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1. Patrimoni cultural. Patrimoni Paleontològic.
La Ley de Patrimonio Histórico Español (16/ 1985) defineix el Patrimoni com el conjunt de béns mobles i immobles d´interés artístic, històric, paleontològic, arqueològic, etnogràfic, científic o tècnic. Morey (2008) defineix el Patrimoni Paleontològic
com el registre fòssil conegut i estudiat, (moble i immoble) i encara no localitzat o
no catalogat però útil i rellevant des del punt de vista científic. Aquest és un registre
no renovable i inestable, que pateix destruccions i espolis importants (Meléndez et
al, 2001) però que guarda una important informació del passat de la Terra. Es llavors
un important recurs científic-cultural i educatiu.
Mallorca mostra un bon registre paleontològic amb més de 800 llocs d´interés
paleontològic (LIPs. Morey, 2010a. Morey en prep) citats en unes 1000 publicacions científiques i de distinta consideració i rellevància i amb desigual distribució. Les col·leccions arreplegades i el fons bibliogràfic associat (Patrimoni moble)
es guarden principalment en dos centres paleontològics de referència: La Seu
de la Societat d´Història Natural i en el Museu balear de Ciències Naturals de Sóller i en el Departament de Ciències de la Terra de la UIB.
En aquests darrers anys han augmentat els estudis en Patrimoni Paleontològic respecte de la seva definició i divulgació, de la seva catalogació, caracterització i estudi,
de la conservació i catalogació del material recuperat, de la valoració i selecció del
patrimoni rellevant en vistes a la seva protecció o gestió i de la elaboració de criteris
metodològics per a la seva selecció i/o valoració. (Morey, 2008. Morey i Ripoll, 2009).
La legislació vigent - Llei de Patrimoni Històric (1999)- Ley de la Biodiversidad (2007)
obliga a l´administració a inventariar i protegir el Patrimoni de la que és competent.
Aquest treball pretén iniciar l´estudi i inventarització del Patrimoni Paleontològic de
Campos començant pel Pleistocè superior marí recent ment descobert en vistes a la
seva protecció, conservació i/o ús i gestió científic-social i divulgació.
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Objectius més específics seran:
a). Avançar en la catalogació i descripció dels jaciments del Pleistocè superior del
terme.
b). Revisar els estudis antecedents i l´estat actual dels jaciments.
c). Completar i concretar l´estudi de Morey et al, (2006) a partir d´estudis posteriors
(Morey, 2008 inèdita. Morey 2010 c).
e). Avançar interpretacions paleoclimàtiques i geomorfològiques sobre l´estudiat.
f). Valorar el Patrimoni paleontològic del terme dins el context del Pleistocè Sup.
Illenc
g). Reivindicar la feina d´exploració, localització, recuperació i conservació del material paleontològic com a pas fonamental per al seu estudis i interpretació.
h). Divulgar el Patrimoni paleontològic del terme i avançar cap a la seva protecció.
i). Proposar algunes estratègies de gestió, conservació i divulgació d´aquest Patrimoni.
Per aconseguir els objectius proposats s´hen treballa en distints àmbits (metodologia):
a). Recerca en biblioteques especialitzades i estudi de col·leccions paleontològiques
disponibles de la Soc. d´Història Nat i del Museu Balear de Ciències. Nat. de Sóller.
b). Revisió dels estudis geològics antecedents referents al terme.
c). Recerques i estudis els jaciments coneguts en el terme des de l´any 2004 fins el
present.
Els jaciments s´han descrit i valorat a partir dels estudis de Morey (2008), Morey i
Ripoll ( 2009) observant Coordenades UTM i Toponímia (Map. Top. Nal 1: 25. 000);
Paleofàcies existents en els jaciments i rellevància (Items RE i SE Taula 2); La fauna
citada i la seva significativitat (Items. F i SF Taula 2); Extensió (en m2); Potència (en
m) i Densitat fossilífera (en exemplars observats /m2) (Items X, P i D. Taula 2); Estat
de conservació del jaciment i del material que conté (Items Ej i M. Taula 2); Accessibilitat, Vulnerabilitat i impactes soferts (Items A i V); Interés científic i divulgatiu
(Items H, Dc.) i entorn rellevant proper (natural, històric... ET).
2. Antecedents i breu context geològic de Campos
Els estudis geològics i paleontològics dels segles XIX i mitjans segle XX sols citen les
aigües termals del Balneari de la Font Santa (Darder, 1946). Els estudis posteriors
se poden dividir en:
- Estudis geomorfològics. Iniciats amb Rosselló (1964, 1971) i les seves observacions
sobre la plataforma de Llucmajor i el camp de dunes fòssil de Son Garau, i seguits
per Del Olmo i Alvaro, (1984) que delimiten les falles que condicionen la conca i
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Fig 6. Jaciment de Ses Covetes –poble on
es troba Rumina decollata l´any 2005. Arenes marines i llims vermells.

