

Gibbula rarilineata (Michaud, 1829) 

Gibbula umbilicaris (Linné. 1758) 

Gibbula fanulum (Gmelin, 1791) 

Gibbula guttadauri (Philippi, 1836) 

Phorcus turbinatus (Born, 1778) /  Monodonta turbinata 

Phorcus articulatus (Lamarck, 1822)  /  Monodonta articulata 

Phorcus lineatus (da Costa, 1778)  /  Monodonta lineata 

Phorcus mutabilis (Philippi, 1846)  /  Monodonta mutabilis 

Jujubinus exasperatus (Pennant, 1777) 

Jujubinus striatus (Linné, 1758) 

Jujubinus gravinae (Dautzenberg, 1881) 

Clanculus cruciatus (Linné, 1758) 

Clanculus jussieui (Payraudeau, 1826) 

FAMÍLIA TURBINIDAE Rafinesque, 1815 

Bolma rugosa (Linné, 1767) /  Astraea rugosa  

FAMÍLIA PHASIANELLIDAE Swainson, 1840 

Tricolia pullus (Linné, 1758) / Tricolia pulla  

Tricolia tenuis (Michaud, 1829) 

Tricolia speciosa (Megerle von Mühlfeld, 1824) 

FAMÍLIA NERITIDAE Rafinesque, 1815 

Smaragdia viridis (Linné, 1758) 

FAMÍLIA LITTORINIDAE Children, 1834 

Melarhaphe neritoides (Linné, 1758)   /  Littorina neritoides  

Echinolittorina punctata (Gmelin, 1791)   /  Littorina punctata 

FAMÍLIA HYDROBIIDAE Stimpson, 1865 

Hydrobia acuta (Draparnaud, 1805) 
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*Peringia obeliscus Paladilhe, 1874 

FAMÍLIA TRUNCATELLIDAE Gray, 1840 

Truncatella subcylindrica (Linné, 1767) 

FAMÍLIA BARLEEIIDAE Gray, 1857 

Barleeia unifasciata (Montagu, 1803) / Barleeia rubra 

FAMÍLIA TURBINIDAE Rafinesque, 1815 

Crisilla semistriata (Montagu, 1808)  /  Setia semistriata 

FAMÍLIA RISSOIDAE Gray, 1847 

Manzonia crassa (Kanmacher, 1798) /  Manzonia costata 

Alvania discors (Allan, 1818)  / Alvania montagui 

Alvania cimex (Linné, 1758) 

Alvania lactea (Michaud, 1830) 

Alvania cancellata (da Costa, 1778) 

Alvania subcrenulata (Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1884) 

Alvania scabra (Philippi, 1844) 

Alvania carinata (da Costa, 1778) 

■ Alvania geryonia (Nardo, 1847)  

Pusillina philippi (Aradas & Maggiore, 1884) / Turboella dolium 

Rissoa parva (da Costa, 1778)  / Turboella parva 

Rissoa similis Scacchi, 1836   /  Turboella similis 

Rissoa lia (Monterosato, 1884)    /  Turboella lia 

Rissoa ventricosa Desmarest, 1814 

Rissoa variabilis (Von Mühlfeld, 1824) 

Rissoa guerini Recluz, 1843 

Rissoa violacea Desmarest, 1814 

Rissoa monodonta Philippi, 1836 

Pusilla lineolata (Michaud,1830)  /  Rissoa lineolata 

Rissoa membranacea (J. Adams, 1800)  /  Rissoa oblonga 

■ Rissoa auriscalpium (Linné, 1758) 

■ Rissoa decorata Philippi 1846 

FAMÍLIA RISSOINIDAE Stimpson, 1865 

Rissoina bruguieri (Payraudeau, 1826) 

FAMÍLIA TURRITELLIDAE Lovén, 1847 

Turritella Lamarck, 1799 

FAMÍLIA MATHILDIDAE Dall, 1889 
*Mathilda granosa (Borson, 1821)  

FAMÍLIA VERMETIDAE Rafinesque, 1815 

Petaloconchus glomeratus (Linné, 1758)  /  Petaloconchus subcancellatus 

Vermetus triquetrus Bivona-Bernardi, 1832  /  Bivonia triquetra 

Thylaeodus semisurrectus (Bivona-Bernardi, 1832)  /  Bivonia semisurrecta 

Thylacoides arenarius (Linné, 1758)   /  Lemintina arenaria 

Dendropoma petraeum (Monterosato, 1884)  /  Spiroglyphus glomeratus  

FAMÍLIA CAECIDAE Gray, 1850 

Caecum Fleming, 1813 

FAMÍLIA THIARIDAE Gill, 1871 

Melanoides tuberculata (O.F. Müller, 1774) /  Melania tuberculata 

FAMÍLIA POTAMIDIDAE H. Adams & A. Adams, 1854 

Potamides conicus (Blainville, 1829)  /  Pirenella conica 

FAMÍLIA CERITHIIDAE Fleming, 1822 
*Bittium reticulatum (Da Costa, 1778) 
*Thericium vulgatum (Bruguière, 1792) 
*Thericium protractum Bivona Ant. in Bivona Ant., 1838 
*Thericium minutum (de Serres, 1822) 
*Thericium rupestre (Risso, 1826) 

FAMÍLIA CERITHIOPSIDAE A. Adams & A. Adams, 1853 

Cerithiopsis tubercularis (Montagu, 1803) 
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Cerithiopsis minima (Brusina, 1865) 
*Cerithiopsis bilineata  

FAMÍLIA TRIPHORIDAE Gray, 1847 

Monophorus perversus (Linné, 1758)  /  Triphora perversa  

FAMÍLIA EPITONIIDAE Berry, 1910 (1812) 

Opalia crenata (Linné, 1758) 

Gyroscala lamellosa (Lamarck, 1822) / Cirsotrema commutatum 

Epitonium clathrus (Linné, 1758) 

FAMÍLIA EULIMIDAE Philippi, 1853 

Vitreolina incurva (Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1883) / Eulima incurva 

Vitreolina antiflexa (Monterosato, 1884) / Eulima anteflexa 

FAMÍLIA PLANAXIDAE Gray, 1850 

Fossarus ambiguus (Linné, 1758) 

FAMÍLIA STROMBIDAE Rafinesque, 1815 

Persistrombus latus (Gmelin, 1791)  / Strombus bubonius  

FAMÍLIA TRIVIIDAE Troschel, 1863 

Trivia monacha (da Costa, 1778) / Trivia europaea 

Trivia mediterranea (Risso, 1826) / Trivia pulex 

FAMÍLIA CYPRAEIDAE Rafinesque, 1815 

Luria lurida (Linné, 1758) 

■ Erosaria spurca (Linné, 1758) 

FAMÍLIA POLINICINAE Gray, 1847 

Polinices lacteus (Guilding, 1834) 

Natica turtoni E.A.Smith, 1890 / Naticarius turtoni 

Euspira intricata (Donovan, 1804) / Payraudeautia intricata 

FAMÍLIA CASSIDAE Latreille, 1825 

Semicassis granulata undulata  (Gmelin, 1791) / Semicassis undulata  

FAMÍLIA RANELLIDAE Gray, 1854 

Monoplex parthenopeus (Salis Marschlins, 1793) / Cymatium costatum 

Monoplex corrugatus (Lamarck, 1816) / Cymatium corrugatum 

■ Monoplex trigonus (Gmelin, 1791)   

Cabestana cutacea (Gmelin, 1767) / Cymatium cutaceum 

Charonia lampas (Linné, 1758) / Charonia nodifera 

FAMÍLIA BURSIDAE Thiele, 1925 

Bursa scrobilator (Linné, 1758) / Bursa scrobiculator 

FAMÍLIA MURICIDAE Rafinesque, 1815 

Hexaplex trunculus (inné, 1758) / Trunculariopsis trunculus 

Bolinus brandaris (Linné, 1758) / Murex brandaris 

Muricopsis cristata (Brocchi, 1814) / Muricopsis cristatus / Muricopsis inermis  

■ *Muricopsis diadema (Arades i Beneit, 1875) 

Stromatonita haemastoma (Linné, 1767) / Thais haemastoma 

Ocinebrina aciculata (Lamarck, 1822) 

Ocinebrina edwardsii (Payraedeau, 1826) 

Ocenebra erinaceus (Linné, 1758) / Ocenebra erinacea  

Coralliophila meyendorffii (Calcara, 1845) 

FAMÍLIA COLUMBELLIDAE Svainson, 1840 

Mitrella scripta (Linné, 1758) 

Columbella  rustica (Linné, 1758) 

FAMÍLIA BUCCINIDAE Rafinesque, 1815 

Buccinulum corneum (Linné, 1758) 

Pollia dorbignyi (Payraudeau, 1826) / Cantharus d’orbignyi  

Gemophos viverratus (Kierner, 1834) / Cantharus viverratus  

■ *Cantharus pictus (Scacchi, 1836)  

Chauvetia brunnea (Donovan, 1804) / Chauvetia minima  

FAMÍLIA NASSARIIDAE Iredale, 1916 (1835) 

Nassarius gibbosulus (Linné, 1758) / Arcularia gibbosula 
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Nassarius corniculum (Olivi, 1792) / Amyclina corniculum 

Nassarius semistriatus (Brocchi, 1814) / Amyclina semistriata 

Nassarius reticulatus (Linné, 1758) / Hinia reticulata 

Nassarius cuvierii (Payraudeau, 1826) / Hinia costulata 

Nassarius incrassatus (Strøm, 1768) / Hinia incrassata 
■ Nassarius mutabilis (Linné, 1758) 

Cyclope pellucida Risso, 1826 / Cyclope donovani 

FAMÍLIA FASCIOLARIIDAE Gray, 1853 
■  Tarantinaea lignaria (Linné, 1758) /  Fasciolaria lignaria 

FAMÍLIA COSTELLERIIDAE MacDonald, 1860 

Vexillum tricolor (Gmelin, 1791) / Pusia tricolor  

Vexillum ebenus (Lamarck, 1811) / Mitra ebenus  

FAMÍLIA MITRIDAE Swainson, 1829 

Scabriola fusca (Wainson, 1824)  / Mitra fusca 

Mitra cornicula (Linné, 1758) 

FAMÍLIA CANCELLARIIDAE Forbes & Hanley, 1851 

Bivetiella cancellata (Linné, 1767) / Cancellaria cancellata  

FAMÍLIA CYSTISCIDAE Stimpson, 1865 

Gibberula miliaria (Linné, 1758) 

FAMÍLIA MARGINELLIDAE Fleming, 1828 

Volvarina mitrella (Risso, 1826) / Hyalina secalina 

FAMÍLIA CONIDAE Fleming, 1822 

Conus ermineus Born, 1778 / Conus testudinarius  

Conus ventricosus Gmelin, 1791 /  Conus mediterraneus  

Conus vayssierei Pallary, 1906 / Conus mediterraneus var. vayssieri 

FAMÍLIA MITROMORPHIDAE Casey, 1904 

Mitromorpha olivoidea (Cantraine, 1835) / Mitrolumna olivoidea 

FAMÍLIA MANGELIIDAE P. Fischer, 1883 

Mangelia unifasciata (Deshayes, 1835) / Cythara albida / Cythara rugulosa 

Mangelia stosiciniana Brusina, 1869 / Cythara stossiciana 

Mangelia striolata Risso, 1826 / Cythara bertrandi 

Cythara taeniata (Deshayes, 1835) 

Cythara vauqulini (Payraudeau, 1826) 

Mangelia attenuata (Montagu, 1803) 

Mangelia multilineolata (Deshayes, 1835) 

Bela nebula (Montagu, 1803) 

Bela brachyostoma (Philippi, 1844) 

■ Bela laevigata (Philippi, 1836) 
*Bela ginnania 

FAMÍLIARAPHITOMIDAE Bellardi, 1875 

Raphitoma philberti (Michaud, 1829) 

Raphitoma laviae (Philippi, 1844) 

Raphitoma linearis (Montagu, 1803) 

Raphitoma aequalis (Jeffreys, 1867) / Raphitoma equalis 

■ Raphitoma bicolor (Risso, 1826) 

■ Raphitoma echinata (Brocchi, 1814) 

FAMÍLIA PYRAMIDELLIDAE Gray, 1840 

Folinella excavata (Philippi, 1836) / Chrysallida excavata 

Megastomia conoidea (Brocchi, 1814) / Odostomia conoidea 
*Odostomia rissoides 

Pyrgiscus rufus (Philippi, 1836) /Turbonilla rufa 

FAMÍLIA RINGUCULIDAE Philippi, 1853 

Ringicula conformis Monterosato, 1877 

FAMÍLIA BULLIDAE Gray, 1827 

Bulla striata Bruguière, 1792 

FAMÍLIA ELLOBIIDAE L. Pfeiffer, 1854 (1822) 
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Auriculinella bidentata (Montagu, 1808) / Ovatella bidentata 

■ Ovatella firminii (Payraudeau, 1826) 

Myosotella myosotis (Draparnaud, 1801) / Ovatella myosotis 

FAMÍLIA TRIMUSCULIDAE  J. Q. Burch, 1945 (1840) 

Trimusculus mammillaris (Linné, 1758) / Gadinia garnoti 

FAMÍLIA SIPHONARIIDAE Gray, 1827 

Williamia gussoni (Costa O. G., 1829)  / Siphonaria gussoni 

 

 

Classe Chondrichthyes 

 

FAMÍLIA LAMNIDAE Bonaparte, 1835 

Carcharodon carcharias Linné, 1758 

 

 

Classe Actinopterygii 
 

FAMÍLIA SPARIDAE Rafinesque, 1818 

Diplodus vulgaris 

Corvina nigra 

 

Classe Aves 

 

FAMÍLIA PROCELLARIIDAE 

Puffinus mauretanicus (Lowe, 1921) 

FAMÍLIA COLUMBIDAE 

Columba sp 

FAMÍLIA PHLACROCORACIDAE 

Phalacrocorax aristotelis (Linnaeus, 1761) 

 

 

 

 

 

Taula 15-2. Abaix. Tàxons citats a partir de dragats en aigües properes a l’illa de Mallorca. S’ha seguit a 

WorMS (World Register of Marine Species / www.marinespecies.org). 

Els tàxons que va n precedits amb un quadrat (■) són tàxons estudiats en posterioritat a Cuerda (1987). 

 

Classe Bivalvia 

FAMÍLIA ARCTICIDAE Newton, 1891 (1844)  

Arctica islandica (Linnaeus, 1767)   

 

Classe Gastropoda 

 

FAMÍLIA SEGUENZIIDAE Verrill, 1884 

■ Seguenzia monocingulata Seguenza, 1876 

FAMÍLIA CAPULIDAE Fleming, 1822 

■ Torellia delicata (Philippi, 1844) / Torellia vestita (Jeffreys, 1867) 

FAMÍLIA BUCCINIDAE 

■ Neptunea contraria (Linné, 1771) 

http://www.marinespecies.org/
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15.2. Regne Plantae 

 

15.2.1. Classe Florideophyceae 

 

15.2.1.1. Rhodophyceae indet. 

 

Material 

Col. Cuerda(2)-SHNB: s’Estret (1), can Xiriquet (1), la Pineda (2), caló des Camps (2), 

davallador de ses Olles (1), ses Rotes de sa Cova (1), cala Mosca (Manacor) (1). 

Col. Muntaner-SHNB: Manresa (1). 

Col. Vicens-SHNB: Sa Ferradura (1), Manresa 2 (1), Corral den Bennàssar (1), Arenalet de Son 

Colom (2), Torrent de Son Real (1), ses Escorxes nivell b (2), ses Escorxes nivell c (1) s’Arralot 

(1), platja des Coll Baix (1), s’Arc de Sant Martí (1), es Delfí , s’Aigo Dolça (2), 100 m al W de 

la Pineda (2), cala Rajada (1), s’Aguaït (1), caló des Guix. 

Cites a l’illa de Mallorca 

Sa Ferradura, Manresa 2, Corral den Bennàssar 1 (Vicens, 2008), Torrent de son Real (Cuerda 

et al., 1991), Arenalet de Son Colom (Vicens, 2009), ses Escorxes, s’Arralot, platja des Coll 

Baix (Vicens, 2011), es Delfí (Fornós et al., 2013), s’Arc de Sant Martí, s’aigo Dolça, 100 m al 

W de la Pineda, caló des Guix, cala Rajada, s’Aguaït (aquesta tesi). 

Observacions 

Rhodophyceae és tracta d’una denominació no acceptada a WoRMS, i en desús. Aquí es 

posa perquè a moltes de les col·leccions surt aquesta denominació per alguns espècimens. A 

Vicens (2010) la classe Rhodophyceae estava situada al Regne Protoctista. 

Cuerda et al. (1991) citen Corallinaceae indet. en el torrent de Son Real i Cuerda (1989-

90a) a sa Tanca de sa Torre II. 

 

15.2.1.2. Lithothamnion sp 

 

Material 

Col. Cuerda(1)-SHNB: Caló des Camps nivell b (1), s’Estret (2), es Serral (3), s’Estelella +4,5 

m (1), cala Pudent (9), es Carnatge (1), la Pineda (7), ses Roques (2). 

Col. Vicens-SHNB: s’Almonia (1) 

Cites a Mallorca 

La Pineda (Cuerda, 1979), Caló des Camps (Cuerda i Galiana, 1976), s’Estret (Vicens, 2009), 

s’Almonia, s’Arenal des Babo (aquesta tesi). 
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Observacions 

La presència de Lithothamnion a s’Arenal des Babo és espectacular. Mai s’havia trobat 

a Mallorca un jaciment d’aquestes característiques, on la presència d’algues calcàries és 

nombrosa. 

 

 

15.3. Regne Animalia. Invertebrats. 

 

15.3.1 Classe Gymnolaemata 

 

15.3.1.1. Myriopora truncata (Pallas, 1766) 

 

Material 

Col. Cuerda(1)-SHNB: es Carregador (9), cala Agulla (1). 

Col. Gràcia-Vicens-SHNB: sa Tanca de sa Torre II (17), Frontó des Molar (8), Racó de s’Aigo 

Dolça (99). 

Cites a Mallorca 

 Es tracta d’un tàxon poc citat. Només citat a Sa Tanca de sa Torre II (Cuerda et al., 

1989-90 a), Frontó des Molar (Vicens et al., 1998), cala Agulla, es Carregador i Racó de s’Aigo 

Dolça (aquesta tesi). 

Observacions 

 Possiblement no es tracti d’un únic tàxon.  

 

15.3.1.2. Reteporella beaniana (King, 1846) 

 

Material 

Col. Vicens-SHNB: s’aigo dolça (1) 

Cites a Mallorca 

Aquest tàxon està citat a sa Tanca de sa Torre II (Cuerda et al., 1989-90a) i al Frontó 

des Molar (Vicens et al., 1998). S’ha trobat també al Racó de s’Aigo Dolça (aquesta tesi). 

Observacions 

 No s’han trobat els exemplars que haurien d’estar a la col. Cràcia-Vicens-SHNB 

procedents dels jaciments abans indicats. 

 Els tres jaciments on s’ha trobat R. beaniana tenen en comú que hi ha molts de tàxons 

amb conxa de mida petita. 
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 Com el cas anterior, s’hauria d’estudiar més a fons la determinació específica de les 

restes trobades. 

 

15.3.2. Classe Anthozoa 

 

15.3.2.1. Cladocora sp. 

 

Material 

Col. Muntaner-SHNB: la Pineda (2) 

Col·lecció Vicens-SHNB: cova des Lladres (1), sa Marina (1), punta de s’Esquerda, racó de 

s’Aigo Dolça (4) 

Cites a Mallorca 

Cova des Lladres (Vicens i Crespí, 2003, Vicens, 2008), punta de s’Esquerda (Vicens, 2009), 

racó de s’Aigo Dolça (aquesta tesi). 

Observacions 

 La majoria d’espècimens són fragments, la qual cosa dificulta en part la determinació 

específica. 

 

15.3.2.2. Cladocora caespitosa (Linné 1767) 

 

Material 

Col. Cuerda(1)-SHNB: Manresa (1), s’Estalella + 3 m (1), son Grauet (1), cap de s’Orenol (2), 

torrent de son Verí (1), can Xiriquet (1), la Pineda (2), es Carnatge (1), camp de Tir 2 (5), cala 

Pudent (1), cala Gamba (1), torre d’en Pau (2), Banc d’Eivissa + 4,5 m (1). 

Col. Cuerda(2)-SHNB: la Pineda (1) 

Col. Muntaner-SHNB: Manresa (3).  

Col. Vicens-SHNB: sa Marina 1 (1), Punta de s’Esquerda (1), racó de s’Aigo Dolça (4). 

Col. Gràcia-Vicens-SHNB: Sa Tanca de sa Torre II (10). 

Cites a Mallorca 

Manresa (Butzer i Cuerda, 1962b), La Pineda (Cuerda, 1979), sa Tanca de sa Torre II (Cuerda et 

al., 1989-90a),  platja de Sant Joan, sa Marina  (Vicens, 2008), punta de s’Esquerda (Vicens, 

2009), torrent de son Real (Cuerda et al., 1991; Vicens, 2011). 

Observacions 

No se disposa del material del torrent de son Real, encara que Cuerda et al. (1991) 

esmentin aquest tàxon en aquest indret. 

A s’Albufera des Grau (Menorca), estudiant sondetjos, s’ha trobat en abundància a 

materials holocens (Fornós et al., 1996b). Aquest tàxon pot oferir unes possibilitats molt 
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interessants, ja que hi ha autors que consideren que pot ser un bon indicador de paleo-

temperatures de la Mediterrània (Montagna et al., 2006) i de canvis climàtics (Morri et al., 

2001). 

És un tàxon que s’ha trobat poc a les badies de Pollença i d’Alcúdia i a la zona del 

Llevant mallorquí. Molts dels espècimens trobats són de dimensions reduïdes. 

Actualment és una espècie molt abundant entre 1 i 25 m de profunditat a les costes de 

Mallorca a zones ben iluminades (Roca i Moreno, 1987). 

 

15.3.2.3. Balanophyllia sp. 

 

Material 

Col. Muntaner-SHNB: Manresa (1) 

Col Vicens-SHNB: Cocó de ca n’Esglesieta (1) 

Cites a Mallorca 

Manresa (Vicens, 2008), Ginard et al. (2014). 

Observacions 

 Es tracta d’un gènere poc citat. 

 

15.3.2.4. Balanophyllia (Balanpphyllia) europaea (Risso, 1826) 

 

Material 

Col·lecció Joan Cuerda: caló des Camps nivell c-1 (2). 

Col. Gràcia-Vicens-SHNB: Sa Tanca de sa Torre II (1) 

Cites a Mallorca 

Caló des Camps (Cuerda i Galiana, 1976), Cuerda et al. (1989-90a). 

Observacions 

 A les col·leccions estudiades es troba sota la denominació de Balanophyllia italica. 

Tradicionalment i per raons pràctiques, l’estructura de l’esquelet ha estat la font 

principal de caràcters en la sistemàtica de les esclerectínies. La variabilitat de l’esquelet pot dur 

a identificacions dubtoses (López-González i Terrón-Sigler, 2005). Roca i Moreno (1987) 

prefereixen denominarla B. europaea. A l’actualitat és una espècie abundant a Mallorca, entre 2 

i 12 m de profunditat a zones ben iluminades. 

 

15.3.2.5.  Balanophyllia (Balanpphyllia) regia, Gosse, 1853 
 

Material 

Col·lecció Joan Cuerda: la Pineda (3). 

Col. Gràcia-Vicens-SHNB: Sa Tanca de sa Torre II (1) 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1129400
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Cites a Mallorca 

Sa Tanca de sa Torre (Cuerda et al., 1989-90a). 

Observacions 

 A l’igual que el tàxon anterior, són tàxons poc citats. 

 

15.3.2.6. Dendrophyllia de Brainville, 1830 

 

Material 

Col. Gràcia-Vicens-SHNB: sa Tanca de sa Torre II (2). 

Cites a Mallorca 

Sa Tanca de sa Torre II (Cuerda et al., 1989-90a). 

Observacions 

Tàxon molt poc citat.  

 

15.3.3. Classe Echinoidea 

 

15.3.3.1. Echinoidea indet. 

 

Material 

Col. Cuerda(2)-SHNB: na Llarga (1), es Serralt (1). 

Col. Muntaner-SHNB: Manresa (1) 

Col. Vicens-SHNB: cap Petit nivell b (2), cova de sa Balma (4), cova de ses Dues entrades (2), 

caló des Camps nivell b (1), sa Cugussa (1), Aranalet de Son Colom (1), punta de 

s’Esquerda(2). 

Cites a Mallorca 

Cap Petit, Cova de sa Balma (Vicens et al., 2006), Cova de ses Dues Entrades, Manresa 

2 (Vicens, 2008), caló des Camps, punta de s’Esquerda, Arenalet de Son Colom, sa Cugussa 

(Vicens, 2009). 

Observacions 

A l’etiqueta de la col. A. Muntaner la localitat consta com a Morer Vermell, emperò el 

topònim més adequat és Manresa. 

Tots els fòssils o són pues o són plaques. Una anàlisi més a fons de les plaques 

comparant-les amb actuals donaria com a resultat la denominació específica. 
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15.3.3.2. Paracentrotus lividus Müller, 1776 

 

Material 

Col. Cuerda(1)-SHNB: s’Estret (1), caló des Camps nivell b (17), son Mosson (1), cala Agulla 

(52), cala Gamba (75 aprox.), cap de s’Orenol (10) 

Col. Vicens-SHNB: torrent de Son Real (1) 

Cites a Mallorca 

Caló des Camps (Cuerda i Galiana, 1976), torrent de Son Real (Cuerda et al., 1991), 

s’Estret  (Vicens, 2009). 

Observacions 

L’espècimen precedent del torrent de Son Real de la col·lecció Damià Vicens està 

determinat amb dubtes. 

La major part del material són pues. 

 

15.3.3.3. Echinocyamus pusillus (Müller, 1776) 

 

Material 

Col. Vicens-SHNB: Manresa 4 (1), sa Marina 1 (1), Arenalet de Son Colom (1), cala s’Arralot 

(2), es Carregador 3 (1) 

Col. Cuerda(1)-SHNB: Davallador de sa Cisterna (2) 

Col. Gràcia-Vicens-SHNB: Frontó des Molar (3), Sa Tanca de sa Torre II (5) 

Cites a Mallorca 

Manresa 4, sa Marina 1 (Vicens, 2008), Arenalet de Son Colom (Vicens, 2009), cala 

s’Arralot (Vicens, 2011), es Carregador (aquesta tesi). 

Observacions 

Normalment es troba l’exoesquelet sencer. Les seves petites dimensions possiblement 

ajuden. 

L’exemplar de sa Marina 1, està etiquetat a la col. D. Vicens com a sa Marina. 

 

15.3.3.4. Brissus unicolor (Leske, 1778) 

 

Material 

Col. Cuerda(2)-SHNB: Caló des Camps nivell b (1) 

Cites a Mallorca 

Caló des Camps (Cuerda i Galiana, 1976). 

Observacions 

Aquest espècimen s’ha trobat a la col. Cuerda(2)-SHNB, per la qual cosa ja es pot 

rebutjar el que proposava Vicens (2010) de què es trobàs a la col. Ramón Galiana (antic soci de 
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la SHNB; al bolletí de la SHNB hi ha una necrològica; actualment la seva col·lecció no és 

pública, i resta al que fou el seu domicili particular). 

 

15.3.4. Classe Maxillopoda 

 

15.3.4.1. Perforatus perforatus (Bruguiére, 1789) 

 

Material 

Col. Cuerda(1)-SHNB: son Mosson (1), caló des Camps nivell (1), cala Pudent (10), camp de 

Tir 2 (1), Torre d’en Pau (1), es Bufador (3), es Portixolet (1), 500 m al N del far de Portocolom 

(3), Torre de s’Estelella + 10,5 m (2), Torre de s’Estelella +4,5 m (4). 

