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Des del cim del Toro
podem percebre
l’extraordinària
diversitat geològica
que presenta l’illa de
Menorca.

La geodiversitat
de Menorca
Les Illes Balears formen l’extrem més oriental de les serralades
Bètiques, és a dir, la seva prolongació cap a dins de la mar, i
constitueixen el promontori Balear. Possiblement Menorca, per
mor d’ocupar la posició més marginal, mostra uns trets que la fan
diferent de la resta d’illes i de les mateixes Bètiques.

La diversitat
geològica
de Menorca
condiciona
l’existència de
quatre paisatges
ben diferents i
caracteritzats pel
color de les roques
i el relleu que
originen.

9
N

TRAMUNTANA
MIGJORN

Menorca està constituïda per dues regions geològiques ben diferents
(tramuntana i migjorn), separades per una línia que des del port de Maó es
dirigeix cap a cala Morell seguint més o manco la carretera Maó-Ciutadella.
La regió de tramuntana es caracteritza per presentar els materials més
antics de l’illa. En aquesta zona, les roques estan fracturades i plegades,
i formen un extraordinari entramat de terrenys heterogenis constituïts
principalment per conglomerats, gresos, argiles i calcàries del Paleozoic,
i dolomies, calcàries i margues del Mesozoic. Els colors de les roques
i el relleu que originen permeten identificar-hi tres tipus de paisatges
perfectament individualitzats: la Menorca fosca, la Menorca vermella i la
Menorca grisa.
De l’altre costat, a la regió de migjorn s’hi localitza la que probablement
és la roca més representativa de Menorca, el marès del Miocè, encara que
també s’hi identifiquen altres roques calcàries, conglomerats i gresos.
Aquestes roques formen una plataforma quasi horitzontal i lleugerament
inclinada cap a la mar, tallada per nombrosos barrancs, que han dissolt el
rocam i desenvolupat una xarxa fluvial per anar a desembocar a les cales.
En conjunt, les roques d’aquesta regió formen el quart paisatge que podem
identificar amb claredat a l’illa: la Menorca blanca.

Roques del Plioquaternari
Roques de la Menorca blanca
Roques de la Menorca grisa
Roques de la Menorca vermella
Roques de la Menorca fosca
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La conservació del
patrimoni geològic
En el nostre entorn existeix un meravellós patrimoni geològic en
què està escrita la història de la Terra. La seva preservació és una
responsabilitat de tota la societat.
El patrimoni geològic està format per elements geològics que presenten
una especial singularitat. Forma part del patrimoni natural i inclou formes,
elements i/o estructures originades per qualsevol procés geològic.
El patrimoni geològic té valor per si mateix, és un bé comú, una part
de la riquesa natural del nostre planeta, i la seva conservació és una
responsabilitat, ja que la seva destrucció deixa a les generacions futures
sense la possibilitat del seu coneixement i gaudi. A més, la destrucció
d’aquest patrimoni és gairebé sempre irreversible, de manera que la
prevenció i la correcta gestió són fonamentals per evitar-ne la pèrdua.
L’educació i la divulgació són unes eines essencials per garantir-ne
la preservació. És evident que s’estima allò que es coneix, i es cuida i
valora allò que s’estima. Per això resulta imprescindible que la societat
prengui consciència del seu medi geològic i adquireixi valors i actituds que
promoguin un comportament dirigit cap al seu respecte. Amb el pas del
temps, la ciutadania ha anat canviant la seva percepció de l’entorn i ara
considera una necessitat i un deure protegir el medi ambient; els elements
geològics de valor no han de ser-ne una excepció.

Els elements que formen el
patrimoni geològic presenten
valor per si mateixos.
És imprescindible que la
ciutadania es comprometi en
la seva conservació.
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El coneixement esdevé
una peça clau per
garantir la preservació
dels elements
geològics de valor.
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El valor científic i didàctic
d’una zona, com el que
presenta el cap de Favàritx,
són factors clau per
considerar una localitat com
d’interès geològic.

L’inventari de localitats
d’interès geològic de la reserva
de biosfera de Menorca
El patrimoni geològic està format per un conjunt de llocs amb
elements geològics de rellevància i valor especial, denominats
localitats d’interès geològic (LIG). Els LIG s’ordenen en inventaris
o catàlegs, els quals són imprescindibles per gestionar i protegir
adequadament el patrimoni geològic.
La importància o singularitat dels LIG s’atorga, especialment, pel seu
interès científic i/o didàctic, encara que també es té en compte el seu
interès cultural, recreatiu o paisatgístic, entre d’altres. En qualsevol cas,
els inventaris han d’incloure a la vegada els elements que són més
representatius i singulars (que poden, o no, coincidir) de la geologia d’un
territori. L’objectiu final d’aquests inventaris és identificar els elements amb
més valor per assegurar-ne la preservació, així com aprofitar-ne el potencial i
utilitzar-lo per al gaudi de la població, incloent-hi la possibilitat del seu ús per
promoure el desenvolupament socioeconòmic d’un territori.
ME08ES
ME02ES