pels estudis en el sistema dunar del Trenc (Servera, 1998) i en els sistemes dunars
fòssils (González Hernández et al, 2001).
- Estudis relacionats amb el salobrar i el seu registre geològic i micropaleontològic
(Mateu, 1987)
- Estudis en el Neogen iniciats per Bauzá (in Bauzà, 1978), seguits pels estudis dels
equips d´ investigació del neogen a nivell illenc (Morey, 2011. En aquestes jornades)
i continuats per l´ investigador campaner G. Mas (Mas i Fornós, 2006) actualment
en plena activitat.
- Estudis sobre el Pleistocè superior del terme al que ens referim en aquest estudi i
que tractarem amb més profunditat.
La història geològica de Mallorca s´explica en varis episodis la majoria no enregistrats
en el terme. Els terrenys més antics (Carbonífer. 300 milions d´anys) sols afloren la
costa Nord. Tampoc afloren a Campos ni els terrenys Secundaris ni el Terciari inicial
i mitja abundants a la resta de l´illa. A partir d´aquesta edat (fa entre 25 i 15 milions
d´anys) i per mors l´ empesa de la placa Africana contra l´Europea se comencen a
estructurar i aixecar les Serres i els relleus del Pla. La compressió arriba al seu màxim
en el Miocè mitjà. (15- 12 ma. Rodríguez Perea i Gelabert, 1998) per després perdre
impuls. Llavors un joc de crulls i falles comença a afectar als materials estructurats
que es desfan paulatinament. En el Sud de l´illa i durant tota la resta del Miocè se
forma una estructura arrecifal coral·lina adossada a les terres emergides i en un ambient càlid- tropical. Les seves restes, ara Marines de Llucmajor i del Migjorn són
també en els fonaments de la conca de Campos (Mas i Fornós, 2006). La crisi o crisis
messinianes, fortes retirades de les aigües de fa entre 6 i 5, 3 milions d´anys per
mors la dessecació total o parcial de la Mediterrània per la tancada de la comunicació
amb l´ Atlàntic s´observen també en el terme. Amb l´obertura altra vegada de l´Estret
la mar Pliocena arriba altra vegada fins al Pla de l´illa i ja no es retira definitivament
fins a finals del Pliocè o a principis del Quaternari (Cuerda, 1975; Morey, 2008) deixant les platges i dunes fòssils de Son Mulet (Llucmajor), Es Monjos i es Baulens (Porreres) i son Garau- Son Baco que tanquen Campos pel Nord i Nord Est.