Col. Vicens-SHNB:  torrent de Son Real (2), ses Escorxes (1), cova Foradada (5), es Bastons(7). 

Cites a Mallorca 

Torre de s’Estelella (Cuerda, 1975), Caló des Camps (Cuerda i Galiana, 1976), torrent 

de Son Real, ses Escorxes (Vicens, 2011), cova Foradada (Ginard et al., 2008), Torre d’en Pau, 

cala Pudent, es Bastons (aquesta tesi). 

Observacions 

Els espècimens del torrent de Son Real es troben sobre un Thais haemastoma. 

 

15.3.5. Classe Malacostraca 

 

15.3.5.1. Brachyura indet. 

 

Material 

Col. Vicens-SHNB: cap Petit nivell a (1), cova de sa Balma (1), sa Cugussa (3), s’Arc de Sant 

Martí (3), es Delfí (6), caló des Camps (1), s’Arenalet de son Colom (1), caló des Corb Marí (1), 

punta de s’Esquerda (1), cova des Coloms (1), s’Aigo Dolça (99), rentador de ses Egos (1), cala 

Rajada (1), s’Aguaït (6), pedrera de cala en Paiàs (1), cala en Paiàs (1), es Carregador 3 (1), cala 

s’Arralot (3). 

Col. Cuerda(2)-SHNB: colònia de Sant Jordi (1), es cap de s’Orenol (2). 

 

 

Cites a Mallorca 

Cap Petit (Vicens et al., 2006), cova de sa Balma (Vicens, 2008), punta de s’Esquerda, 

s’Arenalet de son Colom, caló des Corb Marí (Vicens, 2009), etc. 

Observacions 
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Tant al cap Petit (Vicens et al., 2006), com a la cova de sa Balma (Vicens, 2008) surt 

sota la denominació de Crustacea. 

Hi ha uns 20 jaciments on s’ha trobat restes de Brachyura. Probablement un estudi 

detallat donaria uns quants de taxons diferents. 

 

 

15.3.5.2. Xantho sp. 

 

Material 

No es disposa de material. 

Cites a Mallorca 

Torrent de Son Real (Cuerda et al., 1991). 

Observacions 

No s’ha trobat el material a la col. Gràcia-Vicens-SHNB 

 

15.3.5.3. Xantho poressa (Olivi, 1792) 

 

Material 

Col. Cuerda(1)-SHNB: cala Agulla (1), cala Pudent (1). 

Cites a Mallorca 

Caló des Camps (Cuerda i Galiana, 1976), cala Pudent (Cuerda, 1979), cala Agulla 

(aquesta tesi). 

Observacions 

A la col·lecció d’en J. Cuerda no s’ha trobat el material de X. poressa procedent del caló 

des Camps. 

 

15.3.5.4. Lophozozymus incisus (H. Milne Edwards, 1834)  

 

Material  

1 fragment procedent del jaciment del MIS 5a de cala en Paiàs 

Cites a Mallorca 

Cala en Paiàs (Ginard et al., 2014). 

 

Discussió 

A molts dels jaciments del Pleistocè superior de les Balears s’ha citat la presència de 

crancs, emperò a molts d’ells ni tal sols a nivell genèric. Així és molt freqüent citar la presència 

de quelípedes de braquiurs a jaciments pleistocens, tal és el cas de Sa Tanca de sa Torre II 

(Cuerda et al., 1989-90a); les cites de Crustacea indeterminat a Vicens (2008). També hi ha 
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cites a nivell genèric; s’ha citat Xantho sp al jaciment del Pleistocè superior de Son Real 

(Cuerda et al., 1991). I a nivell específic s’ha citat Eriphia verrucosa (Cuerda, 1957), Ocypode 

cursor (Via, 1966) i Xantho poresa (Cuerda i Galiana, 1976). 

Actualment es poden trobar vius a les Balears, tres crancs del gènere Xantho. Dos dels 

quals viuen entre molt poca fondària i uns 15 m de profunditat màxima. És el cas de X. poressa i 

de X. incisus (García, 2007). 

Xantho incisus és la primera vegada que es cita fòssil al Quaternari de les Illes Balears 

(Ginard et al., 2014). La denominació actualitzada d’aquest cranc és Lophozozymus incisus. 

 

15.3.5.5. Eriphia verrucosa (Forskal, 1775) 
 

Material 

Col. Cuerda(1)-SHNB: cala Estància (1), devallador de ses Olles (1), es Carnatge (1). 

Cites a Mallorca 

Cala Estància, davallador de ses Olles, es Carnatge (aquesta tesi). 

Observacions 

 A Cuerda (1975) aquest tàxon es citava com Eriphia spinifrons. 

 És molt probable que molts de quelípedes de  Brachyura indet. siguin d’aquesta espècie. 

 

15.3.5.6. Ocypode cursor (Linné, 1758) 

 

Material 

Col. Cuerda(1)-SHNB: Magalluf (5) 

Cites a Mallorca 

Magalluf (Via, 1966) 

Observacions 

 És un tàxon actualment extint a les Illes Balears. Té significació crono-estratigràfica, 

per la qual cosa es recomana anar a l’apartat 15.4. 
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15.3.6. Classe Bivalvia 

 

 Als jaciments mallorquins s’han citat un total de 75 tàxons d’aquesta Classe, repartits en 

24 famílies. Tot seguit es fan algunes observacions a partir de les diferents famílies. 

 

FAMÍLIA ARCIDAE Lamarck, 1809 

 S’han trobat quatre tàxons d’aquesta família, com: són Arca noae, Barbatia barbata, 

Barbatia plicata, Acar clathrata i Mosambicarca hians. Les dues primeres s’han trobat a molts 

dels jaciment del MIS 5e i del MIS 5a i denoten un fons de litoral rocòs. Cuerda (1987) cita de 

la primera una varietat, A. noae var. abreviata, i de la segona dues varietats, B. barbata var. 

elongata i B. barbata var. expansa, trobades majoritàriament a jaciments de la badia de Palma. 

 Barbatia plicata i Mosambicarca hians són tàxons que tenen significació estratigràfica, 

per la qual cosa es fa una ressenya a l’apartat 15-4. 

 Acar clathrata té una closca molt semblant a Barbatia plicata, i s’ha trobat a pocs 

jaciments de Mallorca. Segons la meva opinió, és molt probable que es tracti de la mateixa 

espècie. 

 

FAMÍLIA NOETIDAE Stewart, 1930 

Es tracta d’una família que té un unic representant als jaciments mallorquins, Striarca 

lactea. És un tàxon freqüent tant als dipòsits del MIS 5e com del MIS 5a de nombrosos 

jaciments mallorquins. Cuerda (1987), recull a la seva obra la varietat Striarca lactea var. 

gaimardi. 

 

FAMÍLIA GLYCYMERIDIDAE Dall, 1908 (1847) 

 Cuerda (1987) cita quatre espècies d’aquesta família procedents de jaciments del 

Pleistocè balear, Glycymeris bimaculata, Glycymeris pilosa, Glycymeris inflata i Glycymeris 

nummaria. 

 A primer cop d’ull, per la morfologia són bones de distingir Glycymeris pilosa i 

Glycymeris nummaria, les altres dues són males de distingir de Glycymeris nummaria i semblen 

varietats d’aquesta darrera. 

 Glycymeris inflata s’ha trobat a jaciments on també abunda G. nummaria, i segons la 

meva opinió són G. nummaria un poc abombades, per la qual cosa no l’he posat com a tàxon 

vàlid al llistat general de tàxons trobats al Pleistocè superior de Mallorca. Tampoc apareix a 

WoRMS ja que sembla un tàxon no actual. 

 Glycymeris bimaculata, tàxon que apareix com a vàlid a WoRMS, s’ha deixat al llistat 

de tàxons del Pleistocè superior mallorquí, encara que consider que planteja sèries dubtes. 

 Cuerda (1987) cita una varietat de G. nummaria (G. violascescens a Cuerda 1987), G. 

violascescens var. oblicua. 
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 A Mallorca, Glycymeris és abundant a jaciments que indiquen un fons arenós, tant a 

jaciments del MIS 5e com del MIS 5a. 

 

FAMÍLIA MYTILIDAE Rafinesque, 1815 

 Als jaciments del Pleistocè superior de Mallorca s’han trobat cinc espècies d’aquesta 

família, com són: Mytilus galloprovinciolis, Brachidontes puniceus, Mytilaster minimus, 

Lithophaga lithophaga, i Modiolus barbatus. Del darrer tàxòn, Cuerda (1987) cita una varietat, 

Modiolus barbatus var. curvatus. 

 Mytilus galloprovinciolis, Mytilaster minimus, i Modiolus barbatus han estat poc citats. 

 Dels tàxons citats, Brachidontes puniceus té significació estratigràfica, per la qual cosa 

es fa una ressenya a l’aparta 15-4.  

 Lithophaga lithophaga, segons Cuerda (1987), és interessant des del punt de vista 

batimètric, i és per aquest motiu que també es fa una menció a l’apartat 15-5. 

 

FAMÍLIA PECTINIDAE Rafinesque, 1815 

 Aquesta família té cinc representants al Pleistocè superior de Mallorca, com són: 

Talachlamys multistriata, Mimachlamys varia, Flexopecten flexuosus, Manupecten pesfelis, 

Karnekampia sulcata, i Pecten jacobaeus. 

 Cuerda (1987) cita dues varietats de Flexopecten flexuosus, la var. duplicata i la var. 

birradiata. 

 Als fòssils d’aquesta família són poc citats al Pleistocè superior mallorquí, ja que moltes 

de vegades es troben fragments mal de determinar específicament i probable això ha fet que 

s’hagin citat menys que altres tàxons més bons d’identificar. 

 Karnekampia sulcata (= Chlamys bruei) apareix citada per primera vegada a Cuerda et 

al., 1989-1990a i 1989-1990b) del jaciment del MIS 5a de sa Tanca de sa Torre II. 

 

FAMÍLIA SPONDYLIDAE Gray, 1826 

Spondylus gaederopus és l’unic representant d’aquesta família al Pleistocè superior 

mallorquí. És un tàxon citat a la majoria de jaciment de fàcies rocosa de les Balears. El seu color 

vermellós, que en moltes d’ocasions no el perd, fa que sigui un tàxon facilment identificable. 

 

FAMÍLIA ANOMIIDAE Rafinesque, 1815 

 Anomia ephiphium és un dels tàxons que troban als jaciments de fàcies rocosa del 

Pleistocè superior malloquí. Cuerda (1987) també cita la var. aspera. Aquest tàxon moltes de 

vegades es troba en estat fragmentari degut a la delicadesa de les seves valves. 

 A part del tàxon anterior, també s’ha citat Monia patelliformis del jaciment del MIS 5e 

de sa Torre de s’Estalella a +4,5 m. 
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FAMÍLIA LIMIDAE Rafinesque, 1815 

Lima lima, Limaria hians, Limaria tuberculata, i Limaria loscombi són els tàxons que 

s’han citat al Pleistocè superior de Mallorca (Cuerda, 1987). 

Lima lima és un bivalve molt citat, tant a jaciments del MIS 5e com del MIS 5a. Els 

altres tàxons són poc citats, probablement degut a la fragilitat de la seva closca. 

 

FAMÍLIA GRYPHAEIDAE Vialov, 1936 

Només té un únic representant, Hyotissa mcgintyi, trobada al MIS 5e del Pleistocè 

superior mallorquí, per la qual cosa té valor estratigràfic i és fa una ressenya a l’apartat 15.4. 

 

FAMÍLIA OSTREIDAE Rafinesque, 1815 

 Al Pleistocè superior mallorquí s’ha citat: Ostrea edulis, Ostrea lamellosa i Ostrea 

stentina.  

 Ostrea edulis i Ostrea stentina estan poc citats al Pleistocè balear. A les cites de Cuerda 

(1987) d’O. stentina s’hauria d’afegir la d’es Rivetó (=Sa Tanca de sa Torre I) de Cuerda et al. 

(1989-1990a). 

 Ostrea lamellosa només s’ha trobat al jaciment del MIS 5e de sa Torre de s’Estalella, a 

+ 4,5 m. Per la zona hi ha nivells del Pliocè (Ginard et al., 2014), per la qual cosa aquest 

bivalve, el més probable es que sigui un fòssil reelaborat procedent dels materials pliocens, i per 

aquest motiu no s’ha posat al llistat general de tàxons del Pleistocè superior mallorquí. 

 

FAMÍLIA LUCINIDAE J. Fleming, 1828 

 Cuerda (1987) cita quatre tàxons d’aquesta família, com són: Ctena decussata, Loripes 

lucinalis, Loripes desmaresti i Lucinella divaricata. 

 Ctena decussata i Loripes lucinalis són freqüents als jaciments del Pleistocè superior de 

les Balears. Loripes desmaresti només s’ha trobat a un jaciment i segons WoRMS és una 

sininímia de L. lucinalis, i que al nostre cas de Mallorca s’ha aplicat. 

 Lucinella divaricata és un tàxon poc citat. 

 

FAMÍLIA UNGULINIDAE Gray, 1854 

Als jaciments de les Balears només s’ha citat d’aquesta família Ungulina cuneata. 

Segons Cuerda té un cert valor estratigràfic per la qual cosa es fa una menció a part a l’apartat 

15-4. 

 

FAMÍLIA CHAMIDAE Lamarck, 1809 

 Chama gryphoides i Pseudochama gryphina són les dues espècies citades al Pleistocè 

superior de les Balears d’aquesta família. Citades a molts de jaciments del Pleistocè superior. 
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Chama bicornis Linné, 1758 va ser citada per Cuerda et al. (1989-1990a) i descrita per  

Cuerda et al., (1989-1990b) procedent del jaciment del MIS 5a de sa Tanca de sa Torre II. A la 

col. Cuerda(1)-SHNB procedent del jaciment del caló de Guix, hi ha un exemplar de Chama 

gryphoides var. bicornis. Segons WoRMS Chama bicornis és un nomen dubium. 

 

FAMÍLIA CARDITIDAE Férussac, 1822  

Cardita calyculata, Cardita senegalensis i Glans trapezia són els tres tàxons citats a 

jaciments del Pleistocè superior de les Balears. La primera espècie és freqüent a la majoria del 

jaciments del Pleistocè superior. Cuerda (1987) també cita la var. obtusata. 

Cardita senegalensis és un tàxon només trobat a jaciments del MIS 5e a les Balears, per 

la qual cosa cal consultar l’apartat 15-4 on es fa una ressenya especial. 

 Glans trapezia és un tàxon molt rar als jaciments pleistocens de les Balears (Cuerda, 

1987). 

 

FAMÍLIA CARDIIDAE Lamarck, 1809 

Família representada al Pleistocè superior de les Balears per sis tàxons, què són els 

següents: Acanthocardia spinosa, Acanthocardia tuberculata, Parvicardium exiguum, 

Parvicardium minimum, Papillicardium papillosum i Cerastoderma glaucum. 

Cuerda (1987) cita vuit varietats de Cerastoderma glaucum, com són les varietats: 

altior, clodensis, lamarck, paludosa, rectidens, rectidens minor, supina i umbonata. Encara que 

segons WoRMS, no tenguin un valor taxonòmic vàlid, si que les varietas serveixen per  a 

distingir diferents paleoambients del Pleistocè superior. 

Acanthocardia spinosa és un tàxon molt rar al Pleistocè superior de les Illes Balears ja 

que només s’ha trobat al jaciment del MIS 5e de son Grauet (Cuerda, 1987). 

Acanthocardia tuberculata és un tàxon molt citat als jaciments de fàcies arenosa. 

La resta de tàxons no són molt citats al Pleistocè superior de les Balears. 

 

FAMÍLIA MACTRIDAE Lamarck, 1809 

Mactra corallina, Spisula subtruncata i Eastonia rugosa són els representants d’aquesta 

família al Pleistocè superior balear. La primera s’ha trobat a molts de jaciments de fàcies 

arenosa i les dues darreres són rares. Eastonia rugosa té valor estratigràfic, per la qual cosa s’ha 

de consultar l’apartat 15-4. 

 

FAMÍLIA MESODESMATIDAE Gray, 1840 

Donacilla cornea, l’únic representant de la família, s’ha trobat a una dotzena de 

jaciments (Cuerda, 1987). 
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FAMÍLIA PHARIDAE h. Adams & a. Adams, 1856 

Ensis sp, és la primera vegada que es cita al Quaternari de les Illes Balears. S’ha trobat 

un fragment a la col. Cuerda(2)-SHNB, procedent del jaciment del Pleistocè superior de can 

Siriquet. 

 

FAMÍLIA TELLINIDAE Blainville, 1814 

Aquesta família té dos representants, com són: Tellina planata i Gastrana fragilis. 

 

FAMÍLIA DONACIDAE Poli, 1795 

A bastants de jaciments del Pleistocè superior de les Balears s’han trobat Donax 

semistriatus, Donax venustus i Donax trunculus. El primer tàxon és el que menys s’ha citat 

(Cuerda, 1987). 

 

FAMÍLIA SEMELIDAE Stoliczka, 1870 (1825) 

Scrobicularia plana i Scrobicularia cottardii s’han trobat únicament al jaciment del 

MIS 5e de cala Gamba. 

Abra segmentum s’ha citat a més jaciments (Cuerda 1987). 

 

FAMÍLIA SOLECURTIDAE d’Orbigny, 1846 

D’aquesta família només s’ha trobat  Solecurtus strigilatus al jaciment del MIS 5e de la 

cova d’en Sanegà. 

 

FAMÍLIA VENERIDAE Rafinesque, 1815 

Es tracta de la família de bivalves que té més representants als jaciments del Pleistocè 

superior de les Balears. Les espècies són les següents: Venus verrucosa, Gouldia minima, 

Callista chione, Dosinia lupinus, Dosinia exoleta, Ruditapes decussatus, Irus irus, Polititapes 

aureus, Venerupis corrugata, Polititapes rhomboides, Chamelea gallina, Clausinella fasciata, 

Timoclea ovata i Petricola lithophaga. 

 Gouldia minima, Dosinia exoleta, Ruditapes decussatus, Polititapes aureus, Venerupis 

corrugata, Polititapes rhomboides, Clausinella fasciata, i Timoclea ovata  serien poc citades als 

jaciments del Pleistocè superior. La resta són presents a bastants de jaciments (Cuerda (1987). 

 

FAMÍLIA CORBULIDAE Lamarck, 1818 

Corbula gibba, l’únic representant de la família, s’ha trobat a tres jaciment del MIS 5e 

de la badia de Palma, al litoral de Llucmajor (Cuerda, 1987). 
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FAMÍLIA GASTROCHAENIDAE Gray, 1840 

 Segons Cuerda (1987) l’únic representant de la família a les Balears, Rocellaria dubia 

es troba a la col. Antich-Soler. 

 

15.3.7. Classe Scaphopoda 

 

 Als jaciments del Pleistocè superior mallorquí s’han trobats dos tàxons representats per 

dues famílies. 

 

FAMÍLIA DENTALIIDAE Children, 1834 

Antalis vulgaris n’és l’únic representant. No és molt freqüent (Cuerda, 1987). 

 

FAMÍLIA FUSTIARIIDAE Steiner, 1991 

D’aquesta família només s’ha trobat a les Balears Fustiaria rubescens, procedent del 

jaciment del MIS 5e de cala Agulla (Cuerda, 1987). 

 

15.3.8. Classe Gastropoda 

 

 Als jaciments mallorquins s’han citat un total de 175 tàxons d’aquesta Classe, repartits 

en 55 famílies. Tot seguit es fan algunes observacions a partir de les diferents famílies. 

 

FAMÍLIA HALIOTIDAE Rafinesque, 1815 

L’únic representant de la família al Pleistocè superior és Haliotis tuberculata lamellosa. 

S’ha citat a bastants de jaciments tant del MIS 5e com del MIS 5a.  

 

FAMÍLIA FISSURELLIDAE Fleming, 1822 

Emarginula huzardii, Emarginula sicula, Emarginula octaviana, Diodora graeca, 

Diodora gibberula i Fissurella nubecula són els tàxons citats d’aquesta família al Pleistocè 

superior de les Balears. El dos primers tàxons estan poc citats i la resta són relativament 

freqüents. 

 

FAMÍLIA LOTTIIDAE Gray, 1840 

L’únic representant Tectura virginea. S’ha citat molt poc al Pleistocè superior, només al 

MIS 5a des Carnatge (=Camp de Tir 2) (Cuerda, 1987). 

 

FAMÍLIA PATELLIDAE Rafinesque, 1815 

Aquesta família ha generat distintes controvèrsies, ja que moltes de vegades les 

closques d’alguns tàxons són males d’identificar específicament. Al Pleistocè superior de les 
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Balears hi ha el següents tàxons: Patella caerulea, Patella ulyssiponensis, Patella rustica, 

Patella ferruginea i Cymbula safiana. 

També s’ha citat Patella vulgata, emperò Vicens i Pons (2012) varen revisar el fòssils 

d’aquest tàxon de la col. Cuerda (1)-SHNB i varen concloure que era Patella ulyssiponensis. 

També es va revisar Patella intermedia i va resultar ser Patella ferruginea. 

Patella ferruginea i Cymbula safiana tenen significació estratigràfica, per la qual cosa 

es fa una ressenya a l’apartat 15-4. 

A part dels tàxons anteriors, també s’han citat les següents varietats a Cuerda (1987): 

Patella caerulea var. subplana, Patella caerulea var. subplana mut. cognata, Patella caerulea 

var. subplana mut. stellata, Patella aspera var. spinulosa, i Patella ferruginea var. rouxi 

 

FAMÍLIA CALLIOSTOMIDAE Thiele, 1924 (1847) 

Cuerda (1987) citava dos tàxons d’aquesta família: Calliostoma laugeri i Calliostoma 

miliaris. A hores d’ara, Calliostoma miliaris a passat a denominar-se Clelandella miliaris, i 

segons WoRMS es troba dins de la família Trochidae. 

Referent a Calliostoma laugeri, comentar que per un error involuntari no surt al llistat 

de Vicens i Pons (2012), quan hauria de sortir. Aquest tàxon només s’ha citat a un jaciment del 

MIS 5e, al Bancals, al litoral de Llucmajor (Cuerda, 1987). 

 

FAMÍLIA TROCHIDAE Rafinesque, 1815 

Aquesta família té bastants de tàxons presents al Pleistocè superior balear. Vicens i Pons 

(2012) varen fer una actualització i què ha quedat antiquada. Els 21 tàxons citats d’aquesta 

família són els següents: Clanculus cruciatus, Clanculus jussieui, Clelandella miliaris, 

Jujubinus exasperatus, Jujubinus striatus, Jujubinus gravinae, Gibbula magus, Gibbula ardens, 

Gibbula varia, Gibbula philberthi, Gibbula adansonii, Gibbula turbinoides, Gibbula divaricata, 

Gibbula rarilineata, Gibbula umbilicaris, Gibbula fanulum, Gibbula guttadauri, Phorcus 

turbinatus, Phorcus articulatus, Phorcus lineatus i Phorcus mutabilis. 

A part dels tàxons anteriors, Cuerda (1987) cita Phorcus turbinata var. major i Phorcus 

articulata var. major. 

Cuerda (1987) considera que Phorcus lineatus té valor estratigràfic (veure apartat 15.4). 

 

FAMÍLIA TURBINIDAE Rafinesque, 1815 

Família representada per Bolma rugosa. Citat a molts de jaciments del Pleistocè 

superior. 

 

FAMÍLIA PHASIANELLIDAE Swainson, 1840 

Família representada per Tricolia pullus, Tricolia tenuis i Tricolia speciosa al Pleistocè 

superior de les Balears. L’espècie més abundant és la primera. 
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FAMÍLIA NERITIDAE Rafinesque, 1815 

L’únic representant de la família és Smaragdia viridis. No és molt freqüent. Cuerda 

(1987) cita la varietat laevigata.  

 

FAMÍLIA LITTORINIDAE Children, 1834 

Família representada per Melarhaphe neritoides i Echinolittorina punctata. La primera 

és molt citada; la segona, només citada a Mallorca a sa Torre de s’Estalella. 

 

FAMÍLIA HYDROBIIDAE Stimpson, 1865 

Hydrobia acuta és un tàxon poc citat. El segon tàxon, Peringia obeliscus Paladilhe, 

1874, no s’ha trobat a la base de dades de WoRMS, i s’ha optat per deixar el mateix nom que va 

donar Cuerda (1987) i a la mateixa família on el va situar. 

 

FAMÍLIA TRUNCATELLIDAE Gray, 1840 

Truncatella subcylindrica és l’únic representant de la família. Cuerda (1987) cita la 

varietat laevigata. 

 

FAMÍLIA BARLEEIIDAE Gray, 1857 

Barleeia unifasciata només s’ha trobat a cala Agulla i al caló des Camps (Cuerda, 

1987). 

 

FAMÍLIA TURBINIDAE Rafinesque, 1815 

Crisilla semistriata trobada al jaciment de cala Agulla i al cap de s’Orenol és l’únic 

representant de la família. 

 

FAMÍLIA RISSOIDAE Gray, 1847 

 Família representada al Pleistocè superior mallorquí per 22 espècies de mida petita, com 

són: Manzonia crassa, Alvania discors, Alvania cimex, Alvania lactea, Alvania cancellata, 

Alvania subcrenulata, Alvania scabra, Alvania carinata, Alvania geryonia, Pusillina philippi, 

Rissoa parva, Rissoa similis, Rissoa lia, Rissoa ventricosa, Rissoa variabilis, Rissoa guerini, 

Rissoa violacea, Rissoa monodonta, Pusilla lineolata, Rissoa membranacea, Rissoa 

auriscalpium i Rissoa decorata. Molts dels tàxons anteriors es troben descrits a Cuerda (1987). 

 Alvania carinata va ser citada a partir d’una varietat, la varietat ecarinata, procedent del 

jaciment del MIS 5a de sa Tanca de sa Torre II (Cuerda et al., 1989-1990b); Rissoa decorata 

procedeix del jaciment anterior (Cuerda et al., 1993); Alvania geryonia i Rissoa auriscalpium 

del Pleistocè del Frontó des Molar (Vicens et al., 1998). 
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 També s’han citat varietats, tal és el cas de Alvania cimex var. varicosa a Cuerda et al., 

(1989-1990a), Alvania cancellata var. varicosa a Cuerda et al., (1993), Rissoa ventricosa var. 

subventricosa, i Rissoa variabilis var. neglecta a Cuerda (1987). 

 S’han revisat els dos espècimens d’Alvaria hirta que hi ha a la col. Gràcia-Vicens-

SHNB, i citat a Cuerda et al., (1989-1990a) i descrit a Cuerda et al., (1989-1990b) i s’ha vist 

que es tracta de dos fragments d’Alvania cancellata que els hi falta part de la boca. 

 

FAMÍLIA RISSOINIDAE Stimpson, 1865 

Rissoina bruguieri s’ha trobat a molt de jaciments del Pleistocè superior, especialment 

als del MIS 5a (Cuerda, 1987). També el mateix autor cita una varietat, la minor. 

 

FAMÍLIA TURRITELLIDAE Lovén, 1847 

S’ha trobat un fragment d’un gastròpode del gènere Turritella al jaciment del Racó de 

s’Aigo Dolça, a Llucmajor. No es va poder determinar l’espècie. L’espècimen es troba a la col. 

Vicens-SHNB. És la primera vegada que es cita un tàxon d’aquest gènere al Pleistocè de les 

Illes Balears. 

 

FAMÍLIA MATHILDIDAE Dall, 1889 

L´únic representant és Mathilda granosa, tàxon que només s’ha trobat al jaciment del 

MIS 5e del cap de s’Orenol. Aquest tàxon no apareix al WoRMS, per la qual cosa s’ha seguit la 

denominació donada a Cuerda (1981a) i a Cuerda (1987). Té significació estratigràfica (veure 

l’apartat 15.4). 