ME01SE
ME27PA

ME05ES

ME31GE

ME07ES

ME21ES
ME32GE

ME10SE
ME26ES

ME06ES
ME18GE
ME34ES

ME09GE
ME29GE

ME23GE

ME14ES

ME33GE

ME04ES
ME22MC

ME28TE
ME35GE

N

ME13PA

ME12GE

ME17GE

ME20ES

9

ME25GE

ME24GE
ME16ES
ME03ES

La reserva de biosfera de Menorca
compta amb 35 llocs d’interès
geològic distribuïts àmpliament
per tot el seu territori.
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ME19GE
ME11PA

ME30GE
ME15PA
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Localitats d’interès geològic
de la reserva de biosfera de Menorca

El temps en geologia
EÓ

ERA

SISTEMA

SÈRIE

CODI

LOCALITAT

PAISATGE GEOLÒGIC

ME01SE

Cala Morell

Menorca grisa i blanca

ME02ES

Binimel·là, Pregonda i Ferragut

Menorca fosca

ME03ES

Port de Maó

Menorca fosca i blanca

ME04ES

Favàritx

Menorca fosca

ME05ES

Cala Pilar i Algaiarens

Menorca vermella

ME06ES

El Toro

Menorca fosca, vermella i grisa

ME07ES

Tirant

Menorca fosca

ME08ES

Cavalleria

Menorca grisa i Plioquaternari

ME09GE

Barranc d'Algendar

Menorca blanca

ME10SE

Cap des Redoble i macar de sa Llosa

Menorca grisa i blanca

ME11PA

Binidalí

Menorca blanca

ME12GE

Penyes de Biniguardó

Menorca vermella

ME13PA

Arenal d’en Castell

Menorca grisa

ME14ES

Port d’Addaia

Menorca fosca, vermella i grisa

ME15PA

S’Algar i Alcalfar

Menorca blanca

ME16ES

Es Murtar i sa Mesquida

Menorca fosca

ME17GE

Pedreres de s’Hostal

Menorca blanca

ME18GE

Coves de cala Blanca

Menorca blanca

ME19GE

Des Canutells a cala en Porter

Plioquaternari

ME20ES

De cala en Blanes a sa Farola

Menorca blanca

ME21ES

Cap i Mola de Fornells

Menorca grisa i Plioquaternari

ME22MC

Illa d'en Colom

Menorca fosca

ME23GE

Barranc de Trebalúger

Menorca blanca

ME24GE

Pedrera de Santa Ponça

Menorca blanca

ME25GE

Albufera des Grau

Menorca fosca

ME26ES

Cap de Menorca

Menorca grisa i blanca

ME27PA

Cova C-2

Menorca blanca

Inferior

ME28TE

Carretera d’Alaior as Migjorn Gran

Menorca fosca i vermella

Furonguià

ME29GE

De cala en Turqueta a cala Galdana

Menorca blanca

ME30GE

Cala Sant Esteve

Menorca blanca

ME31GE

De Tirant a Fornells

Plioquaternari

ME32PA

Icnofòssils de Fornells

Menorca fosca

PROTEROZOIC

ME33GE

Penya de s'Indi

Menorca vermella

ME34ES

De cala Blanca al cap d'Artrutx

Menorca blanca

ARQUEÀ

ME35GE

Cova de s'Aigua de Son Boter

Menorca blanca
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CENOZOIC

QUATERNARI

Holocè
Plistocè
Pliocè

NEOGEN

Miocè
Oligocè

PALEOGEN

Superior

MESOZOIC

Inferior
Superior (Malm)

JURÀSSIC

Superior

FANEROZOIC

Lopinguià

PERMIÀ
CARBONÍFER

Pennsylvanià
Mississippià
Superior

DEVONIÀ
PALEOZOIC

66,0
145,0

MENORCA
GRISA

201,3

MENORCA
GRISA

251,9

MENORCA
VERMELLA

Guadalupià
Cisuralià

298,9
358,9

Mitjà
Inferior
Pridolià

MENORCA
FOSCA

419,2

Ludlowià

SILURIÀ

Wenlockià
Llandoverià
Superior

ORDOVICIÀ

443,8

Mitjà
458,4

Miaolinguià
Sèrie 2
Terranovià

HADEÀ

MENORCA
BLANCA

23,03

Mitjà
Inferior

CAMBRIÀ

2,58

Mitjà (Dogger)
Inferior (Lias)

TRIÀSIC

0

Eocè
Paleocè

CRETACI

Milions d’anys

541,0
2.500
4.000
4.570

El temps geològic
correspon al temps
transcorregut entre la
formació de la Terra,
fa aproximadament
4.570 milions d’anys, i
el present. Es divideix i
distribueix en intervals
de temps caracteritzats
per esdeveniments
importants de la
història de la Terra i
que es representen
mitjançant la Taula dels
temps geològics.
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El marge est de la cala
és el millor indret de l’illa
per poder contemplar
el contacte entre les
regions de tramuntana i
migjorn de Menorca.