Fig 7. Mapa del litoral del terme i jaciments citats en l´estudi

2. 2. El Quaternari. Glaciacions i períodes integlaciars.
El Quaternari (de fa 2.800.000 anys i fins a l´actualitat ) es caracteritza per la successió de períodes freds glaciars i càlids intertropicals (sempre referit a les latituds mitjanes com la Mediterrània) motivats per canvis climàtics a nivell planetari iniciats
amb més intensitat amb el tancament de l´Istme de Panamà. Es passa successivament de períodes freds (fins a 5 glaciacions principals Donau, Günz, Mindel, Riss i
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Würm. Cuerda, 1975) a períodes més càlids que en l´actualitat motivant una gran
varietat de registres alguns dels quals es poden seguir a Campos. S´accepten tres
períodes pleistocens (Cuerda, 1975): el Pleistocè inferior (fins fa 700 mil anys), el
mitjà (de 700ka a 170 Ka) i el Pleistocè superior (170 -75ka). Els períodes freds suposen un increment del volum de gel als pols que ocupen bona part d´ Europa, Nord
Amèrica i Àsia amb davallades del nivel de la mar de més 70 m de profunditat o
més a la Mediterrània (regressions) que provoquen l´extinció i distribució d´espècies
d´una illa a un altre (comunicant Mallorca i Menorca per exemple). Els interglaciars,
més càlids que en l´actualitat van associats a importants transgressions marines (pujada del nivell marí) de fins a 70 metres a Mallorca en el Pleistocè inferior (Cuerda,
1975). Pel que fa a Campos es citen del Pleistocè Inferior les dunes fòssils de son
Garau i les coves de son Morro tot per sobre del Pliocè (Mas en estudi). El terme es
troba coberts per llims i al·luvions quaternaris de distintes edats observables en les
pedreres de l´entrada del poble per Llucmajor.
3. El Pleistocè Superior. El Pleistocè Sup. de Campos.
El Pleistocè Sup és l´interglaciar comprés entre les dues darreres glaciacions Riss
(170. 000 anys) i Würm (75. 000 anys). El seu registre (platges i dunes fòssils) és
abundant en el litoral illenc amb l´excepció de la Serra de Tramuntana (Cuerda, 1989.
Morey, 2008). Els jaciments de Cap de Tir i Es Carnatge en la Badia de Palma són els
més representatius de l´illa i uns dels més importants de la Mediterrània. En ells
han quedat enregistrats els distints canvis climàtics i variacions del nivell de la mar
que s´han datat a Mallorca en base a la fauna significativa en ells enregistrada i a
partir de diversos mètodes de datació absoluta (Cuerda, 1975, 1987; Vicens et al,
2001; Hillarie Marcel et al, 1996). Se detecten subestadis transgressius càlids en el
darrer interglaciar (Estadi 5e) ara fa 135ka (5e1) i 117 ka (5e2) separats per regressions (5e0) (Taula 1). S´observa també una altre transgressiu ara fa 100ka (5c) separat pel regressiu 5d i un altra regressió i una altra transgressiu posterior (5b-5a-87
ka) abans de la darrera glaciació Würm (estadi 4) a Caló des Camps (Rose et al, 1999)
en la badia d´Alcúdia. Durant els periodes regressius (Estadis 6, 5b, 5d, 4) es desenvolupen paleosòls i sistemes dunars per sobre i entre els sediments marins corresponents a les transgressions (Estadis 5e1, 5e2, 5c, 5a. La fauna nota els canvis
climàtics i es converteix en una eina bàsica per a la datació i interpretació paleoambiental dels jaciments (Cuerda 1975, 1987; Vicens et al, 2001).
El Pleistocè superior marí de Campos es citat per primera vegada per Muntaner (1955)
amb restes de platges en es Trenc- caseta dels motors. Gasull en els anys 60 troba en
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Fig 5. Fauna de Ses Covetes. 5a.Icnites de Myotragus.
5b. Rumina decollata. 5c.i 5c2 Strombus bubonius de
s´Escar. (2 exemplars). 5d. Chondrita gymnessica.
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Fig 1. S´Amarador de´n Barbut

Fig 2. Punta des Morters (a. b. nivells fossilífer).

Fig. 3. . S´Escar de Ses Covetes (a .llims vermells amb Chondrula gymnésica
.b, c i d . nivells 5e amb Strombus bubonius.