 

FAMÍLIA VERMETIDAE Rafinesque, 1815 

Família representada al Pleistocè superior mallorquí per cinc tàxons: Petaloconchus 

glomeratus, Vermetus triquetrus, Thylaeodus semisurrectus, Thylacoides arenarius, i 

Dendropoma petraeum. Descrits a Cuerda (1987). 

Tant a la col. Cuerda(2)-SHNB com a la col. Vicens-SHNB hi ha molts de fòssils 

determinats com a Vermetidae indet. (unes 40 entrades). 

 

FAMÍLIA CAECIDAE Gray, 1850 

Representada pel gènere Caecum Fleming, 1813. Trobat al MIS 5a de cala Gamba 

(Cuerda, 1987). 

 

FAMÍLIA THIARIDAE Gill, 1871 

Melanoides tuberculata, tàxon termòfil, te valor estratigràfic, per la qual cosa es fa una 

ressenya a l’apartat 15-4. Cuerda (1987) també cita la varietat heberti. A WoRMS, Melanoides 

heberti figura com espècie vàlida. 
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FAMÍLIA POTAMIDIDAE H. Adams & A. Adams, 1854 

Potamides conicus, representant d’aquesta família, té valor estratigràfic per la qual cosa 

es fa una ressenya a l’apartat 15-4. Citat al Pleistocè superior de Magalluf a un sediments d’una 

fàcies costera-llacunar (Cuerda, 1987) 

 

FAMÍLIA CERITHIIDAE Fleming, 1822 

 Per aquesta família no s’ha seguit a WoRMS, ja que tenia dubtes per a actualitzar 

Thericium minutum i Thericium rupestre; també a WoRMS es dona per vàlid Bittium 

reticulatum i Bittium latreillii, quan a Cuerda (1987) el darrer seria una varietat del primer, i per 

acabar comentar que a una varietat de Thericium vulgatum, T. vulgatum var. pulchella se li 

donava la denominació de Cerithim renovatum. És per tot el dit i per evitar errors, que es deixa 

la denominació utilitzada a Cuerda (1987). Així s’ha citat al Pleistocè superior mallorquí 

Bittium reticulatum, Thericium vulgatum, Thericium protractum, Thericium minutum i 

Thericium rupestre (Fig. 15-4). 

 També s’han citat les varietats següents: Bittium reticulatum var. jardentina, Bittium 

reticulatum var. paludosa, Bittium reticulatum var. exigua, B. reticulatum var. latreillei, 

Thericium vulgatum var. tuberculata, Thericium vulgatum var. spinosa, Thericium vulgatum 

var. pulchella, i Thericium rupestre (Risso, 1826) var. minor. 

 Tots els tàxons anteriors es troben descrits a Cuerda (1987) excepte Bittium reticulatum 

var. exigua que es troba descrit a Cuerda et al. (1989-1990b). 

 Segons Cuerda (1987), Thericium minutum té un cert valor estratigràfic (veure apartat 

15-4).  
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Fig. 15-4. Thericium sp. de ses Escorxes. MIS 5e. col. Vicens-SHNB. A la part inferior dreta, un fragment 

de Columbella rustica. 
 

 

 

FAMÍLIA CERITHIOPSIDAE A. Adams & A. Adams, 1853 

 D’aquesta FAMÍLIA s’ha citat Cerithiopsis tubercularis, Cerithiopsis minima, i 

Cerithiopsis bilineata. Trobats a poc jaciments. 

 Cuerda et al. (1994) citen la varietat Cerithiopsis tubercularis var. subulata. 

 A WoRMS, Cerithiopsis bilineata apareix actualitzat amb la denominació de 

Dizoniopsis bilineata (Hornes, 1848) †, donant-lo com un tàxon fòssil. 

 

FAMÍLIA TRIPHORIDAE Gray, 1847 

Monophorus perversus és l’únic tàxon citat. Trobat a molts de jaciments tant del MIS 5e 

com del MIS 5a. Una anàlisi més a fons dels fòssils probablement faria que se augmentassin el 

nombre de tàxons. 

 

FAMÍLIA EPITONIIDAE Berry, 1910 (1812) 

Opalia crenata, Gyroscala lamellosa i Epitonium clathrus s’han trobat a jaciments del 

Pleistocè superior mallorquí. També s’ha citat una varietat, Epitonium clathrus ssp. minutum. 

Són tàxons molt poc citats. 
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FAMÍLIA EULIMIDAE Philippi, 1853 

Vitreolina incurva té una única cita, al jaciment del MIS 5e de cala Agulla. Vitreolina 

antiflexa també té una única cita, al MIS 5a del Camp de Tir 2. El fòssil darrer es troba a la col. 

Antich-Soler (Cuerda, 1987).  

 

FAMÍLIA PLANAXIDAE Gray, 1850 

Fossarus ambiguus és el representant d’aquesta família. Poc citat a les Balears. 

 

FAMÍLIA STROMBIDAE Rafinesque, 1815 

Persistrombus latus és l’únic representant de la família Strombidae al Pleistocè superior 

de les Illes Balears. Citat com a Strombus bubonius a la majoria de treballs del Quaternari 

Balear (veure apartat 15-4). 

 

FAMÍLIA TRIVIIDAE Troschel, 1863 

Citats dos tàxons d’aquesta família Trivia monacha i Trivia mediterranea. La primera 

poc citada. 

 

FAMÍLIA CYPRAEIDAE Rafinesque, 1815 

Luria lurida s’ha trobat a bastants de jaciment del Pleistocè superior mallorquí. A la col. 

Vicens-SHNB, molts dels fòssils es troben en estat fragmentari. Segons Cuerda (1987) té un 

cert valor estratigràfic (veure apartat 15-5). 

Erosaria spurca és l’altre tàxon citat d’aquesta família, i només d’un jaciment, del 

Frontó des Molar (Vicens et al., 1998). 

 

FAMÍLIA POLINICINAE Gray, 1847 

Polinices lacteus només s’ha trobat al MIS 5e i té valor estratigràfic (veure la ressenya a 

l’apartat 15-4). Natica turtoni també s’ha trobat exclusivament al MIS 5e, i com l’espècie 

anterior té valor estratigràfic (veure l’apartat 15-4) 

Euspira intricata sèrie l’únic tàxon de la família que s’ha trobat al MIS 5e i MIS 5a i 

viu en l’actualitat a les aigües de les Balears. 

 

FAMÍLIA CASSIDAE Latreille, 1825 

Cuerda (1987) cita Semicassis granulata undulata i dues varietats, la var. varicosa i la 

var. crassa. 

Hi ha un tàxon citat a Bauzà (1946a) del jaciment del MIS 5e  de Camp de Mar i no 

citat a Cuerda (1987) i a la resta d’articles posteriors, com és Cassidaria echinophora, emperò 

sembla que no hi és a la col. Bauzà-MBCN, per la qual cosa aquesta cita s’ha de posar com a 

dubtosa. 
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Cal comentar que moltes de cites de Semicassis granulata undulata, estan fetes a partir 

de fragments, per la qual cosa és probable que algun d’ells fos en realitat de Semicassis 

saburon.  

Un detall interessant és que Cuerda (1987) diu que sempre a trobat S. granulata 

undulata a jaciments del MIS 5e, i associat a Persistrombus latus. 

 

FAMÍLIA RANELLIDAE Gray, 1854 

 Els tàxons trobats al Pleistocè superior són: Monoplex parthenopeus, Monoplex 

corrugatus, Monoplex trigonus, Cabestana cutacea i Charonia lampas. Tots descrits a Cuerda 

(1987), exceptuant Monoplex trigonus que ha estat recentment descrit a Juárez (en premsa). 

 També a Cuerda (1987) es descriu la varietat Monoplex parthenopeus var. minor. 

 Monoplex parthenopeus i Monoplex trigonus tenen valor estratigràfic (veure l’apartat 

15-4).  

 Monoplex parthenopeus és el tàxon més citat, la resta són molt poc citats. 

 

FAMÍLIA BURSIDAE Thiele, 1925 

Bursa scrobilator és l’únic representant de la família als jacimens del Pleistocè superior 

de les Balears. Cuerda (1987) també cita la varietat trinodosa nodulosa i la varietat nodulosa. És 

un tàxon que té valor estratigràfic (veure l’apartat 15-4 d’aquesta tesi). 

 

FAMÍLIA MURICIDAE Rafinesque, 1815 

 És una família que té alguns tàxons molt polimorfs, per la qual cosa són moltes les 

varietats descrites d’algunes espècies. La majoria de tàxons són freqüents al Pleistocè superior 

de les Balears. S’han citat els següents tàxons: Hexaplex trunculus, Bolinus brandaris, 

Muricopsis cristata, Muricopsis diadema, Stromatonita haemastoma, Ocinebrina aciculata, 

Ocinebrina edwardsii , Ocenebra erinaceus i Coralliophila meyendorffii. 

 A part dels tàxons anteriors també a Cuerda (1987) es poden trobar citades i descrites 

les següents varietats o sub-espècies: Trunculariopsis trunculus var. conglobata, 

Trunculariopsis trunculus var. turritana, Thais haemastoma var. nodulosa, Thais haemastoma 

var. johannae, Thais haemastoma var. minor, Thais haemastoma ssp. consul i Ocenebra 

erinacea var. tarentina. 

 A Cuerda (1987) es descriu Muricopsis inermis, que és molt semblant a Muricopsis 

cristata, i que a WoRMS es dona com a sinònim d’aquest darrer tàxon, per la qual cosa s’ha 

optat a no posar-lo al llistat d’espècies del Pleistocè superior, i donar-lo com a sinònim. 

 Muricopsis diadema, citat a Vicens et al. (1998), ha plantejat sèries dubtes a l’hora 

d’intentar actualitzar la seva denominació a WoRMS, per la qual cosa s’ha deixat la 

denominació que varen utilitzar els autors que el citen. 
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FAMÍLIA COLUMBELLIDAE Svainson, 1840 

Mitrella scripta i Columbella  rustica són els dos representants d’aquesta família. El 

primer poc citat i el segon molt citat. 

 

FAMÍLIA BUCCINIDAE Rafinesque, 1815 

Família representada al Pleistocè superior mallorquí per: Buccinulum corneum, Pollia 

dorbignyi, Gemophos viverratus, Cantharus pictus i Chauvetia brunnea. 

Buccinulum corneum és un tàxon citat a dos jaciments a Cuerda (1987). En aquesta tesi 

es cita a més jaciments. 

Gemophos viverratus és un tàxon que té significació estratigràfica; és del grup de les 

espècies senegaleses (veure apartat 15-4). 

Cantharus pictus només s’ha citat al jaciment de sa Tanca de sa Torre II. S’ha utilitzat 

la denominació utilitzada per Cuerda et al. (1994).  

 

FAMÍLIA NASSARIIDAE Iredale, 1916 (1835) 

 Família representada al Pleistocè superior mallorquí per: Nassarius gibbosulus, 

Nassarius corniculum, Nassarius semistriatus, Nassarius reticulatus, Nassarius cuvierii, 

Nassarius incrassatus, Nassarius mutabilis i Cyclope pellucida. També Cuerda (1987) cita dues 

varietats Nassarius corniculum var. raricosta i Nassarius incrassatus var. elongata. 

 Nassarius mutabilis  (Fig. 15-5) només s’ha trobat al jaciment de sa Marina (Vicens, 

2008). Segons Cuerda (1987), Nassarius gibbosulus té un cer valor estratigràfic (veure apartat  

15-4). 

-SHNB). 
 

FAMÍLIA FASCIOLARIIDAE Gray, 1853 

L’únic representant Tarantinaea lignaria, només s’ha citat al Frontó des Molar (Vicens 

et al., 1998).  

 

FAMÍLIA COSTELLERIIDAE MacDonald, 1860 

A Cuerda (1987) els dos representants d’aquesta família, Vexillum tricolor i Vexillum 

ebenus estaven inclosos dins la família Mitridae. Hores d’ara estan inclosos dins d’una altra 

família.  

Vexillium tricolor està citat a Cuerda (1987) a cala Agulla, caló des Camps, la Pineda i 

Manresa; a Cuerda et al. (1989-1990a) a sa Tanca de sa Torre II; a Vicens et al. (1998) a es 

Frontó de Molar; a  Ginard et al. (2008) a es Rentador de ses Egos; a Fornós et al. (2013) a es 

Delfí; a aquesta tesi al Racó de s’Aigo Dolça. 

Vexillum ebenus està menys citat que l’anterior. 
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Fig. 15-5. Nassarius mutabilis del Pleistocè superior de sa Marina 1. Alçada 10 mm. (Col. Vicens-

SHNB). 

 

 

FAMÍLIA MITRIDAE Swainson, 1829 

Família representada per Scabriola fusca i Mitra cornicula, ambdues poc citades al 

Pleistocè superior de les Balears. Segons Cuerda (1987), Scabriola fusca té interès estratigràfic 

(veure l’apartat 15-4). 

 

FAMÍLIA CANCELLARIIDAE Forbes & Hanley, 1851 

Cuerda (1987) donava com a únic representant de la família, Cancellaria cancellata del 

subgènere  Bivitiella. La denominació actualitzada del tàxon és Bivetiella cancellata. Citat al 

MIS 5e de Paguera, es Carnatge i Camp de Mar (Cuerda, 1987) i torrent de Son Real (Cuerda et 

al. (1991). A l’actualitat, a tanatocenosi de platja és mal de trobar. Si es troba a platges on 

l’arena s’ha regenerat a partir d’arenes de zones més profundes. A cala Pudent i es Carnatge es 

troba a les arenes procedents del dragat de les obres del gasoducte. 

 

FAMÍLIA CYSTISCIDAE Stimpson, 1865 

Família representada per un tàxon bastant citat, Gibberula miliaria, tant a jaciments del 

MIS 5e com del MIS 5a, si bé Cuerda (1987) comenta que és més freqüent als del MIS 5a. 
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FAMÍLIA MARGINELLIDAE Fleming, 1828 

Volvarina mitrella n’és l’únic representant. Poc citat. A les cites de Cuerda (1987), 

s’han d’afegir la de sa Tanca de sa Torre II (Cuerda et al., (1989-1990a), i la de s’Aigo Dolça 

(aquesta tesi). 

 

FAMÍLIA CONIDAE Fleming, 1822 

 A Cuerda (1987) la família estava representada al Pleistocè superior, per dues espècies, 

Conus testudinarius i Conus mediterraneus. De la darrera citava tres varietats, la major, la 

minor, i la vayssieri. 

 Consultant a WoRMS els tàxons anteriors queden redefinits amb tres espècies, Conus 

ermineus (= C. testudinarius), Conus ventricosus (= C. mediterraneus), i Conus vayssieri (= C. 

mediterraneus var. vayssieri). 

 Conus ermineus és un tàxon amb valor estratigràfic, per la qual cosa es fa una ressenya 

a l’apartat 15-4. Conus mediterraneus és un tàxon freqüent (Fig. 15-6). I el darrer, Conus 

vayssieri està poc citat; s’han d’afegir a les cites de Cuerda, (1987), la d’es Carregador 1 de 

Vicens (2014). 

 

FAMÍLIA MITROMORPHIDAE Casey, 1904 

Família amb un únic representant, Mitromorpha olivoidea. Citat a cala Agulla (Cuerda, 

1987), sa Tanca de sa Torre II (Cuerda et al., 1989-1990a), Frontó des Molar (Vicens et al., 

1998) i Racó de s’Aigo Dolça (aquesta tesi). 

 

FAMÍLIA MANGELIIDAE P. Fischer, 1883 

Al Pleistocè superior balear s’han citat d’aquesta família, Mangelia unifasciata, 

Mangelia stosiciniana, Mangelia striolata, Cythara taeniata, Cythara vauqulini, Mangelia 

attenuata, Mangelia multilineolata, Bela nebula, Bela ginnania, Bela brachyostoma i Bela 

laevigata. Totes les espècies descrites a Cuerda (1987) exceptuant la darrera que està descrita a 

Cuerda et al., 1989-1990a). 

Cal comentar que el tàxon Bela fortis, citat a Cuerda (1987), segons la consulta feta a 

WoRMS és un nomen dubium.  

Per a Bela ginnania no s’ha seguit a WoRMS; s’ha posat la denominació que surt a 

Cuerda (1987). També Cuerda (1987), cita una varietat, Bela ginnania var. formicaria. 

Cythara albida i Cythara rugulosa, citades a Cuerda (1987), a WoRMS són un únic 

tàxon, Mangelia unifasciata. 
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FAMÍLIA RAPHITOMIDAE Bellardi, 1875 

Família representada al Pleistocè superior mallorquí per sis especies, com són 

Raphitoma philberti, Raphitoma laviae, Raphitoma linearis, Raphitoma aequalis, Raphitoma 

bicolor i Raphitoma echinata.  

A Cuerda (1987) es troben pràcticament amb el mateix nom. Els dos darrers estan 

descrits a Cuerda et al. (1993). Són tàxons poc citats. 

 

FAMÍLIA PYRAMIDELLIDAE Gray, 1840 

 Al Pleistocè superior de Mallorca s’ha citat Folinella excavata, Megastomia conoidea, 

Odostomia rissoides i Pyrgiscus rufus. 

Turbonilla desencostata citat a Cuerda (1987), a WoRMS apareix coma a Pyrgiscus 

rufus. Cuerda (1987) ja comentava que hi havia autors que consideraven T. desencostata com a 

varietat de P. rufus i d’altres que la consideraven com a espècies diferents. 

 Per a O. rissoides no s’ha seguit a WoRMS, se deixat la denominació de Cuerda (1987). 

Tots els tàxons d’aquesta família s’han citat a pocs jaciments. 

 

FAMÍLIA RINGUCULIDAE Philippi, 1853 

Ringicula conformis n’és l’únic representant de la família. Citat només al jaciment de 

cala Agulla (Cuerda, 1987) 

FAMÍLIA BULLIDAE Gray, 1827 

Bulla striata n’és l’únic representant de la família. Citat als Illots d’en Climent (=Racó 

de s’Almadrava) (Cuerda, 1987) i a sa Cugussa (Vicens, 2009). 

 

FAMÍLIA ELLOBIIDAE L. Pfeiffer, 1854 (1822) 

 Família representada a hores d’ara per tres espècies de distint gènere: Auriculinella 

bidentata, Ovatella firminii i Myosotella myosotis. Les tres tenen el seu hàbitat a la zona 

supralitoral, entre restes de Posidonia, basses litorals i marismes. 

 S’han citat poc a jaciments del Pleistocè superior. 

 Recentment, Ginard et al., (2014) citaven la presència d’Ovatella firminii al jaciment de 

la cova de ses Aranyes. 

 

FAMÍLIA TRIMUSCULIDAE  J. Q. Burch, 1945 (1840) 

Família amb un únic representant a les Balears Trimusculus mammillaris. Cuerda 

(1987) també cita una varietat, la varietat capuloidea. No és un tàxon molt freqüent. Cuerda 

(1987) considera qè és una espècie interessant des del punt batimètric, ja què és mesolitoral. 

El jaciment que ha aportat més exemplars d’aquest tàxon és la cova de sa Gata amb 21 

(Col. Cuerda(1)-SHNB). 
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FAMÍLIA SIPHONARIIDAE Gray, 1827 

Williamia gussoni és l’únic representant de la família. Trobat un únic fòssil al Pleistocè 

superior del cap de s’Orenol (Cuerda, 1987) 

 

                                         
 

Fig. 15-6. Conus mediterraneus (40 mm d’alçada) a l’esquerra i Conus ermineus (49 mm d’alçada) a la 

dreta, del jaciment del MIS 5e de ses Roques. Col. Muntaner-SHNB. 
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15.4. Tàxons marins litorals amb significació crono-

estratigràfica 

  

A aquest apartat és parla més detalladament dels tàxons, que citats a l’apartat 15-3, són 

d’especial rellevància ja que tenen un valor crono-estratigràfic i tots són indicadors d’unes 

aigües més càlides que les actuals. A més a més, a l’actualitat no viuen a les nostres aigües, 

alguns viuen presumiblement a més fondària, i altres tendeixen a viure a les zones més 

meridionals del Mediterrani. La importància d’aquests tàxons ja va ser donada per Cuerda 

(1975; 1987). Posteriorment, Vicens et al. (2001a; 2012) i Vicens i Gràcia (1998) fan un resum 

a partir dels estudis de l’autor anterior i Vicens (2010) comenta sobre els tàxons de valor 

estratigràfic trobats a la badia de Pollença i a la badia d’Alcúdia. 

 

                    

 
Fig. 15-7. Barbatia plicata amb les valves associades dins d’un material de color blanc molt cimentat. 

Fòssil procedent del nivell b de ses Escorxes (Col. Vicens-SHNB). 
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Fig. 15-8. Fòssils marins mallorquins del MIS 5 amb significat estratigràfic. La primera denominación 

seria l’actualitzada i la segona la utilitzada a Cuerda (1987). Dintra del parèntesi figura la longitud 

aproximada de l’eix major. 1- Mosambicarca hians /Anadara geissei (28 mm) 2- Brachidontes puniceus / 

Brachidontes senegalensis (23 mm) 3- Hyotissa mcgintyi /Hyotissa hyotis (55 mm). 4- Barbatia plicata 

/Barbatia plicata (20 mm) 5- Cardita senegalensis/Cardita senegalensis (28 mm) 6- Natica turtoni 
/Naticarius turtoni (22 mm). 7- Polinices lacteus /Polinices lacteus (19 mm).  8- Gemophos viverratus / 

Cantharus viverratus (32 mm) 9- Persistrombus latus / Strombus bubonius (70 mm). 10- Conus ermineus / 

Conus testudinarius (55 mm). 11- Phorcus lineatus / Monodonta lineata (33 mm). 12- Monoplex 

parthenopeus / Cymatium costatum (80 mm). 13- Bursa scrobilator /Bursa scrobiculator (55 mm). 14- 

Stromatonita haemastoma. s. sp. consul* / Thais haemastoma ssp consul (57 mm). 15- Patella ferruginea / 

Patella ferruginea (70 mm). Reproduït de Vicens et al., (2012). (*) No és una denominació acceptada a 

WoRMS. 
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15.4.1. Barbatia plicata (Chemnitz, 1870) 

 

Material 

Col. Cuerda(1)-SHNB: es disposa de materials procedent de més de 30 jaciments. 

Col. Cuerda(2)-SHNB: es disposa de material procedent d’uns 5 jaciments. 

Col. Vicens-SHNB: es disposa de material procedent de més de 20 jaciments. 

 

Descripció 

Closca sòlida i ventruda amb “umbones” que surten i encorbades, separades per un àrea 

de lligament estreta i allargada (Fig. 15-7). La vorera ventral és, generalment, rectilínia. Vorera 

anterior arrodonida i posterior truncada. L’ornamentació consisteix en bandes de creixement 

separades per profundes estries. Aquestes bandes tenen sèries de nusos dirigits en el sentit radial 

i aliniats sobre elles. És una espècie molt polimorfa. La mida oscil·la entre 18 i 17 mm de 

diàmetre antero-posterior (Cuerda, 1987). 

 

Hàbitat 

 Segons en Cuerda (1987), aquesta espècie litoral de mars càlids, hi ha autors que la 

consideren pròpia de fons arenosos i altres de roca. 

 

Distribució geogràfica actual 

 Illes de Cap Verd i Santa Elena, Antilles, Mar Roja, Golf Pèrsic, Austràlia, Japó i 

Califòrnia (Cuerda, 1987). 

 

Distribució estratigràfica 

Segons Cuerda (1987) aquest tàxon està citat en el Miocè europeu i al Pleistocè inferior 

mediterrani. A les Balears majoritàriament s’ha trobat a l’Eutirrenià, emperò també s’ha trobat 

al Neotirrenià. 

 

Jaciments que han lliurat aquest tàxon a Mallorca 

● Mallorca: En els jaciments eutirrenians del Molinar, las Rocas, Torre d’en Pau, Cala Pudent, 

es Carnatge, son Mosson, ses Fontanelles, can Siriquet, s’Arenal, cala Vella, sa Fossa, 

devallador de ses Olles, torre de s’Estalella, Port Roig i Rotes de sa Cova (Cuerda, 1987), Cap 

Petit, Manresa (Vicens, 2008), torrent de Son Real (Cuerda et al., 1991), Caló des Camps 

(Cuerda i Galiana, 1976), sa Fontsalada (Vicens i Gràcia, 1988, Vicens 2012), cova Foradada 

(Ginard et al., 2008), etc. 

 En el jaciments neotirrenians de cala Gamba, es Carnatge, la Pineda, son Mosson i 

Santa Ponça (Cuerda, 1987), Portocolom ST2 (Cuerda et al., 1989-90a), etc. 

 Els jaciments del Pleistocè superior de la pedrera de cala en Bassí (Ginard et al., 2008). 
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Jaciments que han lliurat aquest tàxon a la resta d’illes 

● Menorca: es Canutells, Trebelúger i cala Galdana (Cuerda, 1987). 

 

Discussió 

 Aquest tàxon s’ha trobat amb altres tàxons molt litorals. Al llistat de material no s’han 

posat els jaciments on s’ha trobat, ja que són molt nombrosos. A ses Escorxes s’han trobat 

exemplars fòssils que presenten les dues valves i es troben dins petits forats de la roca.   

 B. plicata actualment no viu a les Illes Balears i per aquest motiu té significació 

estratigràfica. 

 

15.4.2. Mozambicarca hians (Reeve, 1844) 

Cuerda 1981.  Arca geissei 

Cuerda 1987.  Anadara geissei 

 

Material 

Col. Cuerda(1)-SHNB: cala Pudent (2) 

 

Descripció 

Closca aparentment més fràgil que Arca noae; més curta i entre 30 i 36 costelles radials 

aplanades i separades per fenedures suaus. Les dimensions oscilen entre 40 mm i 60 mm de 

longitud antero-posterior.  

 

Hàbitat 

Litoral. Dragada fins els 50 m. 

 

Distribució geogràfica actual 

Viu a les Illes de Cap Verd, Mauritània i Senegal. 

 

Distribució estratigràfica 

Citada al MIS 5e mediterrani. 

 

Jaciments de l’illa de Mallorca que han lliurat aquest tàxon 

● Cala Pudent (Cuerda, 1981; 1987). 

 

Altres jaciments de les Illes Balears que han lliurat aquest tàxon 

● No hi ha cap cita. 
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Discussió 

És un tàxon que s’ha troba als jaciments del Mediterrani on les aigües eren les més 

càlides, així és més freqüent al litoral alicantí i als jaciments del S d’Itàlia (Cuerda 1987). És 

una espècie de les denominades “senegaleses”.  

 

15.4.3. Brachidontes puniceus Lamarck, 1819 

Cuerda (1968)   Mytilus senegalensis                

Cuerda (1975)   Brachyodontes senegalensis    

Cuerda (1987)   Brachidontes senegalensis       

 

Material 

Col. Cuerda(1)-SHNB: cala Estància (4), cala Pudent (2), camp de Tir 2 (1), cap de s’Orenol 

(4), es Carnatge (2), cova de sa Gata (3), es Bufador (1), ses Roques (1), ses Fontanelles (4), ses 

Rotes de sa Cova (1), s’Illot (3), son Mosson 1 (2), son Mosson 2 (2), cala Gamba (3), la Pineda 

(6) 

Col. Muntaner-SHNB; cova de sa Gata (1) 

Col. Vicens-SHNB: punta de s’Esquerda (3) 

 

Descripció 

Conxa equivalva, subtriangular, estreta en la part anterior i ampla i rodona a la zona 

posterior. Té costelles radials fines amb bifurcacions. Té bandes de creixement, de vegades 

esglaonades. 

Els exemplars que viuen al Senegal tenen entre 15 i 25 mm de llarg (Cuerda, 1987). 

 

Hàbitat 

Viu en el fons rocós a escassa profunditat. Normalment forma colònies (Cuerda, 1987). 

 

Distribució geogràfica actual 

Senegal, Angola, Illa de Santo Tomé, Illes de Cap Verd i a la mar Roja (Cuerda, 1987). 