Fig 4. Plataformes pleistocenes del Trenc- Caseta Motor.
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la zona un Strombus bubonius (gasteròpod marí significatiu del periode propi d´aigües
càlides tropicals) molt rodat que suggereix l´existència d´algun aflorament no localitzat
(Cuerda, 1975). Les recerques i estudis en els anys 60 per quaternaristes com Butzer i
Cuerda (1960, 1961, 1962), Solé Sabarís (1962), i Cuerda i Sacarés (1991) no localitzen
afloraments en el terme però si a s´Estanyol. En els anys 80 i 90 Cuerda, Galiana, Gracia
i Vicens cerquen o pot ser saben de fauna en la zona (Morey et al, 2006) però no se publica res al respecte i res queda clar del suposadament conegut. L´any 1995 el prestigiós
quaternarista Juan Cuerda (com personal) sospitava que la manca de registre quaternari
en les Badies de Campos i Alcúdia era degut a la falta d´un estudi acurat i a la deposició
de la fanerògama Posidonia oceànica o d´arena en el litoral que dificultava la troballa
d´afloraments. Comentava que en el cas de la seva existència pot ser se trobaria al
nivell de la mar o baix del sistema dunar actual i que aquests no serien de la rellevància
dels de Palma però si que ajudarien a completar el coneixement del periode per a l´illa.
González Hernández et al (2001) en un estudi de les dunes pleistocenes de la badia
descriuen dos nivells marins en el jaciment de Ses Covetes però sense citar fauna en
ell. L´any 2004 i ja dins el projecte de la catalogació i valoració del Patrimoni paleontològic illenc s´inicià una sistemàtica recerca i catalogació patrimonial (Morey, 2008. Morey
en prep) acompanyada d´ una també sistemàtica i ordenada batuda litoral de tota l´illa.
En la primavera - estiu del 2005 els firmants d´aquesta nota localitzaren diversos afloraments inèdits en el litoral del terme i que podien pertànyer per situació i fauna a Pleistocè superior i que foren estudiats inicialment amb l´ajuda de Quaternaristes de la
Societat d´Història Natural. (Morey et al, 2006). Els jaciments coneguts en el litoral campaner a hores d´ara són els següents (Morey et al, 2006; Morey, 2008):
Amarador de´n Barbut . Port de Sa Ràpita. (495785- 4357045). Fig 1. Jaciment de
varis m2 d´extensió i 25cm de potència màxima però de gran densitat faunística (
360 exemplars /m2 amb màxims de 1386. Morey, 2008) i molt paleobiodivers (49
espècies citades. Taula 2) . El jaciment conté dos paleonivells fossilífers (5a?) separats
per petits restes dunars (Morey, 2008) amb Chondrula gymnesica. (Fig 5d). Descobert per Morey vora el Port de Sa Ràpita (pot ser afectat per aquest) i estudiat per
Morey et al (2006) i Morey (2008) la fauna es situa entre les encletxes de la plataforma miocena. Per sobre i ja fins a la carretera es troben llims vermells i duna Wurm
amb gasteròpodes pulmonars (Iberellus sp. Turritella ferruginella). Jaciment amb
fauna molt fragmentada i en no massa bon estat de conservació que es distingeix
dels de s´Estanyol per la seva biodiversitat i contenir més proporció de
micromol·luscs infralitorals.
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Es Morters. (497180- 4356698). Fig.2. En el centre de la platja de Sa Ràpita (70m2
d´ ext. 25 cm de pot. i Densitat fossilífera mesurada de 132 ex/ m2. Morey, 2008).
Mostra material en bon estat de conservació però l´indret cada vegada està més
desestructurat per les feines i pas per sobre de maquinària que retira la Posidonia
oceànica i les “pedres”. Conegut per Morey i Forteza l´any 2005 fou estudiat per
primera vegada per Morey et al (2006) en base a fauna arreplegada i classificada
per aquests estudiosos (44 sp) i d´altre de significació càlida suposadament de la
zona (Col·lecció Gracia i Vicens) i que no hem pogut confirmar.

Annex

Ses Covetes. A la urbanització apareix un registre del darrer interglaciar ben interessant en 3 o 4 indrets diferenciats. De Ponent a Llevant trobem:
a) Ses Pedreres- Platja. llims vermells amb gasteròpods pulmonats gairebé ja per
davall del nivell de l´aigua a l´ inici de la platja de Sa Ràpita. Per sobre continua la
duna fòssil de la urbanització Ris i /o de la darrera glaciació Würm? i observable en
Ses Pedreres amb restes de arrels fòssils i icnites (petjades) de Myotragus (ovellarata endèmica de les illes extingida amb l´ arribada dels humans (Fig 5a). També
s´observa un paleosol amb pulmonats per sobre de la duna.
b) Ses Covetes (497480- 4356328). Fig 6. Encletxa fossilífera per sobre de duna Riss
amb fauna del Pleistocè sup. marí (20 i 70 cm de potència, més de 20m d´ extensió
i densitat mesurada de 78 ex/ m2. Morey, 2008) i amb el mateix paleosol de les pedreres per sobre. En ell es cita com a fauna significativa Rumina decollata (Fig 5b) i
Patella ferruginea. (Morey et al, 2006).
c) Es Freu (497686- 4356202). Fig 3. Baix la urbanització il·legal i vora els Escars. Jaciment amb 30 m2 d´ extensió - continua cap a l´interior - 1m de Pot. i varis nivells
fossilífers de distinta densitat i significació. Se combinen nivells de còdols i Strombus
bubonius molt rodats de baixa densitat i paleodiversitat amb nivells superiors amb
més densitat faunística (fins a 100e/m) amb més biodiversitat però amb molts d´exemplars romputs i mals de classificar. González Hernández et al ( 2001) descriuen
els sistemes dunars i els refereixen als jaciments de Camp de Tir i Carnatge (badia
de Palma). Morey i Forteza localitzen i estudien la seva fauna amb espècies de significació càlida (Taula 2) que és revisada (igual que la dels jaciments anteriors) per
Morey et al ( 2006). Se n´ha fet llavors un seguiment continuat en aquests darrers
d´anys (Morey 2008. Morey 2010c).

Taula 2. Fauna citada en els jaciments estudiats segons Morey et al (2006) i Morey (2008). R.
Amarador de sa Rapita. M. Es Morters. C. Ses Covetes (poble i Freu). N i En negreta fauna nova.
Fauna Trenc. Glycymeris violescens, Acanthocardia tuberculata, Arca noae, Barbatia barbata,
Spondylus gaedopus, Patella sp. Thais haemastoma.
Fauna Perengons. Glycymeris sp, Acanthocardia sp, Donax sp, Lorpes lacteus, Arca noae, Patella sp, Thais haemastoma, Mondonta sp, Gibbula sp. Columbella rustica, Conus mediterraneus.
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Entre la urbanització i es Freu s´han citat 38- 39 espècies amb fauna significativa
com Patella Feruginea o Hyotissa meginhyi (Morey et al, 2006. Taula 2).
Es Trenc. (498950- 4354880). Muntaner (1955). Aflorament d´uns 10m2 vora la casa
dels motors - Trenc a 50-70 cm del nivell de la mar (Fig 4). 25 cm de Pot. i Densitat
(34 e/m2). Morey, 2008)
Es Perengons. (499353- 4353664). Plataformes fossilíferes descobertes per Morey
l´any 2007 i explorades per Morey i Cabanelles (2007). Sols s´ ha identificat fins ara
fauna banal ( Morey, 2008). Parlem de petits afloraments irregulars (30m2 mesurats), superficials (6-7 cm pot. màxima) i mal conservats i erosionats i quasi al nivell
de la mar. On es pot classificar la fauna mostra densitats de 20-30 e/m de fauna
molt semblant a la de s´Estanyol i s´Amarador de Sa Ràpita.
Clot de S´Arena- Es Trenc. (498856- 4355807). Clot d´extracció d´arena de varis Hm2
d´extensió mostra tot el sistema dunar des Trenc per sobre d´un paleosol semblant
al de la urbanització de Ses Covetes i amb gran quantitat de gasteròpodes pulmonats
(densitats de 50-100 e/m2). Enclavat enmig de Sistema dunar és estudiat pel seu
registre Holocè però no el seu paleosol. En ell citem Iberellus, sp, . Oxycillus lentiformis.i Tudorella ferruginea. En el terme també es cita la troballa de restes de Myotragus (l/ o de vertebrats terrestres pleistocens a la Cova de Ses Sitjoles (4963504362450). Alcover et al (1981).
4. Discussió i conclusions.
4. 1. De la catalogació.
S´han inventariat 6 (8 si contem tres indrets a Ses Covetes) Lips o indrets paleontològics rellevants pel Pleistocè superior del terme de Campos. Aquests són (Fig 7):
Amarador de´n Barbut- Port de Sa Ràpita, Punta dels Morters, Ses Covetes (Pedreres, urbanització i Freu), Es Trenc- Caseta des Motors, Es Clot de s´Arena i Es Perengons.
4. 2. De la caracterització.
4.2.1 Interpretació estatigràfica del registre paleontològic descrit.
Si adapten el registre estudiat a la nomenclatura internacional (Estadis isotòpics de
Shakelton & Opdike, 1973) observem els següents nivells:
Estadi 6. (Taula 1). Glaciació Riss. Sistema dunar fòssil ( 250- 170. 000 anys) visible
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en la base punta dels Morters, a Ses Covetes i en les platges des Trenc i Perengons.
Estadi 5. Pleistocè superior. Darrer interglaciar càlid (150. 000 anys- 75. 000 anys).
Transgressió marina que s´inicia (Subestadi 5e) amb llims vermells amb Chondrula
gymnesica observables a Ses Covetes i en es Freu. Per sobre trobem les restes de
platges amb fauna de significació càlida tropical (Strombus bubonius. subestadis 5eo,
5e1, 5e2) observables en el Freu i en el poble de Ses Covetes i segons Morey et al
(2006) en els Morters. No sabem si els subestadis 5d, 5c. corresponents a una ràpida
regressió i transgressió marina si han quedat enregistrats en els jaciments estudiats.
(possibilitat en es Freu i en es Morters i fins i tot a s´Amarador). El subestadi 5a. (80.
000 anys) o nou episodi transgressiu amb temperatures lleugerament més fredes i
sense ja fauna tropical es cita en el jaciment de s´ Amarador de´n Barbut.
Estadi 4. Sistema dunar Würm. (70. 000-15000 anys.). Darrera glaciació o Würm.
S´observa a Ses Covetes (pedreres i poble) i es la base del sistema dunar actual TrencPerengons.