 

Distribució estratigràfica 

Citada al Pleistocè superior del Mediterrani (Cuerda, 1987). 

 

Jaciments de l’illa de Mallorca que han lliurat aquest tàxon 

● Mallorca: en el jaciments eutirrenians de “Las Rocas”, Cala Pudent, son Mosson, ses 

Fontanelles, can Siriquet, cap Orenol, s’Illot, es Bufador, Rotes de sa Cova, cala Agulla, i en el 

jaciments neotirrenians de cala Gamba, es Carnatge, son Mosson, cala Estància i la Pineda 
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(Cuerda, 1987), Fontsalada (Vicens i Gràcia, 1988), es Morters (Morey et al., 2006), punta de 

s’Esquerda (Vicens, 2008), etc. 

 

Altres jaciments de les Illes Balears que han lliurat aquest tàxon 

● No hi ha cap cita. 

 

Discussió 

Aquest tàxon no s’ha trobat a cap jaciment de la badia de Pollença i només s’ha trobat a 

un jaciment de la badia d’Alcúdia, a la Punta de s’Esquerda. És molt més abundant als 

jaciments del S de Mallorca. 

Cuerda et al. (1989-90a) el citen al Neotirrenià de ST2 de Portocolom. Anys més tard, 

Vicens et al. (2001a), rectifiquen aquesta cita del jaciment i el lleven de la llista. 

 

15.4.4. Hyotissa mcgintyi (Harry,1985) 

Cuerda (1975)   Lopha hyotis 

Cuerda (1987)   Hyotissa hyotis 

 

Material 

Col. Cuerda(1)-SHNB: 200 m al W de cala Beltran (3); cala Pudent (3); can Grauet (1); Torre 

de s’Estelella +10 m (4); Torre de s’Estalella + 4,5 m (7). 

Col. Vicens-SHNB: Torre de s’Estelella +10 m (1); Torre de s’Estalella + 4,5 m (2); sa cova 

Foradada (3); cova Verda 100 m al NE (1); cala Pudent (1). 

 

Descripció 

Conxa de contorn irregular, mes o manco rodona, sòlida i lamellosa. Té costelles radials 

gruixudes anguloses prominents cap el costat ventral, i freqüentment sobresurten. 

 

Hàbitat 

Cuerda (1987) diu que viu a fons rocallosos i coral·lígens fins a 60 m de profunditat. A 

les aigües de Guinea, H. mcgintyi es troba entre 21 i 42 m de profunditat, emperò on és més 

abundant és devers els 40 m (Le Loeuff, 1993). 

 

Distribució geogràfica actual 

Considerada per Nickles (1950) vivent a la regió Indo-pacífica i a l'Oest africà. 
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Distribució estratigràfica 

Espècie citada del Burdigalià, del Pliocè i del Pleistocè mediterrani (Cuerda, 1987). 

Meco (1982) la cita en el Pliocè inferior de Fuerteventura. 

 

Jaciments de l’illa de Mallorca que han lliurat aquest tàxon 

● Cala Pudent, es Bancals, i Torre de s’Estelella (Cuerda (1987), ses Covetes (Morey et al., 

2006), sa cova Foradada (Ginard et al., 2014) i son Grauet (aquesta tesi).  

 

Altres jaciments de les Illes Balears que han lliurat aquest tàxon 

● No hi ha cap cita. 

  

Discussió 

Hyotissa mcgintyi, a pesar de no ser una espècie freqüent en el Quaternari de les Illes 

Balears, s’ha trobat en els jaciment del MIS 5e de cala Pudent i al S de Mallorca com són la 

Torre de s'Estalella i Es Bancals (L1ucmajor). Actualment no viu a la mar Mediterrania, per la 

qual cosa és una espècie indicadora d’una mar més càlida. A les IIles Balears mai s' ha trobat en 

el MIS 5a (Cuerda,1987). Harry (1985) fa una reordenaeió taxonòmica de les famílies 

Gryphaeidae i Ostreidae, i amb posterioritat ressalta la importància del concepte biogeogràfic de 

la distribució de les espècies vivents d'aquestes dues famílies (Harry, 1986). Estudis 

mol·leculars d'ADN indiquen que Hyotissa de l'lndopacífic i la de l'Atlantic són espècies 

diferents, per la qual cosa s' ha passat a denominar H. hyotis la de l' lndo-pacífic i H. mcgintyi, a 

la de l'Atlàntic. Recentment, H. hyotis de l'lndo-pacífie s'ha trobat a Florida com espècie 

introduïda (Bieler el al., 2004). La primera vegada a les Illes Balears que s’utilitza la 

denominació de H. mcgintyi, en lloc de H. hyotis, és a Morey et al. (2006). 

 

15.4.5. Ungulina cuneata (Spengler, 1798) 

Cuerda (1975)   Ungulina oblonga 

Cuerda (1987)   Ungulina rubra 

 

Material 

Col. Cuerda(1)-SHNB: son Grauet (1); ses Fontanelles (1); cala Gamba (2). 

Col. Muntaner-SHNB: cala Gamba ? (2). 

 

Descripció 

Conxa sòlida de morfologia variada. De vegades és ovalada i de vegades més 

arrodonida. El contorn pot ser sinuós. Està decorada d’unes rues concèntriques molt irregulars. 

Pot arribar als 30 mm. 
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Hàbitat 

Viu al forats de les roques i als fons detrítics a la zona infra-litoral. 

 

Distribució geogràfica actual 

Viu a l’Atlàntic, de Portugal fins Angola. També viu a les Illes de cap Verd. S’ha citat a 

Cadis i Almeria. 

 

Distribució estratigràfica 

Citada al Quaternari marroquí. 

 

Jaciments de l’illa de Mallorca que han lliurat aquest tàxon 

● Mallorca: Son Grauet, ses Fontanelles, cala Gamba (Cuerda, 1987). 

 

Altres jaciments de les Illes Balears que han lliurat aquest tàxon 

● Menorca: cala en Porter (Mercadal, 1959). 

 

Discussió 

Segons Cuerda (1987) és un tàxon que tendeix a desaparèixer de la Mediterrània. 

Segons l’autor esmentat, els exemplars fòssils recollits a Mallorca sòn menors que els de 

l’Atlàntic. 

D’Angelo i Gargiullo (1981) diuen que es troba a la Mediterrània occidental i és molt 

poc comú. 

 

 

15.4.6. Cardita senegalensis Reeve, 1843 

Cuerda (1975)   Cardita senegalensis 

Cuerda (1987)   Cardita senegalensis 

 

Material 

Col. Cuerda(1)-SHNB: caló des Camps (1), cala Pudent (6), son Grauet (1), es Carnatge (4), es 

Serral (1), s’Illot (1), son Mosson 1 (18), cala Agulla (2), ses Fontanelles (1), es Port Roig (1), 

ses Rotes de sa Cova (1), s’Estelella (4). 

Col. Vicens-SHNB: torrent de son Real (1), cova Foradada (2), cova Verda (2). 
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Fig. 15-9. Cardita senegalensis del nivell b del caló des Camps. Llargària 28 mm. (Col. Cuerda-SHNB). 

 

Descripció 

Closca transversalment oblonga, convexa i molt inequilateral (Fig. 15-9). Vorera 

anterior curta i en declivi. Vorera dorsal arquejada, obliquo i allargada. Vorera ventral sinuosa. 

Els vèrtex surten poc i es troben propers. La valva té de 18 a 20 costelles arrodonides i radiades 

oblíquament, que són tuberculoses i de vegades escamoses amb puntes que sobre surten de la 

vorera de la conxa. És molt semblant a Cardita calyculata, emperò aquesta és de talla molt més 

petita. 

 El diàmetre antero-posterior va des dels 25 a 45 mm (Cuerda, 1987). 

 

Hàbitat 

Viu dins les fissures de les roques a la zona infralitoral. 

 

Distribució geogràfica actual 

Costes atlàntiques des de Mauritània a Angola i Illes del Cap Verd. 

 

Distribució estratigràfica 

Coneguda des del Miocè i Pliocè, a excepció del nort d’Europa. Pliocè i Quaternari 

antic i recent de Marroc (Meco,1982). 

 

Jaciments de l’illa de Mallorca que han lliurat aquest tàxon 

● Mallorca: Cala Pudent, es Carnatge, ses Fontanelles, son Mosson, Can Grauet, es Fornàs, 

Torre de s’Estalella, ses Rotes de sa Cova, Port Roig, cala Agulla (Cuerda, 1987), Platja de Sant 
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Joan (Cuerda et al., 1983), caló dels Camps (Cuerda i Galiana 1976), torrent de son Real 

(Vicens, 2011), cova Foradada (Ginard et al., 2008), cova Verda (aquesta tesi), etc. 

 

Altres jaciments de les Illes Balears que han lliurat aquest tàxon 

● No hi ha cap cita. 

 

Discussió 

Nordsieck (1969) considera C. senegalensis com una varietat de C. calyculata. 

Meco (1982) diu que l’espècie que viu actualment des de Portugal fins les Illes Canàries 

i en el Mediterrani s’anomena C. calyculata i l’espècie atlàntica que viu des de Cap Verd fins 

Angola C. senegalensis. 

Cuerda (1987) considera C. senegalensis com un tàxon d’alt valor bioestratigràfic i de 

notable significació climàtica, ara bé l’única diferència entre C. calyculata i C. senegalensis és 

la mida. Cuerda (1987) ha considerat que un exemplar és C. senegalensis si té un longitud 

antero-posterior major de 27 mm. 

 

15.4.7. Eastonia rugosa (Helbling, 1779) 

Cuerda (1987)   Eastonia rugosa 

 

Material 

A les col·leccions estudiades no hi ha cap exemplar d’aquest tàxon. 

L’exemplar fotografiat a la làmina X, figura 5, de Cuerda (1987), es troba a la col·lecció 

particular Antich-Soler. 

 

Descripció 

Conxa oval de valves iguals. En la superfície té rues concèntriques creuades per 

cordonets radials, molt atenuats. Pot arribar als 90 mm de longitud antero-posterior. 

 

Hàbitat 

Zones fangoses. Es pot introduir dins aigües salobroses. 

 

Distribució geogràfica actual 

Atlàntic, des de Portugal fins Angola. Al Mediterrani s’ha citat a l’Estret, Marroc i Algèria 

(Cuerda, 1987). 

 

Distribució estratigràfica 

Citada des del Pliocè fins el Pleistocè superior a Itàlia i Marroc. 
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Jaciments de l’illa de Mallorca que han lliurat aquest tàxon 

● Mallorca: can Menut 

 

Altres jaciments de les Illes Balears que han lliurat aquest tàxon 

● No hi ha cap cita. 

Discussió 

Cuerda (1987) diu que és una espècie regressiva a la Mediterrània i té valor 

bioestratigràfic ja que no viu actualment a les Illes Balears. 

 

15.4.8. Patella ferruginea Gmelin 1791 

Cuerda (1975)   Patella ferruginea 

Cuerda (1987)   Patella ferruginea 

 

Material 

Col. Cuerda(1)-SHNB: Torre d’en Pau (1), cala Pudent (32), torent Gros-Molinar ((1), 

s’Estelella + 3m (1). 

Col. Muntaner-SHNB: cala Pudent (9), Camp de Mar (1), Peguera (2), la Pineda (3), Torre d’en 

Pau (1). 

Col·lecció Damià Vicens: Pont A de la Punta de sa Guarda de Tacàritx (1), cala Pudent (4). 

 

 
 

Fig. 15-10. Patella ferruginea del jaciment del MIS 5e de Torre d’en Pau. Col. Muntaner-SHNB. 
 

 

 



 

 836 

Descripció 

 Closca oval convexa-cònica, més o manco elevada  amb fortes costelles radials nuoses 

amb un nombre de 30 a 40, que solen sortir de la vorera de la closca (Fig. 15.10). L’àpex  un 

poc descentrat. (Cuerda, 1987). 

Segons Cuerda (1987) pot arribar als 85 mm de llargària. Emperò Barba et al., (2008) 

diuen que pot superar els 10 cm, si bé la gran majoria d’exemplars mideixen fins a 7-8 cm. 

Segons aquests darrers autors la closca sol estar erosionada i coberta per altres organismes com 

algues i Balanus. Els exemplars que es situen en el nivells més alts i en zones poc batudes solen 

tenir una closca de perfil més elevat, mentre que els dels nivells inferiors i de zones més 

exposades a les ones el tenen més aplanat. 

Hi ha exemplars que presenten les costelles ben marcades, mentre que d’altres tenen la 

closca llisa (Cuerda, 1987). 

 

Hàbitat 

Sobre les roques meso-infralitoral (Cuerda, 1987). Barba et al. (2008) esmenten que viu 

sobre substrats rocallosos del pis mesolitoral o intermareal (generalment en el nivells superiors), 

en zones amb distints graus d’inclinació exposades a l’onatge, amb menor freqüència a les 

parets verticals. 

 

Distribució geogràfica actual 

 Patella ferruginea és una espècie endèmica del Mediterrani occidental. Durant el 

Pleistocè l’espècie es trovaba distribuïda per tota la conca occidental, essent freqüent en el 

dipòsits tirrenians, situació que es manté fins èpoques històriques. Aquesta pagellida també es 

freqüent a diferents jaciments paleolítics i neolítics, la qual cosa denota la seva utilització al 

passat com aliment i objecte decoratiu. Actualment es troba en una alarmant regressió (Barba et 

al., 2008). 

Hidalgo (1917), a la seva obra sobre els mol·luscs marins d’Espanya i Portugal, cita 

l’espècie de Màlaga, Cadaquès, Fornells i Maó. Templado (in: http://www.mma.es) considera 

dubtoses les cites de la Costa Brava i de les Balears o basades amb exemplars subfòssils, doncs 

en aquesta obra hi ha nombrosos errors en l’assignació de les localitats per a moltes d’espècies. 

Tampoc no s’han trobat exemplars entre les restes arqueològiques de les Balears, per la qual 

cosa això fa pensar amb una extinció antiga. Les úniques poblacions viables de l’estat a 

l’actualitat de Patella ferruginea són les de Melilla i la de les Illes Chafarinas (Vicens et al., 

2001a). 

 S’han trobat subfòssils en algunes zones on ja no viu l’espècie com el cap de Palos o les 

Illes Columbrets. A l’actualitat, la seva distribució coneguda se limita a les costes del nort 

d’Àfrica, des de l’Estret de Gibraltar (Ceuta) fins el cap Bon i l’illa de Zembra a Tunísia, 

algunes localitats del sur de la Península Ibèrica com Cadis, Màlaga, Granada i Almeria, l’illa 

http://www.mma.es/
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d’Alboran, les costes occidentals de Córcega i el nord de Sardenya. Hi ha alguna cita recent al 

litoral toscà (Barba et al., 2008). 

Segons Cuerda (1975), excepcionalment la trobam viva a les costes balears i  il·lustra 

un exemplar presumptament actual, de Cabrera (Col. R. Galiana), si bé, posteriorment es va fer 

un estudi a 31 estacions de mostreig a Mallorca i no es va trobar (Bosch i Moreno, 1986). 

 Altaba (1999) considera que no és rara a Mallorca i presenta una fotografia de Patella 

ulyssiponensis indicada en el peu de foto com a Patella ferruginea. 

 

Distribució estratigràfica 

Present a tot el Pleistocè mediterrani (Cuerda, 1987). 

 

Jaciments de l’illa de Mallorca que han lliurat aquest tàxon 

● Mallorca: es Molinar, cala Pudent, torre d’en Pau, Paguera i en el jaciment de s’Estelella a +3 

m (Cuerda, 1987), sa Fontsalada (Vicens i Gràcia, 1988), saTanca de sa Torre II (Cuerda et al., 

1993), Pont A de la Punta de Tacàritx (Vicens i Crespí, 2003). 

 

Altres jaciments de les Illes Balears que han lliurat aquest tàxon 

● Menorca: cala en Blanes (Mercadal, 1966). 

 

Discussió 

A Ginard et al. (2008) es comenta les diferents cronologies atribuïdes al jaciment de 

s’Estalella a + 3 m snm que a Cuerda (1987) a l’apartat que parla de P. ferruginea situa al 

Neotirrenià. Pel que sembla és més probable que sigui Eutirrenià que Neotirrenià (Ginard et al., 

2014), per la qual cosa a Mallorca s’hauria trobat a jaciments eutirrenians, i segons Cuerda 

(1987) també a uns dipòsits quaternaris més antics, la qual cosa s’hauria de revisar. 

P. ferruginea de sa Tanca de sa Torre II del MIS 5a, citada a Cuerda et al., (1993) és 

una cita molt dubtosa ja que es va fer a partir d’un exemplar juvenil i és millor rebutjar aquesta 

cita. 

 

Observacions 

 Patella ferruginea es troba inclosa des de 1999 (Orden de 9 de junio de 1999, BOE, 

148, de 22 de junio de 1999) a la categoria “en peligro de extinción” del “Catalogo Español de 

Especies Amenazadas” (antic “Catálogo Nacional de Especies Amenazadas”, del “Real Decreto 

439/1990, de 30 de marzo, BOE, 82, de 5 de abril de 1990”). És per això i d’acord amb 

l’estipulat a la “Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

(BOE nº 299, de 14 de diciembre de 2007)” s’han de realitzar actuacions per a la conservació de 

l’espècie a les tres comunitats on habita (Andalusia, Ceuta i Melilla), així com a les Illes 

Chafarinas (Barba et al., 2008). 
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 Patella ferruginea, és juntament amb el seu congènere de les Illes Canàries, la “lapa 

majorera” (Patella candei candei), l’únic mol·lusc marí inclòs en la categoria “en peligro de 

extinción” (Barba et al., 2008). 

 

15.4.9. Cymbula safiana (Lamarck, 1819) 

Vicens i Pons (2012)   Cymbula cf. nigra 

 

Material 

Col. Cuerda(2)-SHNB: ses Rotes de sa Cova (1). 

 

Descripció 

La closca compta amb una fina costulació radial, de talla gran, de forma oval i aplanada 

(Fig. 15.11). C. safiana és la pegallida de mida major que podem trobar a les costes espanyoles, 

arribant a atènyer els 120 mm de longitud. 

 

Hàbitat 

Semblant a Patella ferruginea. 

 

Distribució geogràfica actual 

A l’actualitat es troba a la costes del Mediterrani, des d’Algèria a Marroc (Poppe i Goto, 

1991) i a l’Atlàntic, a la costa occidental africana fins Angola (Nicklès, 1950).  

Citada del litoral andalús mediterrani des de l’Estret de Gibraltar fins a Granada i 

diversos punts d’Almeria (Adra, Millares i Barranquete). També està present a l’illa d’Alborán i 

les illes Chafarinas (Vicens i Pons, 2012). 

 

Distribució estratigràfica 

A la península Ibèrica, C. safiana (=C. nigra) ha estat citada per Cuerda i Gasull (1971) 

(in Davidson, 1989) del jaciment arqueològic de la Cova del Volcán del Far de Cullera 

(València); també citada de nivells arqueològics de la cova de Nerja (Màlaga) (Serrano et al., 

1995). A la costa atlàntica Zazo i Goy (1989) han estudiat les terrasses marines, i indiquen que 

la millor representada fou datada gràcies a la fauna càlida amb C. safiana (100.000 BP, amb 

datacions de Th / U), al litoral de Cadis. A les Illes Chafarinas, a on és una espècie vivent, 

també ha estat recollida en restes arqueològiques (Bellver i Bravo, 2003). Ha estat citada del 

tirrenià de Marroc (Lecointre, 1952). 
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Fig. 15-11. Cymbula cf. nigra del jaciment del Pleistocè superior (MIS 5e) de ses Rotes de sa Cova 

Diàmetre major 66 mm. Col.Cuerda(2)-SHNB). 
 

Jaciments de l’illa de Mallorca que han lliurat aquest tàxon 

● Mallorca: ses Rotes de sa Cova. 

 

Altres jaciments de les Illes Balears que han lliurat aquest tàxon 

● No hi ha cap cita. 

 

Discussió 

Entre el material no catalogat de la col·lecció Cuerda, ha aparegut un exemplar de 

Cymbula cf. safiana, procedent del jaciment eutirrenià (MIS 5e) de Ses Rotes de sa Cova, 

actualment desaparegut per les construccions al litoral. Aquest jaciment va ser estudiat per 

Butzer i Cuerda (1961) i datat per Stearns i Thurber (1965), donant una edat d’uns 115 ka. 

L’espècie en qüestió no havia estat citada al Pleistocè de les Balears fins fa poc, per 

Vicens i Pons (2012). L’exemplar està desgastat i parcialment romput. La closca compta amb 

una fina costulació radial, de talla gran (diàmetre major de l’exemplar estudiat 66 mm), de 

forma oval i aplanada (Fig. 2). C. safiana és la pegallida de mida major que podem trobar a les 

costes espanyoles, arribant a atènyer els 120 mm de longitud. A l’actualitat es troba recollida a 

l’Annex II del conveni de Barcelona i del Conveni de Berna. Templado (2001) suggereix 



 

 840 

possibles efectes competitius amb P. ferruginea. Alguns autors indiquen que està en expansió 

cap a l’interior de la Mediterrània. 

 

15.4.10. Phorcus lineatus (da Costa, 1778) 

Cuerda (1975)   Monodonta lineata 

Cuerda (1987)   Monodonta lineata 

 

Material 

Torre de s’Estelella + 4,5 m (4), som Mosson 2 (3), cala Pudent (4), torre d’en Pau (1), cala 

Gamba (1), cala en Paiàs (2), camp de Tir 2 (1), es Carnatge (1), la Pineda (1), ses Rotes de sa 

Cova (1), es Saluet (2). 

 

Descripció 

Conxa sòlida turbinada, amb sis  o set voltes convexes. Obertura sub-quadrangular amb 

columella gruixuda amb un call. La superfície de la conxa és gairebé llisa. La seva mida arriba 

als 25 mm d’alçada. Té un dibuix amb ziga-zaga molt peculiar. 

 

Hàbitat 

Mesolitoral a zona de roques. 

 

Distribució geogràfica actual 

Des de les Illes Britàniques fins a Rio de Oro i a la Mediterrània occidental 

 

Distribució estratigràfica 

Coneguda des del Pleistocè inferior fins el Pleistocè superior. 

 

Jaciments de l’illa de Mallorca que han lliurat aquest tàxon 

● Mallorca: Cala Pudent, Torre d’en Pau, es Carnatge, Torre de s’Estelella, Rotes de sa Cova, 

cala Gamba, son Mosson 2, la Pineda, cala en Paiàs (Cuerda, 1987), es Saluet (aquesta tesi). 

 

Altres jaciments de les Illes Balears que han lliurat aquest tàxon 

● No hi ha cap cita. 

 

Discussió 

 Segons Cuerda (1987) els exemplars del Pleistocè superior mallorquí són més grans que 

els actuals. Tant s’ha trobat al MIS 5e com al MIS 5a. Actualment sembla què és rarísima a la 

Mediterrània occidental, per la qual cosa aquest tàxon té valo estratigràfic. 
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 A la col. Cuerda(2)-SHNB i a la col. Vicens-SHNB no ho ha cap espècimen del gènere 

Phorcus catalogat com a P. lineatus, tal volta perquè personalment no he observat clarament el 

dibuix amb ziga-zaga a la superfície de la conxa i per això si he dubtat l’espècimen ha quedat 

catalogat com a Phorcus sp. 

 S’ha pogut trobar a la col. Cuerda(2)-SHNB la Monodonta lineata (= Phorcus lineatus)  

actual que apareix fotografiada a la lámina 5, figura 6, de Cuerda (1975) i és un espècimen de 

Phorcus turbinatus. 

 

15.4.11. Mathilda granosa (Borson, 1821) 

Cuerda (1975)   Mathilda granosa 

Cuerda (1987)   Mathilda granosa 

 

Material 

Col. Cuerda(1)-SHNB: cap de s’Orenol (1). 

 

Descripció 

Conxa turriculada, de 10 a 12 voltes. Presenta una sutura profunda. Les voltes de 

l’espira estan dividides en tres cordons granulosos. Apertura sub-quadrangular. La seva alçada 

pot arribar als 15 mm. 

 

Hàbitat 

 Segons Cuerda (1987) es coneix poc aquest tàxon extint. Pels tàxons acompanyants del 

jaciment on es va trobar, es pot pensar que era litoral. 

 

Distribució geogràfica actual 

 Es tracta d’una espècie extingida per la qual cosa no té sentit parlar de la distribució 

actual. 

 

Distribució estratigràfica 

Coneguda des del Pliocè fins el Pleistocè superior. 

 

Jaciments de l’illa de Mallorca que han lliurat aquest tàxon 

● Mallorca: cap de s’Orenol + 11,5 m. 

 

Altres jaciments de les Illes Balears que han lliurat aquest tàxon 

● No hi ha cap cita. 
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Discussió 

 Segons Cuerda (1987) aquesta espècie no viu actualment a les Illes Balears. El jaciment 

del cap de s’Orenol és del MIS 5e. Tenia d’acompanyants espècies de les denominades 

senegaleses. 

 

15.4.12.  Melanoides tuberculata (O.F. Müller, 1774) 

Cuerda (1975)   Melania tuberculata 

Cuerda (1987)   Melania tuberculata 

 

Material 

Col. Cuerda(1)-SHNB: son Furió (2), ses Rotes de sa Cova (1), cala Agulla (1), cala Gamba 

(41). 

Col. Cuerda(2)-SHNB: son Banya (4), Son Sant Joan (4). 

Col. Muntaner-SHNB: son Banya (18), son Homs (3), son Sant Joan (2), Les Roques (1), cala 

Gamba (1), Palma Nova (8). 

 

Descripció 

Conxa allargada, turritellada, amb fins cordons espirals creuats per costelles verticals. 

La seva mida no pasa els 28 mm. 

 

Hàbitat 

Segons Cuerda (1987) és un tàxon propi d’aigües càlides. Viu normalment a llacunes 

costaneres associat amb espècies d’aigües dolces o de baixa salinitat. 

 

Distribució geogràfica actual 

Té una amplia distribució a les regions càlides i temperades, a la Mediterrània 

meridional, Asia meridional, Florida, etc.. Sembla que l’espècie s’ha anat expandint. 

 

Distribució estratigràfica 

Citada al Pliocè i Pleistocè mediterrani. 

 

Jaciments de l’illa de Mallorca que han lliurat aquest tàxon 

● Mallorca: son Furió, son Banya, les Roques, Rotes de sa Cova, cala Agulla i cala Gamba 

(Cuerda, 1987), Palma Nova (Cuerda 1975). 

 

Altres jaciments de les Illes Balears que han lliurat aquest tàxon 

● Menorca: Platja de son Bou (Cuerda, 1987) 
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● Eivissa: Platja de Talamanca (Cuerda, 1987) 

 

Discussió 

 A Mallorca s’ha trobat a jaciments del MIS 5e i del MIS 5a. Les formacions que hi ha al 

subsòl de son Banya i Son Sant Joan, consistents en calcàries grises compactes, segons la meva 

opinió, poden ser anteriors al MIS 5e. 

 Segons Cuerda (1987) a son Furió i a cala Gamba s’ha trobat la varietat heberti. 

Aquesta varietat es distingueis de l’espècie tipus, per ser més allargada i amb les costelles poc 

marcades a les voltes de l’espira. A WoRMS se dona Melania heberti com espècie vàlida. 

 A la col. Cuerda(1)-SHNB i la col. Cuerda(2)-SHNB no hi ha cap espècimen etiquetat 

com la var. heberti. A la col. Muntaner-SHNB hi ha dos espècimens etiquetats amb la 

denominació var. heberti, un procedeix de Sant Jordi i un de cala Gamba. 

 Resulta interessant que a la col. Muntaner-SHNB hi ha exemplatrs procedents de Palma 

Nova. 