4.3. Significació paleoambiental del registre estudiat.
El registre estudiat és molt semblant al dipositat en l´actualitat amb lleugeres diferències respecte a la fauna de significació càlida ja comentades. Morey (2008 i 2010c)
realitza i porta a terme encara una interpretació paleoambiental del Pleistocè Sup.
marí on se compara el registre fossilífer amb l´actual i les sedimentacions de signifi-
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4.2.2. Sobre la interpretació del Jaciment dels Morters.
El jaciment dels Morters fou estudiat pels firmants d´aquesta nota i per un dels autors (D.V) de Morey et al (2006) aquest en base a fauna de l´indret de la Col·lecció
Gràcia- Vicens. La fauna de la col·lecció és significació càlida (2. Strombus bubonius
i Conus textudinarius) no així la trobada per Morey i Forteza a excepció de Brachidontes senegalensis. Morey et al (2006) atribueixen l´aflorament al subestadi 5e
en base en aquesta fauna. Amb els 6 anys que estudiem l´aflorament mai en ell n’hi
hem trobat (fet que se pot observar in situ). Per aquest motiu per ara no podem
donar per bona l´ edat suposada l´any 2006 sense observar aquesta fauna, sense
efectuar- ne estudis més exhaustius i/o consultar la Col Gracia- Vicens (en estudi).
En el subestadi 5c també apareix amb poca quantitat fauna senegalense (Vicens et
al, 2001) llavors podria ser també aquesta l´edat del Jaciment com sospitem. Un
altra possibilitat seria que la fauna de la Col. Gracia i Vicens fos del jaciment des
Trenc (únic conegut aleshores) i s´hagués produït una confusió toponímica (fet freqüent en el Pleistocè Sup. marí. Morey, 2008).