 

15.4.13. Potamides conicus (Brainville, 1829) 

Cuerda (1975)   Pirenella conica 

Cuerda (1987)   Pirenella conica 

 

Material 

Col. Cuerda(1)-SHNB: Magalluf (aprox. 30) 

 

Descripció 

Closca de forma cònica-allargada amb unes 15 voltes quasi planes i que presenten tres 

cordons granulosos alineats. La seva mida oscil·la entre els 15 i 20 mm d’alçada i entre el 6 i 8 

mm d’amplada (Cuerda, 1987). 

 

Hàbitat 

És una espècie que pot viure a basses o llacunes litorals amb poca comunicació amb la 

mar, on la salinitat és elevada. 

 

Distribució geogràfica actual 

Regions meridionals de la Mediterrània. 

 

Distribució estratigràfica 

Coneguda al Pleistocè superior i Pleistocè mitja. 
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Jaciments de l’illa de Mallorca que han lliurat aquest tàxon 

● Mallorca: MIS 5a de Magalluf (Cuerda,1975; 1987); Pleistocè mitjà de s’Estelella (Ginard et 

al., 2014). 

 

Altres jaciments de les Illes Balears que han lliurat aquest tàxon 

● No hi ha cap cita. 

 

Discussió 

A Alacant, Cuerda i Sanjaume (1978) troben a un dipòsit del Neotirrenià, Potamides 

conicus associada amb Cerastoderma glaucum de mida petita, pròpia d’ambients molt salins. 

En el Pleistocè de les Illes Balears s’havia trobat únicament al jaciment Neotirrenià 

(=MIS 5a) de Magalluf (Cuerda 1975; 1987). 

En Joan Cuerda, no l’havia citat al Pleistocè mitjà de s’Estelella, emperò tenia 

espècimens procedents d’aquesta zona a la seva col·lecció no catalogada. A la col. Vicens-

SHNB també s’ha trobat. 

Els fragments de Cerastoderma glaucum que acompanyen a P. conicus, del dipòsits de 

s’Estelella, són d’espècimens de mida petita, la qual cosa fa pensar en l’existència de llacunes o 

bassiots amb una elevada salinitat al Pleistocè mitjà (Ginard et al., 2014). 

 

15.4.14. Thericium minutum (de Serres, 1822) 

Cuerda (1975)   Cerithium minutum 

Cuerda (1987)   Thericium minutum 

 

Material 

Col. Cuerda(1)-SHNB: es Carnatge (2), la Pineda (3), ses Fontanelles (2), ses Rotes de sa Cova 

(10), son Mosson 1 (28), Torre d’en Pau (2), caló des Camps (1), es Carregador (1). 

Col. Vicens-SHNB: la Pineda (2) 

 

Descripció 

Conxa turriculada d’onze voltes poc convexes, amb estries espirals i plecs longitudinals 

un poc nodulosos. Vora la sutura hi ha uns granets molt junts i tubercles mes o manco acusats 

per la meitat de les seves voltes. L’alçada oscila entre els 22 mm i els 26 mm. 

 

Hàbitat 

Infralitoral de fons rocós. 
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Distribució geogràfica actual 

Viu a les costes atlàntiques de S de la Península Ibèrica, Marroc i les Illes Canàries. 

 

Distribució estratigràfica 

Coneguda a diferents pisos del Pleistocè mediterrani. 

 

Jaciments de l’illa de Mallorca que han lliurat aquest tàxon 

● Mallorca: Portals Vells, son Mosson, devallador de ses Olles, sa Fossa, sa Cisterna, caló dels 

Camps, la Pineda, cala Gamba, Na Llarga, s’Estanyol i Colònia de Sant Jordi, tore de 

s’Estalella, caló des Camps, es Carregador (Cuerda, 1987). 

Altres jaciments de les Illes Balears que han lliurat aquest tàxon 

● Eivissa: cala Xarraca (Cuerda, 1987). 

 

Discussió 

 Cuerda (1987) cita una varietat d’aquest tàxon, la varietat minor, trobada a la Torre de 

s’Estelella, caló dels Camps i es Carregador. 

 

        
 

Fig. 15-12. Persistrombus latus del jaciment del MIS 5e de ses Roques. Col. Muntner-SHNB. 
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15.4.15. Persistrombus latus (Gmelin, 1791) 

Cuerda (1975)   Strombus bubonius 

Cuerda (1987)   Strombus bubonius 

 

Material 

Col. Cuerda(1)-SHNB: cala Pudent (3), can Canals (2), son Grauet (1), son Grauet 2 (2), Torre 

d’en Pau (2), es Fornàs (1), ses Roques (4), Molinar-Rotlet (8), Molinar-sa Caleta (5), Molinar-

Torrent Gros (5), Peguera (3), Palma Nova (192), Palma Nova 2 (8), Punta Negra 2 (1), 

s’Estelella + 10 m (1), s’Estelella +4,5 m (1). 

Col. Cuerda(2)-SHNB: ses Roques (2), son Morlanet (10), torrent Gros (9), son Grauet 2 (1), 

ses Rotes de sa Cova (1), Port Nou-cala Bona (2), son Mosson (1), cala Pudent (1), cala Vella 

(2), son Grauet (2), la Pineda (1), es Serralt 2 (1), can Xiriquet (2), Canyamel-Hotel (1), Portals 

Vells (1), el Molinar (2), Salines de Campos (1), Formentera (1). 

Col. Muntaner-SHNB: Peguera (4), cala Pudent (1), es Carnatge (1), platja de punta Nadala (1), 

Rotlet (4), Camp de Mar (3), son Grauet (3), Palma Nova (1), Torre d’en Pau (1), ses Roques 

(2). 

Col. Vicens-SHNB: Caleta entre la platja de Sant Joan i Sant Pere (1), Manresa 2 (1), Torrent de 

Son Real (1), cova Verda 100 m al N (4), ses Roques (6), cala Murada (3), Arenal de son 

Servera (3), cova des Coloms (1), pesquera des Ràvecs (1), s’Estelella + 10,5 m (4), cala Pudent 

(2), es Carnatge (1), pedrera de son Mosson (2), torrent de son Real (1), cala Vella (3), Manresa 

2 (1). 

Col. Gràcia-Vicens-SHNB: Fontsalada (1). 

 

Descripció 

 Té una closca gran i sòlida, de forma ovoide amb tubercles més o menys acusats a les 

seves voltes (Fig. 15-12 i Fig. 15-13). La darrera volta és molt gran i és la que presenta els 

tubercles més grans. Sutura sobre els tubercles de l’espira que li donen un aspecte fistonejat. La 

boca és gran i amb una escotadura de la seva base (Cuerda, 1987). 

 La closca és diferent en estadi juvenil de l’adulta. Les diferències entre diferents 

espècimens poden ser molt notòries, tant entre formes adultes com en estadis juvenils. Meco 

(1977) dona una explicació molt detallada de les característiques morfològiques de l’estadi 

juvenil i adult, així com de la seva biometria. 

 En els Strombidae la closca creix fins que s’arriba a la maduresa sexual i després el 

labre torna més gruixut (Appeldorn, 1994). Les talles grosses es corresponen majoritàriament 

amb femelles i les petites amb mascles (Mendes-Lopes, 2002). Torres et al., (2006) comenten 

aspectes paleoecològics dels que habiten actualment a les costes africanes atlàntiques. 
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Hàbitat 

Infralitoral i preferentment en fons arenós fangós (Cuerda, 1987). 

 

Distribució geogràfica actual 

Costes del Golf de Guinea, des d’Angola fins al Senegal, i a les illes de Cap Verd, 

Fernando Póo, Príncipe, Santo Tomé i Annobom (Meco 1975). També ha estat citat a l’illa de 

Ascensión (Rosewater, 1975). 

 

Distribució geogràfica en el Pleistocè superior 

Mar Mediterrani, i a les illes Canàries de Gran Canaria, Fuerteventura i Lanzarote 

(Meco, 1977). 

 

Distribució estratigràfica 

En el Pleistocè mallorquí s’ha trobat a l’Eutirrenià. Al Neotirrenià Cuerda ho cita a la 

base dels sediments neotirrenians d’es Carnatge i alguns fragments rodats al Neotirrenià de cala 

Gamba i Portals Vells (Cuerda, 1987). No s’ha trobat a Menorca. 

 

 
 

Fig. 15-13. Antiga calaixera de la col. Cuerda(1)-SHNB a son Morlà. Persistrombus latus de Palma 

Nova. Un jaciment extraordinariament ric amb aquest gastropoda. El jaciment fa anys que no existeix. 
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Jaciments de l’illa de Mallorca que han lliurat aquest tàxon 

● Mallorca: Camp de Mar, Paguera, Magalluf, Palma Nova, El Molinar, Las Rocas, Cala 

Pudent, es Carnatge, Son Moson, Son Canals, Cova de s’Anegat, Cap Orenol, cala Blava, Punta 

Negre, Cala Vella, devallador de ses Olles, Torre de s’Estelella, es Trenc*, ses Rotes de sa 

Cova, Canyamel (Cuerda, 1987), sa Fontsalada (Vicens i Gràcia, 1988),  Torrent de Son Real 

(Cuerda et al., 1991; Vicens, 2011), Can Picafort **(Bauzà, 1946a), Platja de Sant Joan (Cuerda 

et al., 1983), Caleta entre la platja de Sant Joan i Sant Pere, Manresa 2 (Vicens, 2008), es 

Murters, ses Covetes (Morey et al., 2006), port de Sóller**(Bauzà, 1946a), cova des Coloms 

(McMinn i Vicens, 2007), cova Foradada (Ginard et al., 2008), Arenal de son Servera (aquesta 

tesi). 

* Espècimens solts. Fora de context. 

** Cita dubtosa. 

 

Altres jaciments de les Illes Balears que han lliurat aquest tàxon 

● S’Espalmador: platja des Migjorn* (Cuerda, 1987). 

● Formentera: es Copinyar (Cuerda, 1987, Gàsser 1998). 

* Espècimens solts. Fora de context. 

** Cita dubtosa. 

 

Discussió 

 Es tracta del fòssil insígnia del Pleistocè marí del Mediterrani i de les Illes Canàries. El 

coneixement d’aquest tàxon s’ha ampliat molt des de que Meco (1977) va fer la seva tesi sobre 

aquest mol·lusc. De totes maneres les dades donades per aquest quaternarista són encara molt 

útils i de consulta necessària.  

 De vegades, s’ha confús aquest gasteròpode amb Thais haemastoma (Meco, 1975). 

Torres et al. (2006) fan un estudi biomètric de Persistrombus mediterranis procedents 

del jaciment de Cerro Largo (Almeria) i diu que hi ha una bona concordança mètrica entre els 

Persistrombus del mediterrani i els actuals del golf de Guinea. Al Senegal i Cap Verd arriben a 

talles més grans. 

 El gènere Persistrombus, amb una única espècie al costat oriental de l’Atlàntic, està ben 

representat a l’Amèrica atlàntica amb unes deu espècies (Meco, 1967). 

 A la badia de Pollença, badia d’Alcúdia i al Llevant de Mallorca s’ha trobat poc; al 

litoral NW de la serra de Tramuntana hi ha una cita dubtosa; a la badia de Palma, el Migjorn de  

Mallorca i el SW de la serra de Tramuntana, s’ha trobat a molts de jaciments.  

 La majoria dels espècimens de la col. Vicens-SHNB són fragments. A la resta de les 

col·leccions, la gran majoria són exemplars complets (Fig. 15-5 i Fig. 15-6). 

 Del jaciment de Palma Nova és del que se tenen més exemplars, així a la col. 

Cuerda(1)-SHNB hi ha 192 exemplars procedents d’aquest jaciment. A la col.Cuerda(2)-SHNB 
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hi ha 31 exemplars que poden ser d’aquest jaciment, emperò no se sap en seguretat per no 

haver-hi l’etiqueta original. 

L’espècimen de Manresa 2 (Vicens, 2008) pot ser un fòssil reelaborat. Cuerda (1987) 

remarca que de vegades s’han trobat fragments dins el Neotirrenià. A la col. Cuerda(2)-SHNB, 

procedent de la Pineda hi ha un fragment de P. latus, també podria ser reelaborat. 

  A hores d’ara és un fòssil mal de trobar a la majoria de jaciments, per un motiu molt 

senzill, és una peça apreciada pels col·leccionistes. I si un col·leccionista passejant per un 

jaciment en veu un, és el primer que expolia. 

 

15.4.15. Polinices lacteus (Guilding, 1834) 

Cuerda (1975)   Polinices lacteus 

Cuerda (1987)   Polinices lacteus 

 

Material 

Col. Cuerda(1)-SHNB: cala Nao (1), son Grauet (1), cap de s’Orenol (2), es Carnatge (1), es 

Saluet (1), es Bufador (1), les Roques (1), son Mosson 1 (1), cala Pudent (1). 

Col. Muntaner-SHNB: cala Pudent (1). 

Col. Vicens-SHNB: sa Ferradura 100 m al SW (1). 

 

Descripció 

Conxa llisa amb un llombrígol. La darrera volta tapa gairebé les anteriors. L’obertura és 

semicircular amb la columella callosa. La seva mida oscila entre 15 mm i 20 mm d’alçada. 

 

Hàbitat 

Infralitoral arenós. 

 

Distribució geogràfica actual 

De les Antilles fins cap de Hornos, Cap Verd, Mauritània i Senegal. Ascensión. 

 

Distribució estratigràfica 

S’ha citat a diferents pisos del del Pleistocè inferior fins el Pleistocè superior. 

 

Jaciments de l’illa de Mallorca que han lliurat aquest tàxon 

● Mallorca: Les Roques, Cala Pudent, es Carnatge, Son Mosson 1, Cova d’en Sanega, cap de 

s’Orenol, s’Illot, cala Nao (Cuerda, 1987), es Saluet, sa Ferradura 100 m al SW (aquesta tesi) 
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Altres jaciments de les Illes Balears que han lliurat aquest tàxon 

● No hi ha cap cita. 

 

Discussió 

 A Mallorca aquest tàxon s’ha trobat sempre a jaciments del MIS 5e. Sembla que no viu 

a les aigües de les Illes Balears, encara que s’ha trobat a la Mediterrània. Així, Parezan (1970) ja 

advertia de la seva presència en aigües de Tunísia. 

 

15.4.16. Natica turtoni E.A. Smith, 1890 

Cuerda (1975)   Natica turtoni 

Cuerda (1987)   Natica turtoni 

 

Material 

Col. Cuerda(1)-SHNB: cala Vella (1). 

 

Descripció 

Conxa d’espira un poc elevada i escalonada, de superfície llisa. La darrera volta és gran. 

Apertura circular amb la columella callosa. Té llombrígol. 

 

Hàbitat 

Infralitoral. 

 

Distribució geogràfica actual 

Mauritània, Illes de cap Verd. 

 

Distribució estratigràfica 

Coneguda al Pleistocè mediterrani. 

 

Jaciments de l’illa de Mallorca que han lliurat aquest tàxon 

● Mallorca: cala Vella (Cuerda, 1987) 

 

Altres jaciments de les Illes Balears que han lliurat aquest tàxon 

● No hi ha cap cita. 

 

Discussió 

Segons Cuerda (1987) és una de les espècies senegaleses, i que té un alt valor 

estratigràfic ja que a les Illes Balears és característica del MIS 5e. 
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15.4.17. Monoplex parthenopeus (Salis Marschlins, 1793) 

Cuerda (1975)   Cymatium costatum 

Cuerda (1987)   Cymatium costatum 

 

Material 

Col. Cuerda(1)-SHNB: caló des Camps nivell b (1), cala Pudent (17), es Carnatge (3), Torre 

d’en Pau (1), Molinar-sa Caleta (2), Molinar-Torrent Gros (1), Peguera (1), Rotes de sa Cova 

(1), son Mosson 1 (1), sa Roqueta (1). 

Col. Cuerda(2)-SHNB: Caló des Camps (1), Torre de s’Estelella + 4,5 m (2), s’Illot (1). 

Col. Muntaner-SHNB: cal Pudent (2), Fontsalada (1). 

Col. Vicens-SHNB: ses Escorxes (3), s’Estelella + 10,5 m (1), s’Estelella + 4,5 m (1), es 

Bastons (1), cala Véia (1), 100 m al W de la Pineda (1). 

Col. Gràcia-Vicens-SHNB: es Murters (1). 

 

Descripció 

Conxa fusiforme, allargada i sòlida amb 6 a 7 voltes carenades creuades transversalment 

per codons que sobresurten i nuosos (Fig. 15-14). Presenta estries fines en el espais intermedis. 

Obertura oval amb una canal sifonal llarg. Les seves dimensions oscil·len entre 100 i 140 mm 

d’alçada (Cuerda, 1987). 

 

                                        

Fig. 15-14. Cymatium costatum del nivell b del caló des Camps. Alçada 54 mm. (col. Cuerda-SHNB). 
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Hàbitat 

En el Mediterrani viu a una certa profunditat i a fons fangós, mentre que a les costes 

africanes intertropicals, viu sobre les roques que descobreix la marea (Cuerda, 1987). 

 

Distribució geogràfica actual 

Des del Sud de la península Ibèrica fins el Cap de Bona Esperança. Madeira, Açores i 

Canàries. En el Mediterrani és una espècie rara (Cuerda, 1987). Ascencion (Roserwater, 1975). 

 

Distribució estratigràfica 

Solsona (2000) la cita al Pliocè de la península Ibèrica, la península Itàlica, Sicília, etc. 

Cuerda (1987) diu que és coneguda al Miocè, Pliocè i alguns pisos del Quaternari. No s’ha 

trobat al Neotirrenià mallorquí. A les Balears només s’ha trobat al Eutirrenià (=MIS 5e). 

 

Jaciments de l’illa de Mallorca que han lliurat aquest tàxon 

● Mallorca: Paguera, es Molinar, Torre d’en Pau, Les Roques, cala Pudent, es Carnatge, son 

Mosson, torre de s’Estelella, cala Vella, ses Rotes de sa Cova, s’Illot (Cuerda, 1987), Platja de 

Sant Joan (Cuerda et al., 1983), Caló des Camps ( Cuerda i Galiana, 1976), torrent de Son Real 

(Cuerda et al., 1991), ses Escorxes (Vicens 2011), s’Arenalet (Vicens et al., 2001a), cova 

Foradada (Ginard et al., 2008), 100 m al W de la Pineda, es Bastons (aquesta tesi). 

 

Altres jaciments de les Illes Balears que han lliurat aquest tàxon 

● Menorca: cova de ses Haches (Mercadal, 1966). 

 

Discussió 

Segons Cuerda (1975, 1987), C. costatum és una espècie molt sensible a la temperatura 

i per aquest motiu en iniciarse la glaciació Würm es va començar a desplacar a profunditats on 

la temperatura és més costant, ja que a l’actualitat viu a la Mediterrània a zones més profundes 

que durant el MIS 5e. Personalment, crec que podrien ser altres els motius d’aquest 

desplaçament batimètric, si és que ni ha hagut. Una opció seria pensar en diferents poblacions, 

una litoral i una de més profunditat, i que ja coexistien el MIS 5e; la baixada de temperatures en 

la glaciació va fer inviable la població litoral.  

La fotografia que presenta Solsona (2000) d’un espècimen del Pliocè (denominat 

Cymatium parthenopeum en el seu treball) és d’un exemplar de mida molt petita si el comparam 

amb els exemplars que hi ha en el Pleistocè mallorquí. L’ornamentació és poc acusada i el canal 

sifonal és curt. 

Tots els fòssils de la zona d’estudi procedeixen de platges eutirrenianes, per la qual cosa 

se reafirma el que diu Cuerda (1975; 1987) sobre aquest tàxon quan diu que acompanya les 

espècies senegaleses. 
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 Cuerda (1975; 1987) diu que a l’Eutirrenià (=MIS 5e) aquesta espècie es troba 

associada amb altres de caire molt litoral.  

 Cuerda (1987) també cita una varietat d’aquest tàxon, la var. minor. 

 Com els casos anteriors, a la col. Cuerda(1)-SHNB i col. Muntaner-SHNB, gairebé tots 

els exemplars són peces senceres, no així a la resta de col·leccions. 

 

15.4.18. Monoplex trigonus (Gmelin, 1791) 

Juárez (en premsa)   Cymatium trigosum 

 

Material 

A la SHNB no es disposa de material d’aquest tàxon. L’únic exemplar trobat es troba a la 

col·lecció particular de Josep Juárez. 

 

Descripció 

Conxa fusiforme, allargada i sòlida amb 4 a 5 voltes carenades creuades transversalment 

per codons que sobresurten i nuosos. Presenta estries fines en el espais intermedis. Obertura 

oval amb dents i una canal sifonal molt llarg comparat amb altres espècies del seu gènere 

presents al Mediterrani. Les seves dimensions oscil·len entre els 20 mm i 45 mm d’alçada. 

 

Hàbitat 

Viu a aigües litorals a uns 15 m de profunditat (Nicklès, 1950). A 6 m de profunditat en 

fons rocós a la Illa de Gran Canària (Dorado, 2015; www.carlesdorado.com). 

 

Distribució geogràfica actual 

Angola, Guinea, Senegal, Illes de Cap Verd, Illes Canàries  

 

Distribució estratigràfica 

Pleistocè superior de Santa Pola (Cuerda i Sanjaume, 1978), Las Palmas (Meco, 2002). 

 

Jaciments de l’illa de Mallorca que han lliurat aquest tàxon 

● Mallorca: cala Pudent (Juárez, en premsa). 

 

 

Altres jaciments de les Illes Balears que han lliurat aquest tàxon 

● No hi ha cap cita. 

 

 

http://www.carlesdorado.com/
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Discussió 

 Es tracta d’una de les espècies denominades senegaleses i que fins fa poc no havia estat 

citada. Al litoral Alacantí s’havia citat fa temps com a Cymatium ficoides 

 

15.4.19. Bursa scrobilator (Linné, 1758) 

Cuerda (1975)   Bursa scrobiculator 

Cuerda (1987)   Bursa scrobiculator 

 

Material 

Col. Cuerda(1)-SHNB: Molinar-sa Caleta (1), cala Pudent (10), es Carnatge (1), son Mosson 1 

(3). 

Col. Cuerda(2)-SHNB: Torre de s’Estelella + 4,5 m (7), can Canals (1), Camp de Tir 2 (1). 

Col. Muntaner-SHNB: es Carnatge (1), Rotlet (1), cala Pudent (2), son Grauet (1), son Mosson 

(2). 

Col. Vicens-SHNB: torrent de son Real (1), cala Pi (1), sa Cova Foradada (2), s’Estelella + 10,5 

m (2), son Mosson-Pedrera (5), s’Estelella + 3 m (3), s’Estelella + 4,5 m (1), es Bastons (1), 

cala Vella (4). 

Col. Gràcia-Vicens-SHNB: ses Covetes (1). 

 

Descripció 

Closca sòlida turbinada d’espira esglaonada amb 6 a 8 voltes, essent la darrera ventruda. 

Varius gruixades amb 4 nusos grans, que es corresponen a 4 cordons que gairebé no surten. A 

cada costat de les varius i entre nus i nus hi ha una fosa rodona i profunda. Obertura oval, amb 

una canal curta tant per dalt com per baix. Labre amb plecs per dintra i la darrera variu per fora. 

Les seves dimensions oscil·len entre 50 i 80 mm (Cuerda, 1987). 

 

Hàbitat 

Infralitoral en fons de fang (Cuerda, 1987).  

Cuerda (1987) atribueix a l’espècie que viu en el Mediterrani, una zonació circalitoral, 

és a dir entre els 40 m de profunditat fins on arriba la llum solar suficient per viure les algues 

pluricel·lulars. 

Segons Verdejo (2001), les localitats on s’han capturat exemplars vius a la Mediterrània 

Occidental, la profundidad oscil·la entre 6 i 35 m. És probable, si es compara amb l’hàbitat de 

les Illes Canàries, que l’espècie vulgui aigües netes, riques en pòlips coral·lins i amb un 

hidrodinamisme important.  
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Distribució geogràfica actual 

Segons Cuerda (1987) és un tàxon amb una marcada tendència a acantonar-se a les 

costes meridionals del Mediterrani Occidental.  

Verdejo (2001) indica que la seva presència al Mediterrani occidental és molt 

accidental. Aquest mateix autor assenyala aquest tàxon a les Illes Açores, Illes Canàries i Cap 

Verd. 

 

Distribució estratigràfica 

Segons Cuerda (1987) aquest tàxon ha estat citat en al Pliocè italià i també en el 

Tirrenià amb Strombus. A les Balears s’ha citat exclusivament a l’Eutirrenià. 

 

Jaciments de l’illa de Mallorca que han lliurat aquest tàxon 

● Mallorca: el Molinar, cala Pudent, es Carnatge, son Mosson, torre de s’Estelella, els Bancals 

(Cuerda, 1987), cova Foradada (Ginard et al., 2008), Torrent de son Real (Vicens, 2011), es 

Bastons (aquesta tesi). 

 

Altres jaciments de les Illes Balears que han lliurat aquest tàxon 

●Menorca: es Canutells (Mercadal, 1959), platja de son Bou (Muntaner, 1959). 

 

Discussió 

Cuerda (1987) distingeix dues varietats: la var. trinodosa nodulosa i la var. nodulosa. 

De l’espècie tipus indica que només n’ha trobat un espècimen. 

El mateix autor comenta que és una espècie molt rara a les costes mediterrànies. Segons 

Verdejo (2001), Bursa scrobiculator, és una de les espècies de la fauna malacològica 

mediterrània més difícil de trobar. Verdejo (2008) diu què a les àrees del Mediterrani Occidental 

en més probabilitats de trobar aquest tàxon com són la costa andalusa i el Nord d’Àfrica com 

Ceuta i Melilla, gairebé no s’han registrat troballes el darrers 10 anys. A Catalunya s’ha trobat el 

tàxon (Lopez i Tarruella, 2002; Tarruella i Lopez, 2004) si bé alguns dels exemplars semblen 

subfòssils. 

L’exemplar del torrent de son Real és un fòssil reelaborat, ja que el material que té dins 

la boca és pràcticament igual al del nivell b del jaciment. 

Crida l’atenció la poca presència d’aquest gasteròpode als jaciments pleistocens de les 

badies de la zona N i el Llevant mallorquí. Majoritàriament s’ha trobat a la badia de Palma i al 

Migjorn. 
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15.4.20. Geomophus viverratus (Kiener, 1834) 

Cuerda (1975)   Cantharus viverratus 

Cuerda (1987)   Cantharus viverratus 

 

 

Material 

Hi ha nombrós material a la col. Cuerda(1)-SHNB i a la col. Vicens-SHNB. A la resta 

de col·lecions també hi ha material. 

 

Descripció 

Closca oval aguda, sòlida de set voltes d’espira aplanades, essent les primeres 

granuloses i la darrera un poc ventruda. La superfície de la closca està recorreguda per 

nombroses estries transversals (Fig. 15-15). Obertura oval amb un sinus a la part superior. 

Sutura senzilla, poc visible. Vorera dreta serrada al marge, amb petites dentetes a la part interna 

i engrossada exteriorment (Cuerda, 1987). 

 

                                                

Fig. 15-15. Fragment de Cantharus viverratus procedents de ses Escorxes nivell b. Alçada 25 mm. 

Col.Vicens-SHNB. 
 

Hàbitat 

A la zona meso-infralitoral sobre les roques (Cuerda, 1987). 

 

Distribució geogràfica actual 

Costes atlàntiques africanes des de Mauritània fins Angola. Illes de Cap Verd i Illes 

Canàries (Cuerda, 1987). 
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Distribució estratigràfica 

Al Mediterrani citat a l´Eutirrenià. Citat a l´Eutirrenià mallorquí i al Neotirrenià. Al 

darrer pis s’ha trobat molt poc (Cuerda, 1987). 

 

Jaciments de l’illa de Mallorca que han lliurat aquest tàxon 

● Mallorca: En els jaciments del MIS 5e de Peguera, Camp de Mar, el Molinar, cala Pudent, es 

Carnatge, son Mosson, can Canals, ses Fontanelles, Magalluf, s’Arenal, punta Negra, cap 

Orenol, cala Vella, sa Fossa, els Bancals, torre de s’Estelella, cala Santanyí, port Roig, cala Nao, 

Rotes de sa Cova, devallador de sa Cisterna i cala Agulla (Cuerda, 1987), sa Fontsalada (Vicens 

i Gràcia, 1988), cova Foradada (Ginard et al., 2008). 

Al Pleistocè superior de Cap Petit (Vicens et al., 2006), punta de sa Guarda de Tacàritx (Vicens 

i Crespí, 2003), Manresa (Vicens, 2008), torrent de son Real (Cuerda et al., 1991), caló des 

Camps (Cuerda i Galiana, 1976), etc. 

En el Neotirrenià (=MIS 5a) mallorquí, dels jaciments de la Pineda, es Carnatge i cala Gamba 

(Cuerda, 1987), Portocolom ST2 (Cuerda et al., 1989-90a). 

 

Altres jaciments de les Illes Balears que han lliurat aquest tàxon 

● Menorca: cala en Blanes (Mercadal, 1966). 

 

Discussió 

 És una de les espècies denominades senegaleses. La major part dels espècimens s’han 

trobat a jaciments del MIS 5e, emperò també s’ha trobat al MIS 5a, de vegades fragments rodats 

procedents de platges més antigues. 

 

15.4.21. Nassarius gibbosulus (Linné, 1758) 

Cuerda (1975)   Arcularia gibbosula 

Cuerda (1987)   Arcularia gibbosula 

 

Material 

Col. Cuerda(1)-SHNB: ses Fontanelles (1), can Xiriquet (16), cala Gamba (1). 

Col. Cuerda(2)-SHNB: can Xiriquet (1), es Serralt (1). 

 

Descripció 

Conxa llisa de forma ovoide amb la darrera volta tapant pràcticament totes les anteriors 

 

Hàbitat 

Meso-infralitoral de zones arenoses-fangoses. 
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Distribució geogràfica actual 

Mediterrani oriental. 

 

Distribució estratigràfica 

Coneguda del Miocè fins el Pleistocè superior de les regions mediterrànies. 

 

Jaciments de l’illa de Mallorca que han lliurat aquest tàxon 

● Mallorca: ses Fontanelles, can Xiriquet, cala Gamba (Cuerda, 1987), es Serralt (aquesta tesi). 

 

Altres jaciments de les Illes Balears que han lliurat aquest tàxon 

● Cabrera: Pleistocè superior de Cabrera (Cuerda, 1987). 

 

Discussió 

Segons Cuerda (1987) N. gibbosula no viu a les Illes Balears i és una espècie que 

tendeix a arraconar-se a les aigües més meridionals de la Mediterrània. 

Aquest tàxon sembla que és habitual per la zona de la Mediterrània oriental, així estudis 

sobre la contaminació d’organismes per mercuri, parlen de N. gibbosula (Hornung i  Krumgalz, 

1984). També sembla habitual per les aigües de Turquia (Bakir et al., 2012). 

Resulta interessant que surt a nivells arqueològics, així s’ha trobat al S de France 

(Bazile, 2002), a Marroc a nivells datats a 82000 BC, i a Algèria a nivells datats entre 100 ka i 

135 ka (Vanhaereny et al., 2006). 

 

15.4.22. Scabriola fusca (Wainson, 1824) 

Cuerda (1975)   Mitra fusca 

Cuerda (1987)   Mitra fusca 

 

Material 

Col. Cuerda(1)-SHNB: torre de s’Estelella (1), cala Agulla (1). 

 

Descripció 

Conxa oblonga punxeguda, llisa, amb 6 o 7 voltes bastant aplanades, amb fines estries 

espirals. Obertura oblonga eixamplada a la base. Columella un poc oblíqua amb cinc plecs. 

L’alçada oscila entre 25 mm i 50 mm. 

Hàbitat 

Meso-infralitoral a fons d’arena i roques. 

Distribució geogràfica actual 

Mauritània fins Angola. Illes Canàries. Litoral meridional del Mediterrani occidental. 



 

 859 

Distribució estratigràfica 

Pleistocè mitjà mediterrani, Tirrenià de Sardenya i Egadi. Quaternari de les Illes 

Canàries (Cuerda, 1987).  

 

Jaciments de l’illa de Mallorca que han lliurat aquest tàxon 

● Torre de s’Estalella + 10 m, cala Agulla (Cuerda, 1987). 

 

Altres jaciments de les Illes Balears que han lliurat aquest tàxon 

● No hi ha cap cita. 

 

Discussió 

 Segons Cuerda (1987) actualment viu al litoral meridional de la Mediterrània 

occidental, emperò no viu a les nostrs aigües. 

 

15.4.23. Conus ermineus Born, 1778 

Cuerda (1975)   Conus testudinarius 

Cuerda (1987)   Conus testudinarius  

 

Material 

Hi ha nombrós material a la col. Cuerda(1)-SHNB, a la col. Muntaner-SHNB, i a la col. Vicens-

SHNB. A la col. Cuerda(2)-SHNB també hi ha un poc de material. 

 

Descripció 

Per norma general es diu que la conxa té forma cònica. En realitat la forma és la unió de 

dos cons per la base, un amb una certa alçada respecte de la base i l’altre amb molt poca alçada. 

L’obertura és obliqua i allargada. La seva alçada oscil·la entre els 45 i 70 mm. (Fig. 15-6 i Fig. 

15-16). 

Hàbitat 

A la zona meso-infralitoral, preferentment en els crulls i forats de les roques (Cuerda, 

1987). 

 

Distribució geogràfica actual 

Costes atlàntiques del Senegal i les Illes del Cap Verd. 

 

Distribució estratigràfica 

Citat a l’Eutirrenià mediterrani. Citat a l´Eutirrenià i Neotirrenià de les Balears. Al 

Neotirrenià és escàs i alguns semblen fòssils reelaborats (Cuerda, 1987). 
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Fig. 15-16. Conus ermineus del nivell b del caló des Camps. Com es pot observar a la foto estan un poc 

rodats. Col. Cuerd(1)-SHNB. 
 

 

Jaciments de l’illa de Mallorca que han lliurat aquest tàxon 

● Mallorca: al jaciments del MIS 5e de Camp de Mar, Paguera, Magalluf, Palma Nova, es 

Molinar, les Roques, Torre d’en Pau, cala Pudent, es Carnatge, son Mosson, s’Arenal, cap 

Orenol, Punta Negra, cala Vella, els Bancals, cala Pi, Torre de s’Estalella, s’Illot, Rotes de sa 

Cova, cala Agulla, Caló des Camps (Cuerda, 1987). Cap Petit (Vicens et al., 2006), torrent de 

son Real (Cuerda et al., 1991), Caló des Camps (Cuerda i Galiana, 1976). Butzer i Cuerda 

(1962) citen un fragment de Conus sp., en molt mal estat de conservació procedent de son Serra 

de Marina (entre Pedreres i torrent de na Borges) que probablement és d’aquest tàxon segons 

paraules dels autors. Cova Foradada (Ginard et al., 2008). Na Bona, s’Almonia, es Bastons, 

s’Arenal Gran, etc, (en aquesta tesi) 

Als jaciments del MIS 5a de la Pineda, cala Gamba, Camp de Tir 2, Carnatge 2 i es Carregador 

(Cuerda, 1987). 

 

Altres jaciments de les Illes Balears que han lliurat aquest tàxon 

● Menorca: son Bou (Muntaner, 1959), cales Coves (Mercadal, 1960). 

● Formentera: es Copinyar (Gàsser i Ferrer, 1997), es Ram (Gàsser, 2002). 

 

Discussió 

 Segons Cuerda (1987) és una espècie de les denominades senegaleses i característica  

del MIS 5e. Al MIS 5a s’ha trobat poques vegades, i alguns d’ells semblen rodats i procedents 

del MIS 5e basal. 
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 Sense cap tipus de dubte és una de les espècies termòfiles que més s’han trobat a 

jaciments pleistocens amb fauna càlida. 

 

15.4.24. Ocypode cursor (Linné, 1758) 

Via (1966)   Ocypoda cursor 

Cuerda (1975)   Ocypoda cursor 

 

Material 

Col. Cuerda(1)-SHNB: Magalluf (5) 

 

Descripció 

Via (1966) en fa una descripció. 

 

Hàbitat 

Viu a la zona arenosa de les platges i infralitoral. 

 

Distribució geogràfica actual 

Mediterrània oriental i costes inter-tropicals africanes de l’Atlàntic. 

 

Distribució estratigràfica 

Citat al Pleistocè mediterrani 

Jaciments de l’illa de Mallorca que han lliurat aquest tàxon 

● Mallorca: Magalluf. 

Altres jaciments de les Illes Balears que han lliurat aquest tàxon 

● No hi ha cap cita. 

Discussió 

 Segons Cuerda (1975), l’any 1964 va trobar unes restes de cranc a l’antiga albufera del 

MIS 5e de Magalluf. Va comparar-les amb crancs actuals d’aigües balears i no va trobar un 

cranc igual. En Joan Cuerda va enviar una mostra a un especialista i es va determinar de quin 

tàxon es tractava, era Ocypode cursor. 

 Aquest cranc viu actualment a la Mediterrània oriental i a les zones inter-tropicals 

africanes de l’Atlàntic. Era la primera vegada que es citava fòssil a la Mediterrània occidental 

(Via, 1966). 

 Al jaciment de Magalluf, acompanyant a aquest cranc, es va trobar Barbatia plicata i 

Cantharus viverratus. Cuerda (1975) proposa una edat eutirreniana pel jaciment (=MIS 5e), 

presumiblament per la fauna trobada i per l’alçada del dipòsit. Personalment, no veig cap 

inconvenient en dir que també podria ser del MIS 5a. 
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Fig. 15-17. Làmina VI de Cuerda (1975). 1- Thericium minutum del MIS 5e de ses Fontanelles. 2- 

Strombus bubonius del MIS 5e del Molinar (exemplar de mida gran). 3- S bubonius del MIS 5e del 

Molinar (exemplar juvenil). 4- S.bubonius del MIS 5e de can Grauet. 5- S. bubonius actual de Cap Verd 

(Àfrica occidental). 6- Polinices lacteus del MIS 5e de “Las Rocas”. 7- Polinices lacteus del MIS 5e de 

son Grauet. 8- Polinices lacteus de Cap Verd (Àfrica occidental). 9- Natica turtoni del MIS 5e  de cala 

Vella. 10- Natica turtoni actual del Senegal. 
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Fig. 15-18. Lámina XI de Cuerda (1975). 1- Ocypode cursor. Quelípedes. MIS 5e de Magalluf. 2- 

Ocypode cursor. Potes. MIS 5e de Magalluf. 4- Conus testudinarius del MIS 5e de “Las Rocas”. 5- C. 

testudinarius del MIS 5e de cala Pudent. 6- C. testudinarius del MIS 5a de cala Gamba. 7- C. 

testudinarius del MIS 5e de s’Arenal. 8- C. testudinarius del MIS 5a des Carnatge. 9- C. testudinarius 

actual de Cap Verd. 
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Fig- 15-19. Lámina XII de Cuerda (1975). 1- Melania tuberculata propera a la var. oranica, del Pleistocè 

superior de son Banya. 2- M. tuberculata var. heberti del mateix jaciment. 3,4,5- Pirenella conica del 

MIS 5a de Magalluf. 6,7- P. conica actual de Porto Pino (Sardenya). 8- Cerastoderma glaucum de 

l’albufera del MIS 5e de ses Fontanelles. 9- C. glaucum var. crassum del jaciment anterior. 10- C. 

glaucum var. lamarcki, a la mateixa albuferadel MIS 5e, a can Menut. 11- C. glaucum umbonatum del 

MIS 5e de can Menut. 12- C. glaucum clodiensis del MIS 5e des Serral. 13- C. glaucum rectidens-minor 

del MIS 5e des Serral. 14- C. glaucum paludosum del MIS 5a de Portocolom. 15- C. glaucum rectidens 

del MIS 5e de s’Illot. 16- C. glaucum lamarcki del MIS 5e de s’Illot. 17- C. glaucum del Pleistocè sup. de 

cala Gamba. 18- C. glaucum del MIS 5a de Magalluf. 19- C. glaucum lamarcki del Pleistocè sup. de cala 

Gamba 
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Fig. 15-20. Excel·lent montage fotogràfic del bivalve Arctica islandica. National Museum Wales. 

Amgueddfa Cymru. 
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15.5. Tàxons marins de profunditat amb significació crono-

estratigràfica 

 

Com s’ha vist als apartats anteriors la fauna marina litoral del Pleistocè superior està 

àmpliament estudiada. En canvi la fauna marina quaternària de profunditat és molt menys 

coneguda. Hi ha algunes espècies recuperades a dragats a 100 m de profunditat com Arctica 

islandica que va viure a la Mediterrània durant el màxim de la regressió wurminana (Paulus, 

1950). No obstant, també s'ha de dir que a l'actualitat aquesta espècie també pot viure a la zona 

intermareal. A l'actualitat només es coneixen tres espècies genuines de fons batials recollides a 

uns 700 m de profunditat: Torellia vestita i Seguenzia monocingulata, ambdues citades a aigües 

d'entre Mallorca i Eivissa (Pons-Moyà i Pons, 2000) i Neptunea contraria (Linnaeus, 1771), 

provinent del SW de Mallorca i recol.lectada amb entre les restes de xarxes d'una barca de bou a 

uns 700 metres de profunditat (Pons-Moyà i Pons, 2001).  

Vicens et al. (2001), en un treball de caire general, feien observacions sobre els tàxons 

anteriors, i comentaven que Arctica islandica no l’havien explicat amb els mol·luscs litorals 

perquè havia estat dragada. 

 

15.5.1. Arctica islandica (Linnaeus, 1767)  

 

Material 

Col. Cuerda(2)-SHNB: Cabrera (1). 

 

Descripció 

Conxa sòlida, pesada, equivalva, de forma ovalada. Les seves dimensions poden arribar 

fins els 130 mm de longitud antero-posterior. A la superfície de la conxa hi ha nombroses línies 

concèntriques (Fig. 15-20). 

 

Hàbitat 

 Normalment viu entre 10 m  i 60 m de profunditat a aigües fredes. 

 

Distribució geogràfica actual 

Al litoral atlàntic. A Amèrica del Nord entre els paral·lels 35N i 47N aproximadament. 

A Europa entre els paralel·lels 45N i 70N aproximadament. Islàndia i Spitbergen. 

 

Distribució estratigràfica 

 Citada al Würm mediterrani. 
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Discussió 

 Segons Cuerda (1975) s’ha dragat a aigües catalanes  i en aigües d’Eivissa a una 

profunditat d’uns 100 m. Cuerda (1987) citant a Paulus (1950), diu que ha esta dragada en 

aigües profundes de Cabrera. 

 Catalogant la col. Cuerda(2)-SHNB s’ha trobat un exemplar d´Arctica islandica 

procedent de Cabrera (Fig. 15-21). A la mateixa bossa hi havia exemplars d´Acanthocardia 

tuberculata i Glycymeris nummaria. Tots els exemplars presenten un aspecte molt recent i el 

més probable és que siguin de finals de la glaciació Würm. 

 A hores d’ara, aquest bivalve atlàntic d’aigües fredes, està molt estudiat perquè té una 

elevada longevitat. No només s’estudia per la climatologia històrica, sinó també per saber com 

és el seu metabolisme perque visqui tants d’anys. Per Inet són nombrosissim els treballs sobre la 

bioquímica, biologia molecular i fisiologia d´Artica islandica a revistes denominades 

“d’impacte”.  

 Recentment hi va haver tota una polèmica perquè uns científics havien “assassinat” un 

bivalve de més de 400 anys. 

 

                             

 

Fig. 15-21- Arctica islandica procedent d’un dragat a les aigües de Arxipèleg de Cabrera. Col. Cuerda(2)-

SHNB. 
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15.5.2. Seguenzia monocingulata Seguenza, 1876 

 

Seguenzia monocingulata (Fig. 15-22) únicament ha estat citada de depòsits del 

Pleistocè inferior italià (Micali i Villari, 1986), essent la primera citació wurmiana per a les 

Balears (Pons-Moyà i Pons, 2000). 

                                                
Fig. 15-22. Seguenzia monocingulata. Alçada 1,31 mm; amplada 0,95 mm. Reproduït de Pons-Moyà i 

Pons (2000). 

 

 

15.5.3. Torellia delicata (Philippi, 1844) 

És coneguda a la Mediterrania gràcies a dragats efectuats al Canal de Sicília (Bouchet i 

Taviani, 1989). Viu a les zones abissals superiors i batials, entre 100 i 2000 m, del nord de 

l'Atlantic (Noruega, Islàndia i nord de les Illes Britàniques i aigües profundes més al sud) 

(Poppe i Goto, 1991). A l'est té el seu límit de distribució al golf de Biscaia. Segons Bouchet i 

Taviani (1989), amb aquesta distribució boreal, suggereixen que l'espècie penetra a la 

Mediterrània durant un període climàtic fred. Actualment és considerada una espècie extinta de 

la Mediterrània (Pons-Moyà i Pons, 2000). 

 

15.5.4. Neptunea contraria (Linné, 1771) 

 

A l'Atlàntic occidental es coneixen tres espècies del gènere Neptunea: N. antiqua 

(Linnaeus, 1758), N. contraria (Linnaeus, 1771) i N. despecta (Linnaeus, 1758), mentre que a la 

Mediterrània només ha estat citada N. contraria únicament com a fòssil en comptades ocasions 

(Poppe i Goto, 1991). Nordsieck (1982) a la seva obra sobre mol.luscs actuals cita N. contraria 

a Eivissa i al Golf de Lion, il.lustrant l'espècimen corresponen al Golf de Lion. No obstant, 
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caldria revisar les seves citacions ja que segurament es tracten d'exemplars fòssils de vegades 

ocupats per crustacis (Pons-Moyà i Pons, 2001). 

N. contraria és una espècie de mida gran, té uns 80 a 120 mm de llargària i viu a 

l'actualitat entre els 100 i 1000 m de profunditat a la costa atlàntica de la península Ibèrica i del 

Marroc. Com indica el seu nom és una espècie levògira (Fig. 15-23). 

 

                     

 

Fig. 15-23. Neptunea contraria. Escala 2 cm.  

 

 

 

15.6. Mol·lucs marins interessants 

 

 Aquest és un apartat un tant subjectiu, ja que qualificar a un mol·lusc interessant o no és 

molt relatiu.    

Hi ha una sèrie de mol·luscs que actualment viuen al Mediterrani, emperò també es 

poden trobar a aigües molt més càlides. A aquest apartat no es pretén fer un llistat complet i 

tancat, sinó donar alguns exemples de mol·luscs que poden viure en una franja d’aigües entre 

temperades i molt càlides. Els exemples que es donen tot seguit són Ctena decussata, Fissurella 

nubecula, Diodora gibberula i Luria lurida. 

Un altre mol·lusc interessant, però des del punt de vista batimètric és Lithophaga 

lithophaga.  

Els tàxons anteriors no són uns bons indicadors crono-estratigràfics, ja que actualment 

viuen a la nostra mar. 
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15.6.1. Lithophaga lithophaga (Linné, 1758) 

Cuerda (1987) Lithophaga lithophaga 

 

Material 

Col. Cuerda(1)-SHNB: cova de sa Gata (1). 

Col. Vicens-SHNB: cap Petit (4) 

 

Descripció 

Té una forma cilíndrica amb la regió anterior i posterior arrodonides. Les valves són 

iguals, i presenten fines estries de creixement. Cada valva és asimètrica i presenta l’umbol a la 

part anterior. Poden arribar als 8 cm de llarg. (Fig. 15-24 i Fig. 15-25). 

 

Hàbitat 

Viu en orificis de substrats rocosos calcaris, entre 0 i 25 m de profunditat. Pot colonitzar 

detritus compactats i alguns substrats orgànics com el madreporari Cladocora caespitosa o els 

pseudo-esculls de vermètids (Templado, 2000). Segons Galinou-Mitsoudi i Sinis (1995) les 

poblacions amb major densitat d’exemplars grossos (més de 6 cm) se donen entre 2 i 5 m de 

profunditat, rang que pareix ser l’òptim de l’espècie. L’interval entre 0 i -2 m resulta ser més 

inhòspit per l’impacte de les ones i per l’acusada incidència dels canvis atmosfèrics. 

S’instal·la preferentment a superfícies verticals en les que no hi hagi un excés de 

sediments. Els orificis que perfora (de 10 a 20 cm de profunditat) segueixen preferentment una 

direcció perpendicular a la superfície de la roca (Templado, 2000). 

És un dels primers colonitzadors de la denominada comunitat endolítica del 

Mediterrani. Pot instal·lar-se tant en zones rocoses someres ben il·luminades, dominades per 

comunitats d’algues fotòfiles, com en parets ombries amb comunitats esciàfiles precoral·lígenes 

i fins i tot en coves obscures (Rield, 1966). 

                             

Fig. 9-24. Lithophaga lithophaga actual, procedent d’una tafocenosi a la platja de son Real. Llargària 56 

mm. Col. Vicens-SHNB. 
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Fig. 9-25. Lithophaga lithophaga del Pleistocè superior al cap Petit. És díficil trobar valves fòssils 

d’aquest tàxon. 

 

 

Distribució geogràfica actual 

Viu a la mar Mediterrània i a les costes atlàntiques orientals, des del sur de Portugal fins 

Angola. També s’ha citat a la mar Roja (Templado, 2000). 

 

Distribució estratigràfica 

He trobat poca informació al respecte. Cuerda (1987) cita a altres autors que fan cites al 

Pleistocè superior. 

 

Jaciments de l’illa de Mallorca que han lliurat aquest tàxon 

● Mallorca:Cap Petit, cova de sa Balma (Vicens et al., 2006), torrent de son Real (Cuerda et al., 

1991), cova de sa Foradada (Ginard et al., 2008). Són nombrossíssims els indrets on s’han 

observat les perforacions (Cuerda 1987). 

 

Discussió 

El trobar els forats de Lithophaga lithophaga a la roca calcària a una determinada alçada 

sobre l’actual nivell de la mar, no indica on va arribar la mar en temps preterits, ja que poden 

viure entre 0 i 25 m de profunditat. Si trobam forats per sobre del nivell de la mar, el que si es 

pot dir, si no hi ha hagut moviments tectònics, el que la mar va estar com a mínin just per sobre 

dels forats. 

Referent a la conservació de l’espècie, indicar que és una espècie protegida a partir 

d’una llei europea de 1992, emperò a Espanya la llei s’ha anat aplicant segons les distintes 

comunitats autònomes (veure Templado, 2000). 
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Cuerda (1987) diu que s’han observat les paleo-perforacions a molts d’indrets. Queda 

per fer un inventari on s’ha observat les perforacions per sobre del nivell de la mar a l’illa de 

Mallorca. 

 

15.6.2.  Ctena decussata (O.G. Costa, 1829) 

Cuerda (1987) Ctena decussata 

 

Material 

A la col. Cuerda(1)-SHNB i col. Vicens-SHNB hi ha nombrós material. 

 

Descripció 

Conxa petita de forma suborbicular. La regió anterior és més gran i allargada que la 

posterior. Els umbols sobresurten un poc de les valves. Presenta costelles radials fines creuades 

per estries concèntriques. Les seves dimensions oscilen entre 10 i 15 mm de diàmetre antero-

posterior (Cuerda, 1987).  

 

Hàbitat 

Viu a la zona meso-infralitoral (Cuerda, 1987). 

 

Distribució geogràfica actual 

Mediterrani, costes Atlàntiques de França, Portugal, Marroc, Illes de Santo Tomé, Illes 

de Cap Verd, Illa de Madeira (Cuerda, 1987). Ascension (Resewater, 1975) 

 

Distribució estratigràfica 

Coneguda en el Miocè, Pliocè i en el Pleistocè inferior i superior mediterrani (Cuerda, 

1987). 

 

Jaciments de l’illa de Mallorca que han lliurat aquest tàxon 

Cap Petit (Vicens et al., 2006), Manresa (Cuerda, 1987), sa Marina (Vicens, 2008), Torrent de 

Son Real (Cuerda et al., 1991), caló des Corb Marí, sa Cugussa (Vicens, en premsa), caló des 

Camps (Cuerda i Galiana, 1976), cala s’Arralot (Vicens, 2009). S’ha citat a molts de jaciments 

tant de l’Eutirrenià com de Neotirrenià de Mallorca (Cuerda, 1987). 

 

Altres jaciments de les Illes Balears que han lliurat aquest tàxon 

● Menorca: també s’ha citat (Cuerda, 1987). 
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Discussió 

A Cuerda (1987) es comenta la possibilitat de que sigui una espècie indicadora de clima 

càlid per l’abundància en el darrer interglacial pleistocènic. 

 

15.6.3. Cerastoderma glaucum (Bruguière, 1789) 

Cuerda (1975)   Cerastoderma glaucum 

Cuerda (1987)   Cerestoderma glaucum 

 

Material 

Hi ha nombrós material a la col. Cuerda(1)-SHNB i en menor quantitat a la col. Cuerda(2)-

SHNB. També hi ha material a la col. Muntaner.SHNB i a la col. Vicens-SHNB. 

 

Descripció 

Conxa sòlida equivalva. Té unes 25- 26 costelles mes o manco arrodonides, creuades 

per estries de creixement (Fig. 15-26). Les dimensions no solen passar els 40 mm. Presenten 

polimorfia segons l’ambient que habitin. 

 

Hàbitat 

Fons arenosos fangosos de la zona meso-infralitoral de poca profunditat. És una espècie 

eurihalina. Abunda als estuaris, albuferes i marismes. 

 

Distribució geogràfica actual 

Espècie mediterrània, encara què viu a l’Atlàntic, on es menys abundant. 

 

Distribució estratigràfica 

Coneguda al Pliocè i Pleistocè mediterrani. 

 

Jaciments de l’illa de Mallorca que han lliurat aquest tàxon 

● Mallorca: es Saluet, cala Pi, Portocolom, Porto Cristo, cala Morella, albufera d’Alcúdia,, ses 

Fontanelles, Magalluf, cala Gamba, can Menut, can Canals, etc, (Cuerda, 1987), sa Marina 

(Vicens, 2008), etc. 

 

Altres jaciments de les Illes Balears que han lliurat aquest tàxon 

● Menorca: cova de ses Haches, cala en Porter, cala Trebalúger (Mercadal, 1966), cala Santa 

Galdana (Cuerda et al., 1966). 

● Formentera: ses Salines (Cuerda, 1987). 

● S’Espalmador: punta Gastaví, cala Bosch (Cuerda, 1987). 
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Fig. 15-26. Cerstoderma glaucum de cala Gamba. Col. Muntaner-SHNB. 
 

 

Discussió 

 Cuerda (1987) cita unes quantes varietats d’aquest tàxon: var. altior, var. clodiensis, 

var. lamarcki, var. paludosa, var. rectidens, var. rectidens-minor, var. supina i var. umbonata. 

 A WoRMS, les varietats de Cerastoderma glaucum no són acceptades com a nom vàlid, 

emperò si que des d’un punt de vista paleontològic són útils, de fet a partir d’una varietat i les 

espècies acompanyants es pot deduir com era el paleoambient quan vivien. 

 Consider que qui vulgui ampliar coneixements sobre aquest tàxon, el millor és consultat 

Cuerda (1975) o Cuerda (1987) on trobarà una àmplia explicació al respecte. A la figura 15-19 

és reprodueix una làmina de Cuerda (1975). 

 

15.6.4.  Diodora gibberula (Lamarck, 1822) 

Cuerda (1987)   Diodora gibberula 

 

Material 

Col·lecció Joan Cuerda: Manresa (5), caló des Camps (1) 

Col·lecció Damià Vicens: cala s’Arralot (2), sa Cugussa (3), Arenalet de Son Colom (1) 

Descripció 

Conxa ovalada i gibosa amb el vèrtex truncat. L’obertura està estrangulada a la part 

d’enmig. Costelles nombroses i fines. Costats crenulats. Poden arribar als 17 mm de diàmetre 

major (Cuerda, 1987). 
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Hàbitat 

Fons rocosos de la zona infralitoral (Cuerda, 1987). 