quedaren sense citar l´any 2006 i es publicaren l´ any 2008. El fet fou possible pel
potencial dels jaciments o capacitat de seguir aportant informació. A vegades un jaciment desapareix o queda malmès i el seu material es irrecuperable. El citats en
canvi segueixen aportant espècies noves. Prova d´això és que amb sols una batuda
superficial i en mitja hora s´han trobat fins a 8 espècies no citades (N i negreta Taula
2), la presència de les quals encara es pot comprovar en els afloraments i que restaran en la col·lecció Morey - Forteza a disposició de la Ciència. El fet demostra que
encara no s´ha exhaurit ni molt manco el potencial informatiu de cap dels jaciments
citats en aquest estudi.
5. Puntualitzacions als agraïments. En les publicacions i articles científics se mostra
agraïment públic als que han ajudat als investigadors en les recerques. En Morey
et al (2006) no se reconeix (errada d´ impremta) la feina de descobriment, investigació i classificació del Patrimoni estudiat a la investigadora i coautora d´aquest estudi Noemi Forteza fet que aquí volem puntualitzar i agrair.
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Taula 1 . Quadre cronològic del Pleistocè superior basat en els estudis dels espeleotemes freàtics litorals (Ginés et al, 2001 in
Morey, 2008) , en les datacions realitzades
per Hillarie Marcel et al (2006) en es Carnatge i en les de Rose et al (1999) a Caló des
camps. Nomenclatura dels subestadis pleistocens observada sobre els estadis i subestadis isotòpics (6, 5 i 4) de Shakelton i
Opdike (1973). Inici 5e (145 ka); 5eo (125
ka); 5d (110 ka); 5c, (95 ka); 5b (90ka), 5a (80
ka); Inici Würm.70.Ka. Observant el nivell de
la mar actual podem seguir les regressions i
transgressions marines produïdes en molt
poc temps geològic i que queden enregistrades en el litoral campaner.

cació càlida (5e de Ses Covetes) amb les del l´episodi 5a on les espècies càlides ja
havien desaparegut (Cuerda, 1975, 1987, 1989). Essent totes les acumulacions fossilíferes i actuals de les badies molt litorals s´observa amb el temps la pèrdua progressiva d´espècies de fons rocós per a deixar pas a d´altres pròpies de fons
arenosos, fet que pot ser degut a l´enfonsament progressiu de la badia i el reblit de
sediment (Morey, 2010c. En correcció). També segons Morey (2008) a partir del
subestadi 5a augmenta la proporció de micro mol·luscs moradors en les prades de
Posidonia oceanica. Així els nivells més antics de Ses Covetes mostren molt pocs
micro mol·luscs i certa fauna rocosa mentre en els més moderns com s´Amarador
(5a) gairebé el 60- 70% de mol·luscs afins a la Posidonia o generalistes. Morey (2008)
especula sobre diversos motius entre ells el canvi climàtic experimentat des del tropical fins a l´actualitat ha afavorit la Posidonia. Llavors el canvi climàtic que ara experimentem a l´inversa la perjudica amb tot el que això significa. La Posidonia
oceanica és la fàbrica d´arena del sistema.
4.3.1 Significació paleoambiental dels Strombus bubonius de Ses Covetes.
Els Strombus bubonius són uns gasteròpodes marins de cert tamany (Fig 5c i 5c2)
que viuen en aigües més càlides que les actuals. Ara viuen en la costa tropical africana del Senegal. En ser molt característics i abundants en el darrer interglaciar i extingits en la Mediterrània donen nom al conjunt de fauna senegalesa o acompanyant
característica d´aquestes platges fòssils mediterrànies del Pleistocè Sup. Els Strombus
són gregaris, viuen junts en gran quantitat, i es desplacen (i barallen) saltant entre
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el fang i l´arena amb el seu potent peu. S´alimenten de detritus en aigües molt poc
fondes, properes a la platja i en albuferes fangoses. La seva acumulació pot respondre o be a una acumulació ex situ de platja (com còdols emportats per l´aigua) o que
visquessin prop en gran quantitat com sembla el més probable digué ocórrer en el
Freu de Ses Covetes fa uns 135. 000 anys. Ses Covetes té l´honor d´haver proporcionat els exemplars més grossos de l´ illa. El trobat per Morey i Forteza (fig5c) l´any
2005 fa 128x 72mm (Morey et al, 2006); El trobat enguany (fig 5c2) pels mateixos
autors fa 110 x 90 mm per molt desgastat. El fet pot ser degut a la benignitat de les
aigües de la Badia i a la gran aportació de fang i nutrients a la zona. Altra fauna senegalesa o de significació càlida trobada en els jaciments de la badia són Conus Textudinarius, Brachidontes senegalensis, Cantharus viverratus, Cymatium costatum,
Hyotissa megintyi i Patella ferruginea (Morey et al, 2006. Taula 2 ).
4.3.2. Significació paleoambiental de Rumina descollata i Chondrula gymnesica.
Rumina decollata (Fig 5b) és un caragol terrestre molt abundant en l´actualitat i en
els jaciments del Pleistocè Inferior però curiosament inexistent en els jaciments del
Pleistocè Sup. (Cuerda, 1989). El fet s´ha interpretat per una possible extinció de la
espècie a l´illa en la penúltima glaciació Riss i una posterior reintroducció en temps
actuals. La troballa de l´ exemplar de ses Covetes no quadraria amb aquesta hipòtesi.
L´exemplar pot ser subactual resedimentat (per l´aspecte. Fig 5b- no ho sembla) o,
si fos de l´edat del jaciment, que l´espècie hagués sobreviscut als canvis climàtics
precisament en el Migjorn de l´illa on les temperatures mitjanes sempre són més
altes. Chondrita gimnessica (Fig 5d) és un gasterópode terrestre abundant en l´actualitat i indicativa també del Pleist. Superior.(Cuerda, 1975, Vicens et al , 2001)
4. 4. De la valoració, conservació i gestió dels jaciments.
De la comparació dels jaciments amb els de referència pel període i a nivell Illenc
(Camp de Tir - Carnatge i Caló des Camps) o amb els de la resta de la Badia ja dins
Llucmajor (S´Estalella - S´Estanyol) s´observa la relativa importància del Pleistocè superior campaner fet que extranya no fos descobert o estudiat abans. El jaciment de
ses Covetes és situa segons Morey (2008) amb el mateix valor que els de s´Estalella
i Ca los Camps no sols per la seva importància de gestió vora la platja des Trenc sinó
també pels seus valors estratigràfics i faunístics principalment. Els jaciments de
s´Amarador i dels Morters de Sa Ràpita són de valor mig però fonamentals per interpretar el Pleistocè superior de la badia. La zona des Trenc i es Perengons amb petits afloraments mal conservats se mostren per ara com de més poca importància a