 

Distribució geogràfica actual 

Costes del  SW de Europa, Mediterrani, costes de l’oest d’Àfrica i illes Atlàntiques, 

Ascension (Rosewater, 1975). 

 

 

Distribució estratigràfica 

Coneguda en el Pliocè i Pleistocè europeu (Cuerda, 1987). 

 

Jaciments de l’illa de Mallorca que han lliurat aquest tàxon 

● Mallorca: Manresa (Cuerda, 1987), caló des Camps (Cuerda i Galiana, 1976), Son Serra de 

Marina (entre Pedreres i torrent de Son Real) (Butzer i Cuerda, 1962), Arenalet de Son Colom 

(Vicens, 2009), cala s’Arralot (Vicens, 2011), etc. Són molts els jaciments de Mallorca, tant de 

l’Eutirrenià com del Neotirrenià, que han lliurat aquest tàxon (Cuerda, 1987). 

 

Altres jaciments de les Illes Balears que han lliurat aquest tàxon 

● Menorca: Eutirrenià dets Canutells, Neotirrenià de caleta d’en Gorrias (Mercadal, 1966), Illa 

de l’Aire (Mercadal et al., 1972). 

● Cabrera: Eutirrenià de la platja de ses Cases i s’Espalmador (Cuerda, 1987). 

 

Discussió 

 Són molts els jaciments del MIS 5e i del MIS 5a de les Illes Balears que ha lliurat 

aquest tàxon. Sembla què és un tàxon termòfil com ja indicava Cuerda (1987).  

 

15.6.5.  Luria lurida (Linné 1758) 

Cuerda (1987)   Luria lurida 

 

Material 

Col. Cuerda(1)-SHNB: cala Pi (1), cala Pudent (7), camp de Tir 2 (6), es Carnatge (1), Torre 

d’en Pau (2), la Pineda (1), ses Rotes de sa Cova (1), son Mosson 1 (2). 

Col. Cuerda(2)-SHNB: cala Mosques (1). 

Col. Muntaner-SHNB: son Mosson (1). 

Col. Vicens-SHNB: caló des Camps (1), platja des Coll Baix (1), s’Aguaït (1), pedrera de cala 

en Paiàs (1), s’Estelella + 10,5 m (1). 

Col. Gràcia-Vicens-SHNB: es Murters (1). 
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Descripció 

Té una forma oval i la boca s’obre d’àpex a àpex de manera allargada i estreta amb 

dents a cada costat de l’obertura. Té una closca molt arrodonida i brillant, un poc aplanada al 

costat de la boca. 

 

Hàbitat 

En fons mixt i algues i sota pedres (Cuerda, 1987). 

 

Distribució geogràfica actual 

Costes atlàntiques del S de la península Ibèrica, Marroc, Senegal, Gabon (Cuerda, 

1987). Ascension i St. Helena (Rosewater, 1975). En el Mediterrani és rara a les costes 

septentrionals i abundant a les occidentals i meridionals (Cuerda, 1987). 

 

Distribució estratigràfica 

Citat a diferents pisos del Pleistocè mediterrani (Cuerda, 1987). 

 

Jaciments de l’illa de Mallorca que han lliurat aquest tàxon 

● Mallorca: a l’Eutirrenià de Torre den Pau, Cala Pudent, Son Mosson, cala Pi, al Neotirrenià 

d’es Carnatge, i la Pineda (Cuerda, 1987), cala en Paiàs (Cuerda et al., 1983), Torrent de Son 

Real (Cuerda et al., 1991), caló des Camps (Vicens 2011), etc. 

 

Altres jaciments de les Illes Balears que han lliurat aquest tàxon 

● Menorca: a l’Illa de l’Aire (Mercadal et al., 1972). 

 

Discussió 

Cuerda (1987) diu que a l’Eutirrenià tenen la closca més gruixada que al Neotirrenià i 

què són menys freqüents a aquest darrer pis.  

També indica que és propi de mars càlids i que tendeix a acantonar-se en el Mediterrani 

a les costes més càlides. No tenc dades al respecte per la qual cosa no puc ni reafirmar ni 

desmentir aquesta darrera afirmació. El que si puc testificar és que aquest tàxon a l’actualitat es 

pot trobar a la zona compresa entre Can Picafort i Son Serra de Marina a les tafocenosis de 

platja i també he vist que un bussejador el capturava viu a una profunditat d’uns 2 m. 

És un tàxon fòssil que no s’ha trobat a la badia de Pollença i poc freqüent a la badia 

d’Alcúdia (Vicens, 2010). També està poc citat al Llevant. 
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15.6.6.  Semicassis granulata undulata (Gmelin, 1791) 

Cuerda (1987)   Semicassis undulata 

 

Material 

Col. Cuerda(1)-SHNB: Camp de Mar (1), Torre d’en Pau (1), Peguera (18), son Grauet (1). 

Col. Cuerda(2)-SHNB: cala Nao (1), Peguera (2). 

Col. Muntaner-SHNB: Peguera (7), Magalluf (1), Molinar-Rotlet (1), Camps de Mar (6), 

Canyamel (1), Torre d’en Pau (1), son Grauet (1), can Xarpa (1). 

Col. Vicens-SHNB: caló entre Sant Joan i Sant Pere (1), torrent de son Real (2), cova Verda 100 

m al NW (1), Camp de Mar (1), cala Albardans (5), Canyamel S (1) . 

Col. Gràcia-Vicens-SHNB: sa Tanca de sa Torre II (1), Fontsalada loc. e (3), Fontsalada loc. f 

(2). 

 

Descripció 

Closca globosa de 7 voltes, on la darrera és molt gran. La superfície està coberta per 

cordons aplanats separats per canals estrets (Fig. 15-27). L’obertura té forma semilunar i és 

gran. El canal és curt i entorcillat a la base.  Columel·la amb una zona que presenta nombrosos i 

petits tubercles. La vorera externa és molt gruixada i amb dents a l’interior (Cuerda, 1987). 

                               

    

Fig. 15-27. Fragment de Semicassis undulata procedent del nivell c del torrent de son Real. Llargària 55 

mm (Col. Vicens-SHNB). A la col. Vicens-SHNBs hi ha molts de fòssils que són fragments, no així a la 

col. Cuerda(1)-SHNB i a la col. Muntaner-SHNB on la major part dels fòssils són peces senceres. 
 

Hàbitat 

Viu a la zona infralitoral en fons arenós-fangós fins a 100 m de profunditat (Cuerda, 

1987) 
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Distribució geogràfica actual 

Costes atlàntiques de Portugal, Marroc, Illes Canàries, Illes Açores, i la Mar 

Mediterrània. 

 

Distribució estratigràfica 

Cuerda (1987) diu que la seva presència en el Pliocè mediterrani és dubtosa emperò s’ha 

citat a molts de pisos del Quaternari, inclòs en el Calabrià. 

Jaciments de l’illa de Mallorca que han lliurat aquest tàxon 

Platja de Sant Joan, Caló entre Sant Joan i Sant Pere (Vicens, 2008), torrent de son Real (Vicens 

2011). 

 

Altres jaciments de les Illes Balears que han lliurat aquest tàxon 

● Mallorca: Peguera, Camp de Mar, Palma Nova, Torre del Pau, Son Grauet (Cuerda, 1987), 

Fontsalada (Vicens i Gràcia, 1988), Portocolom ST2 (Cuerda et al., 1989-90a). 

● Formentera: es Copinyar (Gàsser i Ferrer, 1997), es Ram (Gàsser, 2002). 

 

Discussió 

Cuerda (1987) ha trobat aquest tàxon a jaciments eutirrenians (=MIS 5e), i sempre 

associat a Strombus bubonius. Al treball de Vicens (2010), entre la badia de Pollença i la badia 

d’Alcúdia, també passa el mateix, ja que tant al caló entre Sant Joan i Sant Pere i al torrent de 

son Real s’ha trobat Strombus bubonius. També dispós d’una fotografia del jaciment eutirrenià 

de la platja de Sant Joan on s’observa un fragment de Semicassis undulata, en el qual també es 

va trobar Strombus bubonius. 

A la loc. 2 de sa Fontsalada (loc. e en aquesta tesi) es varen trobar bastants de fragments 

a un dipòsit que Vicens i Gràcia (1988) li assignaven una cronologia Neotirreniana, emperò s’ha 

revisat el jaciment i s’ha vist que l’estratigrafia era errònia, per la qual cosa podria ser més antic 

(Vicens, 2012). 

Al jaciment de Portocolom ST2, també es va trobar aquest tàxon (en concret la varietat 

crasa). La cronologia assignada era al Neotirrenià (=MIS 5a) per la fauna trobada i per l’alçada 

del jaciment (Cuerda et al., 1989-90a). Posteriorment, Vicens et al., (2001a) consideren que 

aquest jaciment pot ser cronològicament del MIS 5c. Hores d’ara, pel coneixement que es té 

dels canvis eustàtics a l’illa de Mallorca, el més probable es que sigui del MIS 5a. 

A la col. Cuerda(1)-SHNB i col. Muntaner-SHNB els espècimens són majoritàriament 

complets, a la resta de col·lecions són fragments. 
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15.6.7. Stromatonita haemastoma (Linné 1767)  

Cuerda (1987)   Thais haemastoma 

 

Material 

Hi ha material abundant a totes la majoria de col·leccions estudiades. 

 

Descripció 

 Conxa amb 8 voltes d’espira, essent la darrera molt grans (Fig. 15-28). L’obertura és 

gran i gairebé oval. El labre no es gruixut i és dentallat a la part interna. 

  

Hàbitat 

 Sobre roques a la zona meso-infralitoral. 

 

Distribució geogràfica actual 

Mediterrani, i costes atlàntiques des de Portugal fins Angola. Illes Canàries, Illes 

Açores. 

 

Distribució estratigràfica 

 Pliocè i Pleistocè mediterrani 

 

Jaciments de l’illa de Mallorca que han lliurat aquest tàxon 

● Mallorca: són nombrossíssims els jaciments que han lliurat aquest tàxon 

 

Altres jaciments de les Illes Balears que han lliurat aquest tàxon 

● Citat a la resta d’illes. 

                                         

Fig. 15-28. Thais haemastoma var. nodulosa procedent del nivell b del caló des Camps. Alçada 38 mm. 

Col. Cuerda(1)-SHNB. A la col·lecció està etiquetat com a Thais haemastoma. 
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Discussió 

 Aquest tàxon es troba tant al MIS 5e com al MIS 5a. Cuerda a part de parla de l’espècie 

tipus, comenta una sèrie de varietats. Hi ha una varietat, la var. nodulosa, on la diferència 

principal és què té la conxa menys allargada, la qual cosa li dona un aspecte més globós. 

Presenta petits tubèrculs per sobre de les voltes (Fig. 15-28). No he trobat informació sobre la 

distribució geogràfica d’aquesta varietat. Hi ha molts d’autors que no consideren les varietats de 

Thais haemastoma, la qual cosa fa més difícil una distribució geogràfica d’una varietat. 

 Aquesta varietat és semblant a la var. laevis (Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1882-

98), emperò aquesta darrera té la superfície més llisa. 

 A la col·lecció Joan Cuerda, procedents del jaciment del caló des Camps, hi ha 

exemplars etiquetats com a Thais haemastoma que sense cap tipus de dubte pertanyen a aquesta 

varietat.. A Cuerda i Galiana (1976) es citava la var. laevis procedent del nivell b. També a la 

col. Cuerda(1)-SHNB hi ha exemplars globosos procedents de diversos jaciments de la badia de 

Palma. 

 Cuerda (1987) diu que aquestes varietats actualment no viuen a les nostres aigües. El 

que se pot dir, és que no he trobat cap d’aquestes varietats a tanatocenosi de platja actuals. 

 A Cuerda (1987) també es parla de Stromatonita haemastoma ssp. consul, què es 

caracteritza per presentar grans tubercles, essent el més pronunciats els de la darrera volta. La 

ssp. consul s’ha trobat majoritàriament al MIS 5e, tot i que també s’ha trobat al “Camp de Tir 2” 

al MIS 5a, emperò a la col. Cuerda(1)-SHNB i a la col. Cuerda(2)-SHNB no hi ha cap exemplar 

etiqueta amb la denominació d’aquesta sub-espècie. Realment està poc citat; a les cites de 

Cuerda (1987), s’ha d’afegir la de son Canals (aquesta tesi) i la de Fontsalada (Vicens i Gràcia, 

1988). Personalment no l’he trobat a cap tafocenosi de platja actual. 

 Cuerda (1987) indica que el naturalista Ramon Galiana tenia exemplars de ssp. consul 

procedents de la badia de Palma, d’entre -20 m i -40 m. 

 

15.6.8.  Ocenebra erinacea (Linné, 1758) 

Cuerda (1987)   Ocenebra erinacea 

 

Material 

Col. Vicens-SHNB: caló des Camps (1) 

 

Descripció 

Conxa sòlida subglobulosa d’espira curta (Fig. 15-29). Té 7 voltes anguloses i la darrera 

és grossa. Varius lamel·loses i cordons recurrents grans i sortints i escamosos. Obertura petita, 

subrodona. Canal curt i generalment tancat. Labre ampla i dentallat per fora degut a les 

terminacions dels cordons transversals (Cuerda, 1987). 
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Hàbitat 

Zona meso-infralitoral en fons rocós (Cuerda, 1987) 

 

Distribució geogràfica actual 

Costes atlàntiques de Gran Bretanya, França, Espanya, Portugal, Marroc i Illes 

Canàries, Mar Mediterrani (Cuerda, 1987). 

 

                                      

Fig. 15-29. Ocenebra erinacea que s’aproxima a l’espècie tipus, procedent del dipòsit Holocè de 

s’Estanyol (Artà). Alçada 34 mm. Col. Vicens-SHNB. 
 

Distribució estratigràfica 

Citada al Pliocè mediterrani (Malatesta, 1974) i citada gairebé a tot el Pleistocè 

mediterrani (Cuerda, 1987). 

 

Jaciments de l’illa de Mallorca que han lliurat aquest tàxon 

● Mallorca: Caló de Camps (Vicens, 2009). 

 

Altres jaciments de les Illes Balears que han lliurat aquest tàxon 

● S’Espalmador (Butzer i Cuerda, 1962b) 

 

Discussió 

 La forma tipus de l’espècie és molt poc abundant en el Pleistocè de les Illes Balears, de 

fet només s’han trobat dos exemplars a l’Eutirrenià, un a s’Espalmador i l’altre al caló des 

Camps (Vicens, 2010). Més abundant al Pleistocè balear és la var. tarentina, molt més petita 
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que l’anterior i proporcionalment més allargada, i també l’única forma que he observat a les 

tafocenosis de les platges actuals. No tenc dades per poder afirmar si l’espècie tipus és un poc 

termòfila, emperò és molt curiós només haver-la trobada a jaciments eutirrenians. D’altra banda, 

procedent del dipòsit holocè de s’Estanyol, a la col. Vicens-SHNB, hi ha un espècimen que 

s’aproxima a l’espècie tipus (Fig. 15-29). 

 

                   

Fig. 15-30. Carcharodon carcharias capturat a Mallorca. S’ha deixat el peu de figura original. Reproduït 

de Morey et al. (2003). 
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Figura 15-31. Mapa de Mallorca on hi ha els  jaciments més significatius de Mallorca on s’han trobat 

elasmobranquis fòssils (segons poster presentat a 13
th

 European Elasmobrach Association per Vicens, D., 

Pons, G.X., Quintana, J. & Escalante, F. 2009): 1-Cala de Sant Vicenç (Burdigalià). 2-Son Real 

(Pleistocè). 3-Son Talapí (Pliocè inferior). 4-Muro (Miocè superior). 5-Santa Margalida (Miocè superior). 

6-Deià (Burdigalià). 7-Sencelles (Miocè superior). 8- Pina (Miocè superior). 9-Portals Vells (Miocè 

superior). 10-Santa Eulàlia (Cretàcic). 11-Pont d’Inca (Pliocè inferior). 12, 13-Jaciments de llucmajor 

(Pliocè mitjà-superior). 14-Son Amer (Miocè superior). 15- Es Pas des Verro (Miocè superior). 16- Es 

Molar de cala Pi (Miocè superior). 
 

 

15.7. Regne Animalia. Els vertebrats. 

 

Les restes de vertebrats marins són poc citats en els treballs dels Quaternari referits a 

platges fòssils. Les restes ictiològiques són escasses (Bauzà 1981). En canvi, en el Miocè i 

Pliocè el  material ictiològic trobat (dents, vèrtebres, espines caudals, otòlits, etc.) és nombrós 

(Gómez, 1919; Bauzà, 1978) (Fig. 15-31). 

 El material ictiològic trobat en el Quaternari mallorquí és escàs, i la majoria són dents 

d’espècies de la família Sparidae. També, hi ha dues espècies citades al Quaternari com són 

Labrodon multidens i Diplodus jomnitamus (en el treball original Sargus oweni), que són 

alienes del Quaternari, i són fòssils reelaborats que provenen dels dipòsits neògens propers. A 

l’illa de Mallorca també s’ha trobat una dent de Carcharodon carcharias a un dipòsit del 

Pleistocè superior (Vicens i Gràcia, 1999). 

 Referent a la troballa d’aus fòssils en jaciments no càrstics és del tot infreqüent i només 

s’han trobat restes d’aus a dos jaciments, el Frontó des Molar (Vicens et al., 1998) i al litoral de 

sa Fossa (McMinn i Vicens, 2007). El primer és un jaciment molt desmentallat constituït per 

arenes de platja cimentades, el segon forma part d’una àmplia platja fòssil al litoral de 

Llucmajor. 
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15.7.1. Classe Chondrichthyes 

 

15.7.1.1. Carcharodon carcharias Linné, 1758 

 

Material 

Col. Gràcia-Vicens-SHNB: dent anterior de la mandíbula superior, MIS 5a de son Real. 

 

Discussió 

Carcharodon carcharias és cita per primera vegada a Europa del Burdigalià de Suïssa. 

En el Pliocè abunda més que en el Miocè (Bauzà, 1946b). En Amèrica del Nord apareix en el 

Miocè superior (Applegate i Espinosa-Arrabarrena, 1996). 

 A Mallorca, només hem trobat una cita fòssil de C. carcharias en el Miocè inferior de 

Sóller (Bauzà, 1978). I és molt probable que sigui una confusió amb una dent de C. megalodon. 

A la col·lecció Joan Bauzà del Museu Balear de Ciències Naturals (Sóller) no hi ha cap dent 

etiquetada amb la denominació de C. carcharias i procedent d’alguna localitat de Sóller.  

Actualment es troba a tots els oceans a pesar de no ésser molt abundant (Fig. 15-30). 

Són d’hàbits pelàgics i litorals i a vegades semioceànics. Normalment, s’estimen aigües somes 

properes a la costa, i arriben a penetrar a platges i badies de poc calat. Possiblement pot superar 

els 8 m de longitud, però el major registrat es de 640 cm de longitud i 3.220 kg de pes (Moreno, 

1995). 

C. carcharias està citat a Mallorca (Lozano, 1928) i a la mar catalano-balear més 

vegades (Barrull 1993; 1993-1994). En el litoral ibèric, cal recordar el varament d’un exemplar 

mascle de 475 cm, el 17 de novembre de 1992 a la platja de la Mar Menuda a Tossa de Mar 

(Girona) (Barrull 1993; 1993-1994; Barrull i Mate 1996).  

 Morey et al. (2003) documenten la presència d’aquest tauró a les Balears amb la cita de 

27 captures entre la dècada del 20 i dels 70 (Fig. 9-1) i l’atac a cetacis i tortugues marines de la 

dècada dels 90 fins el 2003. 

La dent fòssil trobada presenta la major part de la corona (Fig. 15-32), i les 

característiques morfològiques són  pròpies del gènere Carcharodon (Lozano 1928). Trobar-la 

dins un dipòsit del Pleistocè superior, i la seva morfologia i mida, ens han duit a la determinació 

de C. carcharias. 

 Es tracta d’una dent anterior de la mandíbula superior d’un exemplar de talla compresa 

entre 3 m i 3,5 m  (com. oral Gabriel Morey). 

 El fòssil es va trobar a un dipòsit de platja del Pleistocè superior marí prop de la 

desembocadura del torrent de son Real (Vicens i Gràcia, 1999). En concret a un centenar de 

metres cap a l´E. 
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Fig. 15-32. Carcharodon carcharias. Dent anterior de la mandíbula superior corresponen a un exemplar 

de talla compresa entre 3 m i 3,5 m. Fòssil procedent del Pleistocè superior de son Real. Alçada 28 mm. 

Col. Gràcia-Vicens-SHNB. 
 

15.7.2. Classe Actinopterygii 

 

15.7.2.1. Sparidae indet. 

 

Material 

Col. Gràcia-Vicens-SHNB: 9 dents de Sparidae, sa Tanca de sa Torre II; 3 dents de Sparidae, 

Frontó des Molar. 

Col. Vicens-SHNB: fragment  de dent de Sparidae, es Prat. 

 

Discussió 

A uns dipòsits blavosos cimentats d’es Prat (Alcúdia) es va trobar un fragment de dent 

de peix de la família Sparidae. Al capítol 9 es comenta que podria ser el límit S d’una llacuna 

litoral del Pleistocè superior que comunicada amb la mar. La fauna associada és la següent: 

Cerastoderma glaucum, Loripes lacteus, Conus mediterraneus, Hinia costulata i Thericium 

vulgatum (Vicens, 2010). 

També s’han trobat més restes de peixos a dipòsits d’arenes de platja cimentades, 

consistent en dents aïllades. Així de sa Tanca de sa Torre II, jaciment del MIS 5a i estudiat per 

Cuerda et al. (1989-90a) hi ha a la col. Gràcia-Vicens-SHNB, 9 dents que no s’han pogut 

determinar. També a la mateixa col·lecció hi ha 3 dents procedents del jaciment del Frontó des 



 

 886 

Molar, presumiblament del MIS 5a i estudiat per Vicens et al. (1998), i que no s’han pogut 

determinar. 

 

15.7.2.2. Diplodus sp. 

 

Material 

A la col. Bauzà del MBCN, hi ha un exemplar del Pleistocè fitxat amb aquesta denominació, 

procedent d’Alcúdia.  

 

Discussió 

No se sap de quin jaciment és. 

 

15.7.2.3. Diplodus vulgaris 

 

Material 

A la col. Bauzà del MBCN, no s’han trobat els exemplars. 

 

Discussió 

 Bauzà (1981) parla de dos exemplars trobats a una cova submarina de Punta na Foguera 

(Artà). Són dues dents incisives de 6 mm i 7 mm d’alçada, i varen ser trobades amb una fina 

crosta estalagmítica per sobre. 

 Aquest tàxon és litoral i viu a la Mediterrània i al litoral atlàntic. 

 

15.7.2.4. Corvina nigra 

 

Material 

A la col. Bauzà del MBCN, no s’han trobat els exemplars. 

 

Discussió 

 Bauzà (1981) cita aquest tàxon a partir d’un otòlit trobat a la cova submarina de Punta 

na Foguera. Aquest tàxon viu a la Mediterrània i a l’Atlàntic. 

 En primer lloc que no he vist aquesta cavitat, i pot ser que l’autor anterior és volgués 

referir a una cova litoral i no submarina com diu. La cronologia és una altra qüestió que l’autor 

generalitza molt al referir-se al Quaternari. Personalment no puc fer cap valoració sense poder 

observar el material que no tenim. 
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15.7.3. Classe Aves 

 

15.7.3.1. Puffinus mauretanicus (Lowe 1921) 

 

Material 

MCNM 21424, tibiotars dret complet, un fragment de mandíbula, un fragment de pelvis i 4 

falanges dels dits posteriors en connexió anatòmica. Nombre mínim d'individus: 1. Quasi amb 

certesa totes les restes trobades pertanyen a un únic exemplar. Aquest material es troba a 

l’IMEDEA. Jaciment del Frontó des Molar. 

 

Discussió 

Les restes trobades pertanyen clarament a una espècie del genere Puffinus i, dintre 

d'aquest genere, del grup de Puffinus (tal i com és definit a McMinn et al., 1990). Aquest grup 

inclou les espècies vivents P. puffinus, P. mauretanicus, P. yelkouan, i les espècies fòssils P. 

olsoni, P. oleae i P. nestori. Aquestes espècies es caracteritzen osteològicament, entre molts 

d´altres trets, per la inclinació de la crista rotularis (processus rotularis = crista cnemialis 

cranialis) del tibiotars, l'os que presenta els millors caràcters diagnòstics de tots els que s'han 

trobat al Frontó des Molar. L'exemplar fòssil difereix notablement i d'una manera molt 

significativa de les tres espècies fòssils abans esmentades. Les comparacions més acurades s'han 

hagut de fer amb les tres espècies vivents. A la taula 15-3 es presenten les mesures del tibiotars 

fòssil del Frontó des Molar, en comparació amb les dels tibiotarsos de P. puffinus, P. 

maurelanicus i P. yelkouan. Les mesures de l'exemplar fòssil no difereixen significativament de 

les de P. maurelanicus (Lt, test de la t d'Student, t = -0,1314, p> 0,5; La, test de la t d'Student, t 

= -0,038, p> 0,9). Per a Lt (Longitud total), hi ha diferències significatives entre l'exemplar del 

Frontó des Molar i P. yelkouan (t = 5,39, p< 0,05), però estam mancats de prou dades per 

comparar el fòssil amb P. puffinus. Pel que fa a La, les diferències són significatives amb P. 

puffinus (t = 4,2266, p < 0,05), però no ho són amb P. yelkouan (t = 3,9110, p< 0,10). 

L'exemplar fòssil del Frontó des Molar és similar morfològicament i biomètrica als exemplars 

actuals de P. mauretanicus de les Balears, espècie a la qual l’atribuïm, sense cap reserva (Fig. 

15-33). 

P. mauretanicus no havia estat trobat mai fòssil a Mallorca. És emperò, un dels ocells, 

més abundants del Pleistocè d'Eivissa (Florit et al., 1989). És una espècie pelàgica que només es 

troba a terra ferma quan cria. Tot i que aquest fet s'ha emprat a P. yelkouan com a criteri per a 

determinar que criava en el passat a illes on s'ha trobat fòssil (Weesie, 1987), no es pot dir que 

l'exemplar del Frontó des Molar nidificàs als voltants del jaciment, o àdhuc a Mallorca, però no 

es pot descartar. Alcover (2001) diu que aquesta troballa documenta que virots petits morts 
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devien ser dipositats amb una certa regularitat a les costes de Mallorca per les tempestes. Segons 

aquest autor a l’actualitat rarament hi són dipositats. 

 

                    
 

Fig 15-33. Tibiotars cn vista dorsal i plantar respectivament: (a) exemplar fòssil MNCM 21424 del Frontó 

des Molar i (b) Puffinus mauretanicus MNCM 20797 . Escala 50 mm. Reproduït de Vicens et al. (1998). 
 

                          

Taula 15-3. Mides principals del tibiotars de l'exemplar fòssil i d'exemplars actuals de Puffinus 

mauretanicus, P. yelkouan, P. puffinus, P. griseus, P. gravis i P. assimilis. Per a Puffinus mauretanicus 

els valors es corresponen en la mitjana, el valor màxim, el valor mínim, la desviació estàndard i el nombre 

d'exemplars, mentres que per a la resta d’espècies es mostren les mides de cada exemplar. Lt, longitud 

màxima (inclou el processus rotularis); La, longitud màxima entre les dues articulacions.  
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15.7.3.2. Columba sp. 

 

Material 

MNCM 21425, fragment dret de mandíbula. Jaciment del Frontó des Molar. 