falta d´estudis més exhaustius. Les propostes de gestió i conservació de Morey
(2008) s´especifiquen més clarament observant com a necessaris per a la conservació
d´aquest patrimoni aquestes premises:
- Declaració dels Lips catalogats en aquest estudi com a BICs (Béns d´Interés Cultural), LICs ( Lloc d´Interés Científic) tal i com preveuen les distintes lleis patrimonials
vigents. Tots estan protegits per la llei de Costes i alguns per les lleis de protecció
dels sistemes dunars.
- Neteja i preservació dels entorns estudiats situats tots ells en indrets costaners
molt vulnerables.
- Enderrocament de les construccions il·legals properes als afloraments.
- Recuperació i estudi de la fauna despresa dels indrets estudiats.
- Prohibició del pas i neteja amb maquinària pesada per sobre dels afloraments dels
Morters i des Trenc i delimitació d´un pas pels vianants que preservi els jaciments.
- Un centre d´Interpretació del sistema Trenc- Sa Ràpita ajudaria a una millor dinamització de la zona en temporada turística baixa i a un millor control en temporada
alta. El patrimoni citat pot contribuir en la posada en valor de la zona.
La programació didàctica del centre d´interpretació de Sa Canova en els aspectes
La programació
del centre id´interpretació
de Saamb
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potdidàctica
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Camp de Tir
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0
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1
1
1
1
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2
2
0
1
0
1
0
1
1
1
0
2

D
1
2
1
0
1
3
3
2
2
1
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3
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2
2
2
2
2
2
2
3
2
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3
3
1
1
3
3
3
3
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0
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1
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2
0
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5
4
4
5
4
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2
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0
0
1
2
3
3
3
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4
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0
2
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3
4
4
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2
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19
12
9
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14
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13
6
23

G
17
17
15
8
7
11
6
11
15
13
8
14

Pt
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46
34
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16
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20
25
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14
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Valoració segons Morey (2008. Explic. Items, apartat 2) i Comparació del registre del Pleistocè Campaner amb el més
i de la Badia. Ic. Puntuació intrínseca. G. Punt. de gestió. Pt. Puntuació total

Taula 3. Valoració segons Morey (2008. Explic. Items, apartat 2) i Comparació del registre
del Pleistocè Campaner amb el més rellevant d e l´illa i de la Badia. Ic. Puntuació intrínseca.
G. Punt. de gestió. Pt. Puntuació total
r

l potencial informatiu dels afloraments.
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s´han
39 trobat fins a 8 espècies no citades (N i negreta
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