 

Discussió 

El fragment mandibular pertany a una espècie del gènere Columba, de la mida de C. 

livia / C. oenas. Malauradament les diferències osteològiques entre aquestes dues espècies són 

poques (Fick, 1974), i el fòssil trobat no presenta trets característics que permetin la seva 

diagnosi específica. C. livia ha estat esmentada prèviament al Pleistocè de Mallorca (A1cover et 

al., 1981; Florit i Alcover 1987a,b). A la Cova des Moro s'ha citat Columba cf. livia / oenas 

(Seguí, 1997). 

 

          
 

Fig. 15-34. Fòssil d’humer de Phalacrorax aristotelis amb vista caudal, procedent de prop de la cova des 

Coloms (pedreres de sa Fossa). Les fletxes indiquen els marges de la Crista deltopectorialis i bicipitalis. 

Escala 50 mm. Reproduït de McMinn i Vicens (2007). 
 

 

15.7.3.3. Phalacrocorax aristotelis (Linnaeus, 1761) 
 

Material 

Fragment medial de l'húmer dret. SHNB (Fig. 15-34). Pedrera de la cova des Coloms de sa 

Fossa. 

 

Introducció 

El corb marí és un au marina de grandària mitjana, endèmica de les costes nord-

orientals de l'Atlàntic i la Mediterrània (Wanless i Harris 1997). És una espècie bussejadora que 

s'alimenta prop de la costa; moltes vegades en aigües someres sobre praderies de Posidonia 
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oceanica. També pesca en associació amb altres aus marines, cetacis o grans peixos. Pot 

nidificar en colònies més o menys grans, però a les Balears sol ocupar grans trams de costa 

formant petits nuclis. És molt sensible a la presència de depredadors terrestres i els seus llocs de 

nidificació es troben en illes sense depredadors o zones de penya-segat inaccessibles. 

Actualment nidifica a totes les illes de les Balears amb una població de 1.900 parelles (Viada 

2006).  

El corb marí és una espècie politípica: aristotelis (Linnaeus 1761), Atlàntic nord; 

riggenbachi Hartert 1923, costa nord-occidental d'Àfrica; i desmarestii (Payraudeau 1826), tota 

la conca del Mediterrani. La subespècie nominal és la de major grandària corporal, i les dues 

subespècies meridionals són d'una talla corporal molt similar (Cramp i Simmons 1977). 

 

               
 

Fig. 15-35. Vista csudak de P. aristotelis (A) i P. carbo (B). Escala 50 mm. Reproduït de McMinn i 

Vicens (2007). 
 

 

 

Taula 15-4. Diàmetre del cos de l’húmer de l’exemplar fòssil comparat amb Phalacrocora aristotelis i 

Phalacrocorax carbo. 
 

Discussió 

S’ha seguit la nomenclatura osteològica de Baumel i Witmer (1993). 

El fòssil és un fragment medial d'húmer consolidat en calcarenita formada per sorres de 

platja de gra gruixut. La longitud total del fragment és de 78,27 mm i la amplària medial és de 

6,51 mm. La porció d'os visible és la caudal. L'os presenta una fractura longitudinal que pot ser 

deguda al procés de fossilització. El trencament dels extrems distal i proximal de l'húmer es va 

produir abans de la consolidació de la sorra. 
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Al Paleàrtic occidental i Mediterrani nidifiquen tres espècies de corb marí: el de major 

talla corporal és el corb marí gros Phalacrocorax carbo; li segueix en grandària el corb marí 

Phalacrocorax aristotelis; i l'espècie més petita és el corb marí pigmeu, Phalacrocorax 

pygmeus. 

Les dimensions de l'os fòssil es corresponen amb les d'un corb marí de mida mitjana, 

Phalacrocorax aristotelis, i són molt inferiors a les de qualsevol de les subespècies de 

Phalacrocorax carbo. El corb marí pigmeu Phalacrocorax pygmeus, és una espècie limitada a 

la conca oriental de la Mediterrània, la mar Negra i la mar Càspia, sent molta més petita que el 

corb marí.  

A la taula 15-4 es compara el diàmetre màxim del cos de l'húmer, mesurat des dels 

marges dorsal i ventral. Es compara amb les dimensions de P. aristotelis i P. carbo. 

 

            

Fig. 15-36. A la zona central superior, on hi ha el munt de blocs, hi ha la demantellada cova des Coloms. 

Com es pot observar a la foto gairebé tot és una antiga pedrera. Al marge esquerra es poden observar 

escombraries de les pedreres. Les restes de P. arsitotelis es varen trobar a devers + 1,5 m, a la pedrera. 

 

En el seu aspecte general l'húmer de Phalacrocorax és allargat i estilitzat, amb els 

extrems distals i proximals estrets i comprimits dorsoventralmente. Només hi ha una Fossa 

pneumotricipitalis. La Crista deltopectoralis presenta un perfil molt característic en 

Phalacrocorax: és molt estreta i allargada, amb una escassa projecció cranial. En la seva porció 

distal, la Crista deltopectoralis s'uneix amb el marge dorsal de l'húmer de forma gradual. La 

inserció muscular dorsal de la Crista deltopectoralis forma una impressió característica en el 

cos de l'húmer, arribant pràcticament fins al marge cabal. En Phalacrocroax carbo la inserció 

distal de la musculatura a la crista deltopectoralis és prominent i de grans dimensions, per 

contra, en Phalacrocorax aristotelis, la inserció és molt més feble. La crista bicipitalis també és 
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estreta i allargada. La vora ventral de la crista bicipitalis de Phalacrocorax aristotelis és recta i 

s'uneix en una posició relativament distal amb el marge ventral del cos de l'húmer, 

aproximadament a 1/3 des de l'extrem proximal de l'os.  En Phalacrocorax carbo la crista 

bicipitalis és convexa i s'uneix amb el cos de l'húmer en una posició més proximal. 

El fragment fòssil mostra en el seu aspecte cranial la gran inserció muscular del marge 

dorsal de la Crista deltopectoralis (Fig. 15-34). La unió distal de la crista bicipitalis i crista 

deltopectoralis amb el cos de l'húmer coincideixen amb els de Phalacrocorax aristotelis. La 

petita inserció de la musculatura en la vora distal de la crista deltopectoralis i les dimensions de 

l'os exclouen Phalacrocorax carbo (Fig 15-35). Les dimensions de l'os també exclouen a 

Phalacrocorax pygmeus. 

El corb marí ha estat trobat en diversos jaciments arqueològics i paleontològics del 

Plistocè superior de tot el continent europeu i mediterrani. A les illes mediterrànies, el corb marí 

ha estat trobat en diversos jaciments paleontològics prehumans: Sardenya, Còrsega i Creta 

(Alcover et al., 1992). A la península Ibèrica es coneix restes procedents de diversos jaciments 

paleontològics i arqueològics: Gibraltar; Castro do Zambujal, Portugal; Xàtiva, València 

(Hernández , 1993). Restes fòssils de corb marí es coneixen en tres jaciments paleontològics de 

les Balears: Cova Nova de Capdepera, Mallorca - Pleistocè superior (Florit i Alcover 1987a; 

1987b); Cova del Mirador de la Costa dels Pins, Son Servera, Mallorca - Pleistocè (Mourer-

Chauviré et al., 1977); i Es Pouàs, Sant Antoni de Portmany, Eivissa - Pleistocè superior. 

Aquests tres jaciments són farcits de sediment en cavitats d'origen càrstic. A Mallorca el corb 

marí apareix com a resta d'alimentació humana al jaciment arqueològic de l’Illot des Frare 

(Ramis 2004). 

Els principals jaciments paleontològics d'aus fòssils de les Balears i la Mediterrània 

d'origen càrstic són abundants (Sondaar et al., 1995). Només hi ha un cas de jaciment d'origen 

no càrstic amb fòssils d'aus: El Frontó des Molar, un dipòsit costituït per arenes de platja 

cimentades on es van trobar restes d’una au marina, la baldriga balear Puffinus mauretanicus, i 

de colom, Columba sp. (Vicens et al., 1998). Segons Vicens et al., (1998) aquest jaciment de 

Llucmajor (Fig. 15-36)  presenta una gran similitud en la seva tafocenosi amb el del Frontó des 

Molar (Manacor). 
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15.8.  Els subfòssils marins als dipòsits de l’Holocè 

 

 L’Holocè abraçaria aproximadament els 11000 darrers anys. Cuerda (1975) comenta 

que la transgressió Flandriana va deixar la seva empremta a les Illes Balears, deixant dipòsits i 

cordons marins constituïts per llims arenosos i conglomerats poc consolidats a unes alçades 

compreses entre + 2 m i + 4 m. El color obscurs dels sediments i la seva escassa cimentació 

ajuda a distingir-los dels nivells marins del Pleistocè superior. 

 Cuerda (1975) parla d’uns nivells holocens de la mar de + 2 m i de + 4 m, i que hores 

d’ara sembla que no es corresponen a les alçades que hi va haver. 

 Cuerda (1975) cita indrets a Mallorca on s’han trobat sediments marins del Flandrià, i 

són els següents: torrent de sa Socorrada, s’Estret dels Temps, Magalluf i Palma Nova. 

Cuerda et al. (1985), parlen d’uns llims arenosos obscurs (7,5YR 6/6-5/6) amb còdols 

arrodonits bastant grossos i fragments de mol·luscs marins a cala Mosques. Els autors 

esmentatsabans consideren el nivell com a Flandrià. Es varen determinar els següents tàxons: 

Spondylus gaederopus, Patella lusitanica, Thericium vulgatum i Trunculariopsis trunculus. 

 També caldria citar Goy et al. (1997), on fan unes datacions a dipòsits holocens en es 

Carregador i al torrent de Pareis, constituïts per arenes i còdols de platja, i també presenten una 

cartografia del Plat de Sant Jordi i de s’Albufera, on hi ha dipòsits holocens.  

Fornós et al. (1996a) descriuen l’estratigrafia de s’Albufera, on hi ha nivells holocens. 

Vicens (2008) descriu breument els dipòsits holocens de can Cap de Bou i indica que 

Cerastoderma glaucum seria el tàxon més abundant. També d’aquest indret a la col. Vicens-

SHNB hi ha els tàxons següents: Glycymeris violascescens, Spondylus gaederopus, Venus 

verrucosa i Thericium vulgatum. 

Vicens (2009) descriu la barra de s’Estanyol (Artà), constituïda per còdols de platja i 

arenes, on ha observat els següents mol·luscs marins: Glycymeris violascescens, Spondylus 

gaederopus (Fig. 15-37), Patella caerulea, Astraea rugosa, Vermetidae, Trunculariopsis 

trunculus, Thais haemastoma i Ocenebra erinacea. I el següent mol·lusc terrestre: Otala lactea. 

Per la qual cosa sense cap tipus de dubte aquest dipòsit és Holocè. El mateix autor diu que 

aquest dipòsit és molt semblant als dipòsits de la part central badia de Pollença.  

Vicens (2011) cita els tàxons trobats a uns sediments no cimentats a can Seguinet, i que 

són presumiblament de l’Holocè, aquests són: Abra ovata, Cerastoderma glaucum, Tapes 

decussatus, Columbella rustica, Conus mediterraneus, Hinia costulata, Irus irus, Loripes 

lacteus, Thericium vulgatum i Trunculariopsis trunculus. 

Tots els subfòssils citats viuen actualment i es pot trobar una ampliar informació a 

Cuerda (1987) i a la bibliografia citada. 
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A part del mol·luscs, també s’ha trobat altres subfòssils que si requereixen una especial 

atenció, com són unes restes del Mammalia, Monachus monachus i restes de Posidonia 

oceanica. 

 També hi ha una sèrie de tàxons que s’han trobat a cala Pudent, i que han aparegut a la 

platja actual després de fer les obres del gasoducte. Aquest tàxons no s’han posat a la taula 15-5, 

emperò hi ha un annex al final d’aquest capítol on hi ha uns comentaris i un llistat provisional 

dels tàxons trobats. 

 

              

 

Fig. 15-37 Spondylus gaederopus del dipòsit holocè de s’Estanyol (Artà). Alçada 68 mm. Col. Vicens-

SHNB. 
 

 

Taula 15-5. Pàgines següent: Tàxons marins citats a jaciments litorals del Holocè a l’Illa de Mallorca. 

S’ha seguit a WorMS (World Register of Marine Species / www.marinespecies.org), a la gran majoria de 

famílies i tàxons. Els tàxons que no han seguit el patró anterior es troben assenyalats amb un asterisc (*) i 

a l’apartat de comentaris es pot sabre a qui s’ha seguit, encara que per la Classe Bivalvia i la Classe 

Gastropoda s’ha seguit majoritàriament a Cuerda (1987). 

Els tàxons que van precedits amb un quadrat (■) són tàxons estudiats en posterioritat a Cuerda (1987). 

Al cas d’apareixer dues denominacions per un tàxon, la primera és la actualitzada a partir de WoRMS, 

sempre que no dugui un asteric; la segona és la que apareix a Cuerda (1987). 
 

 

http://www.marinespecies.org/
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Regne Plantae 

 

Classe Liliopsida 

 

■ Posidonia oceanica (Linnaeus) Delile, 1813 

 

Regne Animalia 

 

Classe Bivalvia 

 

FAMÍLIA GLYCYMERIDIDAE Dall, 1908 (1847) 

Glycymeris nummaria (Linné, 1758) / Glycymeris violacescens 

FAMÍLIA SPONDYLIDAE Gray, 1826 

Spondylus gaederopus Linné, 1758 

FAMÍLIA LUCINIDAE J. Fleming, 1828 

Loripes lucinalis (Lamarck, 1818)  /  Loripes lacteus 

FAMÍLIA CARDIIDAE Lamarck, 1809 

Cerastoderma glaucum (Bruguière, 1789) 

FAMÍLIA SEMELIDAE Stoliczka, 1870 (1825) 

Abra segmentum (Récluz, 1843) / Abra ovata 

FAMÍLIA VENERIDAE Rafinesque, 1815 

Venus verrucosa Linné, 1758 

Ruditapes decussatus (Linné, 1758)  /  Tapes decussatus 

Irus irus (Linné, 1758) 

 

Classe Gastropoda 

 

FAMÍLIA PATELLIDAE Rafinesque, 1815 

Patella caerulea Linné, 1758 

Patella rustica (Linné, 1758) /  Patella lusitanica  

FAMÍLIA TURBINIDAE Rafinesque, 1815 

Bolma rugosa (Linné, 1767) /  Astraea rugosa  

FAMÍLIA HYDROBIIDAE Stimpson, 1865 

Hydrobia acuta (Draparnaud, 1805) 
*Peringia obeliscus Paladilhe, 1874 

FAMÍLIA VERMETIDAE Rafinesque, 1815 

Vermetidae indet. 

FAMÍLIA CERITHIIDAE Fleming, 1822 
*Thericium vulgatum (Bruguière, 1792) 

FAMÍLIA MURICIDAE Rafinesque, 1815 

Hexaplex trunculus (inné, 1758) / Trunculariopsis trunculus 

Stromatonita haemastoma (Linné, 1767) / Thais haemastoma 

Ocenebra erinaceus (Linné, 1758) / Ocenebra erinacea  

FAMÍLIA COLUMBELLIDAE Svainson, 1840 

Columbella  rustica (Linné, 1758) 

FAMÍLIA NASSARIIDAE Iredale, 1916 (1835) 

Nassarius cuvierii (Payraudeau, 1826) / Hinia costulata 

FAMÍLIA CONIDAE Fleming, 1822 

Conus ventricosus Gmelin, 1791 /  Conus mediterraneus  
 

Classe Mammalia 

 

■ Monachus monachus (Hermann, 1779) 
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15.8.1. Classe Mammalia 

 

15.8.1.1.  Monachus monachus (Hermann, 1779) 

El vell marí és una de les 10 espècies animals més amenaçades del planeta i l’únic 

pinnípede que viu a la Mediterrània. La presència de topònims a la costa de les Illes Balears 

(punta del vell marí, ca marí o porcs fent referència al “porc marí”, un altre nom amb el qual 

també és conegut a distints indrets de les Balears) o de coves litorals (cova des Vell Marí) amb 

el nom de vell marí és un aspecte relativament  repetitu que ens dóna informació sobre la 

presència al llarg de la història d’aquest mitíc animal a les Balears. A sa Dragonera, per 

exemple, hi ha dues coves amb el seu nom, la coneguda vora el portet i de la costa nord (Pons i 

Mayol, 1998; San Félix, 1999).  

En el litoral balear el vell marí era, fins a principis del segle XX, un animal freqüent. No 

obstant això, va ser perseguit fins a la seva extinció, que va tenir lloc devers els anys cinquanta. 

La persecució directa va ser molt intensa. L’Arxiduc Lluís Salvador d'Àustria citava 

aquesta espècie explicant la seva caça amb armes de foc, xarxes a les coves o ams disforjos. 

En el 1900 es trobava encara en aigües de Cabrera. Al 1918 es va capturar un ejemplar a 

Cabrera que es conserva dissecat en un museu. En 1922 es va capturar a prop del Port d'Andratx 

un dels darrers vells marins de Mallorca. Poc abans de la Guerra Civil es va capturar l'últim 

exemplar d'Eivissa. 

A Mallorca i Menorca es veren exemplars fins als anys 40. Desapareixeran 

definitivament de Balears en els anys seixanta, mitjançant les darreres captures conegudes: un 

exemplar caçat per la Guàrdia Civil a l’any 1958 a Cala Tuent, i una femella prenyada capturada 

a Mondragó el mateix any. 

Hi ha una cita poc coneguda, que recull Aguiló (1996), on es fa referència a la mort 

d’un vell marí l’any 1939 a una coveta que hi ha prop del pou salat  (possesió de sa Llapassa) al 

litoral de Llucmajor. 

Les troballes de restes òssies de vell marí a les Balears són més bé escasses. Es 

coneixen troballes a una cova submarina de sa Dragonera amb boca d’entrada situada a uns 20 

m de fondària (Pons i Mayol, 1998). Els ossos foren inicialment determinats pels autors com a 

de vell marí. Es tractaria d’un exemplar adult dipositat a l’IMEDEA . Els ossos recuperats 

d’aquesta cavitat eren costelles, vèrtebres, etc. (Pons i Mayol, 1998). 

A una zona molt propera, la cova de sa Cella (o de la Trapa) (Andratx) també ha estat 

recuperada una pressumpta dent de vell marí, al maig de 1983 per J.M. González. Aquest 

material està dipositat a l’IMEDEA.  

San Félix (1999) estudia i visita distintes coves amb presència constrastada de vell marí 

a les Balears (illa del Llatzaret -Menorca-, illa des Conills de Cabrera, del cap Ferrutx, del cap 

de Cavalleria i de Formentor). Aquestes serien zones de descans i/o de reproducció. 
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També classifica les cavitats en dues categories en funció de la seva protecció de 

l’onatge. Tipus I amb platgeta però poc protegides de l’onatge i per tant poc propícies per a la 

reproducció i de Tipus II amb platja i protegides de l’onatge. La cova des Fonoll Marí seria del 

Tipus II. 

El 27 d’agost de 2005, A. Ginard, D. Crespí i D. Vicens, topografiant la cova des Fonoll 

Marí (Alcúdia), varen trobar damunt l’arena d’una platgeta interior, el fragment d’un crani que 

no reconeixien. Es va pensar amb la possibilitat de que pertanyés a un cetaci.  

 Prest es va tenir una diagnosi fiable, i es va tractar de dos fragments cranials – de la 

zona occipital- amb la zona timpànica i part del temporal corresponent al vell marí  (Monachus 

monachus).  

La cova des Fonoll Marí està situada entre la punta de sa Guarda de Tacàritx i sa 

Foradada, en un indret denominat es Fonoll Marí. La cova està instal·lada dins materials del 

Miocè post-orogènic i la seqüència estratigràfica és la mateixa que la descrita per Vicens i 

Crespí (2003) per un indret proper. 

 En aquesta zona hi ha unes diàclasis molt notòries que afecten els materials miocens i 

també es pot observar alguna falla. L’abrasió marina ha actuat a les diàclasis i falles i s’ha 

originat la cavitat. Aquesta presenta 105 m de recorregut, dels quals 20 m són terrestres, 60 m 

aquàtics amb aire i 25 subaquàtics. Té tres entrades marines, una d’aquàtica amb aire a la zona 

NE, que acaba amb un petit sifó que dona a les sales interiors, i dues de subaquàtiques a la zona 

N.  

 A la zona S de la cova hi ha dues saletes amb platgetes d’arena. La més oriental té una 

planta arrodonida d’uns 6 m de diàmetre. L’altra té una forma irregular i sembla que segueix 

una fractura NO-SO. A la part O d’aquesta darrera saleta, hi ha un petit llac amb una planta de 3 

m diàmetre i  20 cm de fondària. En aquesta saleta és on es varen trobar les restes òssies de vell 

marí (Vicens et al., 2006, Pons et al., 2008a). A la figura 4-3 d’aquesta tesi es pot veure la 

topografia d’aquesta cavitat, i la situació d’on es varen trobar les restes de Monachus monachus. 

S’ha comparat el material amb un crani exposat al Museu Regional d’Artà (Fig. 15-38) 

(també es conserven els dos homoplats, de la resta d’esquelet no s’en sap res). Aquestes restes 

del vell marí foren trobades a la platja de Cala Gat (Capdepera) el gener de 1918. Llorenç 

Garcias Font fou el màxim exponent de la secció de ciències naturals d’aquest museu i que va 

treballar essencialment a l’àrea geogràfica de la zona d'Artà i de Capdepera. És de significativa 

rellevància històrica la participació d’aquest personatge, com a soci fundador de la Societat 

d’Història Natural de les Balears (SHNB) i de la Institució Catalana d’Història Natural (ICHN).  



 

 898 

 

Fig. 15-38. Veure les explicacions que es donen a la publicació original (denominada originalment Foto 

5). Reproduït de Vicens el al. (2006). Les fotografies a i c varen ser deformades per poder-les col·locar a 

la planxa, sense la voluntat expressa dels autors. 
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I és en una d’aquestes sessions científiques en què es donaven lectures sobre caceres d'espècies 

avui en dia en perill d'extinció. En la sessió científica del primer de maig de 1919 a Barcelona, 

en Llorenç Garcias Font llegeix una nota sobre la captura d'un vell marí (Monachus monachus) 

que descriu en aquest termes: "El dia 5 de gener del prop passat any 1918, i a l'hora baixa, quan 

es retiraven a Cala Ratjada un parell de llaüts, en passar per cala Gat, varen veure prop de 

l'almadraba el vell marí que feia temps els desbaratava les pescades en sos viatges de cala Gat a 

la de Na Fonera; i mercès a un poc de dinamita, conseguiren que entrés dins d'aquella, matant-lo 

a cops de destral després d'una lluita heroica, durant la qual, bramulant com un bou, girà un dels 

llaüts amb una coetjada. L'animal, que vaig tenir ocasió de veure el dia 6, me semblà un mascle 

de [...] Monachus monachus Herman [...]; sa llargada total 2 m 60 cm [...]" (Camarasa, 2000). 

 Aquesta no és l’unica ocasió que Garcias Font parla del Vell Marí. Sembla que a la 

platge de s’Illot (Alcúdia) era frqüent observar-ne (Garcias i Pons, 2011). 

A la cova des Fonoll Marí (Alcúdia), propera a s’Illot, s’han recuperat dos fragments 

cranials – de la zona occipital- amb la zona timpànica i part del temporal corresponent al vell 

marí  (Monachus monachus). Amb els dos fragments s’ha pogut recostruir i mesurar l’amplada 

del foramen magnun (32 mm); distància entre els processos condilars (62 mm) i la distància 

entre els processos paracondilars (176 mm) (Fig. 15-38). 

El material estudiat està dipositat a la col·lecció del Museu de la Naturalesa de les Illes 

Balears (MNIB) de la Societat d’Història Natural de les Balears (SHNB). 

 Ara per ara, no podem assegurar si aquestes restes de vell marí trobades a la cova des 

Fonoll Marí són actuals o sub-fòssils emperò el fet de ser un animal extint a les illes fa que sigui 

una troballa interessant.  

                  

Fig. 15-39. Rizornes de Posidonia oceanica en el procés inicial de concrecionarnent en cornparació arnb 

un rizorna dipositat recentrnent. Foto R. Landreth. Reproduït de Vicens et al. (2001). Aquesta fotografia 

està feta a la cova de ses Pedreres (Manacor). 
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15.8.2. Classe Liliopsida 

 

15.8.2.1. Posidonia oceanica 

A la cova de sa Plata (Alcúdia), en alguns indrets de la cavitat, a la colada pavimentària 

hi ha restes de Posidonia oceanica concrecionada (Vicens i Crespí, 2003), la qual cosa ja 

s’havia observat a la cova de ses Pedreres de Manacor (Vicens et al., 2001b) (Fig. 15-39 i Fig. 

15-40). 

Referent a l’edat, Vicens (2008) es decanta per una edat holocena. 

 

 

 

Fig. 15-40. Topografia de la cova de ses Pedreres. L’entrada es troba just al contacte de les eolianites del 

Pleistocè i les calcàries del Miocè. 
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ANNEX DEL CAPÍTOL 15  

Tafocenoci actual de Cala Pudent i es Carnatge 

 

 Al capítol 12 d’aquesta tesi, s’explica que després de les obres per a instal·lar el 

gasoducte, cala Pudent es va reblir de sediments grollers provinent de la síquia submarina. Així 

s’ha dit: “El que cridava més l’atenció era el trobar tàxons que difícilment es troben a les 

tafocenosi de platges actuals de les Illes Balears com són: Cancellaria cancellata, Turritella 

communis i Aporrhais pespelicani, acompanyats de nombrosos exemplars de Dentalium sp, 

Ostrea sp, i nombrosos fragments de Cladocora sp. Alguns Aporrhais i la totalitat d’Ostrea són 

sub-actuals. Està més que clar que aquests tàxons viuen prop del litoral, emperò a una zona un 

poc més mar endins que els tàxons que normalment trobam a les tafocenosis de  platja 

mallorquina.” 

 Els tàxons trobats i dipositats a la col·lecció Vicens-SHNB són els següents: 

 
Classe Bivalvia 

Ostrea sp. 

Tellina fabuloides 

Cardita sulcata 

Acanthocardia paucicostata 

Acanthocardia erinacea ? 

Acanthocardia tuberculata 

Clausinella fasciata 

Classe Scaphophoda 

Dentalium sp. 

Classe Gastropoda 

Gibbula magus 

Turritella communis 

Epitonium commutatum 

Epitonium tenuicosta 

Fusinus rostratus 

Fusinus pulchellum 

Cancellaria cancellata 

Aporrais pespelicani 

Philippia sp. 
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Fig. 15-41. Ostrea sp., subfòssil,  procedent de dragats. Cala Pudent. Alçada13,1 cm. Abans de les obres 

del gas, mai vaig observar aquest tàxon a la tafocenosi de platja. 
 

 

    

Fig. 15-42. Tafocenosi de cala Pudent. 1- Acanthocardia erinacea ?, amb evidents indicis que ha estat 

enterrada. 2- Cardita sulcata, que sembla subactual. 3- Acanthocardia tuberculata. 4- Acanthocardia 

paucicostata, recent.  
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Fig. 15-43. Turritella communis, tafocenosi de cala Pudent. A la col. Cuerda-SHNB no hi ha cap 

Turritella sp. procedent d’una platja quaternària de les Illes Balears. En aquesta tesi és la primera vegada 

que es cita un fragment d’aquest tàxon a un dipòsit de platja quaternària al litoral de Llucmajor. 

 És un tàxon extremadament poc freqüent a les platges quaternàries balears; hores d’ara a cala 

Pudent n’està farcit, ja que procedeixen dels sediments moguts de les síquies submarines per a instal·lar la 

canonada de gas. 
 

                                    

Fig. 15-44. Aporrais pespelicani subfòssil, procedent de la tafocenosi de platja de cala Pudent. Mai s’ha 

citat a una platja del Pleistocè de les Illes Balears. 

 

 