Cala Morell
ME01SE CONGLOMERATS I FALLA DE CALA MORELL

El paisatge de cala Morell està fortament influenciat per les roques
que constitueixen la cala, que hi confereixen uns trets molt peculiars
que la diferencien de la resta de cales de Menorca.
Entre les roques de la cala en destaca una, formada per còdols arrodonits
de color vermell i gris, anomenada conglomerat. A l’est de la cala, els
conglomerats queden abruptament tallats per unes roques grises molt
més antigues, que s’anomenen dolomies. Representen el contacte entre
les dues regions geològiques en què es divideix Menorca: les dolomies
grises del Juràssic de la regió de tramuntana es posen en contacte amb els
conglomerats i el marès del Miocè de la regió de migjorn. S’interpreta que
aquestes roques estan juntes per l’acció d’una falla i impliquen un salt en el
temps d’uns 165 milions d’anys.
Els sediments que van originar els conglomerats els transportaren uns
torrents que probablement procedien d’una zona propera a les actuals cales
d’Algaiarens i del Pilar, fa uns 15 milions d’anys. Aquests torrents, de poc
recorregut però amb un gran pendent, resultaven catastròfics. En moments
de fortes tempestes, podien arrossegar grans roques, que dipositarien a la
mar a cala Morell, entre altres indrets. El rodolament dels còdols per l’acció
de les ones els desgastà i els conferí formes arrodonides.
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Els còdols que constitueixen
els conglomerats de cala
Morell presenten diverses
coloracions, tot i que
bàsicament procedeixen de
l’erosió de dos tipus de roques:
els gresos (vermells) i les
dolomies (grises).
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Binimel·là,
Pregonda i Ferragut
ME02ES SUCCESSIÓ DEVONIANOCARBONÍFERA I ROQUES ÍGNIES DE BINIMEL·LÀ

L’àrea compresa entre les platges de Ferragut i Pregonda representa
una de les zones geològiques més interessants, sorprenents i a la
vegada més complexes de Menorca.
Correspon a una sèrie geològica composta per una barreja xocant de
diversos tipus de roques, única a l’arxipèlag balear, de difícil ordre cronològic
i molt deformades, que constitueixen espectaculars plegaments com a
conseqüència dels intensos moviments orogènics i altres processos que
les afectaren. Aquesta variabilitat impressionant de roques està formada
per gresos, lloselles, conglomerats (associats a colades de fang), nòduls
de fosfat, radiolarites, calcàries amb fòssils de crinoïdeus i roques d’origen
volcànic. A més, la zona mostra altres elements d’interès geològic, com
les dunes fòssils del Quaternari amb estratificacions encreuades ben
interessants.
Les roques d’aquesta localitat (excepte les dunes fòssils) s’atribueixen
als períodes geològics del Devonià i el Carbonífer, fa aproximadament entre
410 i 324 milions d’anys, i van ser sedimentades a la mar. Cal destacar que
aquí s’alternen roques sedimentades en mars molt profundes juntament
amb altres dipositades en mars de poca fondària. Una interpretació d’aquest
fet, en principi contradictori, es podria associar a una caiguda en massa
dels nivells de poca profunditat des de la vorera de la plataforma marina (la
part de relativament poca fondària i en contacte amb el continent) cap a les
grans profunditats, on els sediments formats en les aigües superficials de la
mar s’inclourien en els nivells profunds.

Un dels trets que, per la seva vistositat, criden més l’atenció a Binimel·là són les lloselles
vermelles, riques en sílice i amb una disposició en capes planes i paral·leles.

La sèrie geològica de la zona presenta
roques subvolcàniques que constitueixen
bells relleus al voltant de cala Pregonda.
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Les roques conegudes com a radiolarites,
habitualment plegades, són un dels elements que
confereixen un especial interès a la localitat.
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Port de Maó

1

Roques
marines del
Miocè

Roques del
Paleozoic

2

Els torrents transporten
els sediments que erosionen
cap a la mar

4

Al marge nord les roques del Miocè
desapareixen per l’erosió, excepte
als illots del port

ME03ES DISCORDANÇA DEL PORT DE MAÓ I LA PENÍNSULA DE LA MOLA

El port de Maó es caracteritza per presentar dues ribes
geològicament diferents. Davall l’aigua, i també als illots i a la Mola,
s’hi troba el contacte entre els dos tipus de roca que el formen.
Al nord del port, petits turons coberts de vegetació deixen entreveure unes
roques de color fosc de l’era paleozoica sedimentades fa més de 300
milions d’anys. Són gresos i lloselles que van ser dipositats a la mar, a gran
profunditat, a partir de corrents d’aigua tèrbola. Aquestes roques contrasten
amb el marès de color clar i disposició horitzontal de la riba sud, on es va
establir la ciutat. El marès, constituït per l’acumulació d’una quantitat ingent
de fragments de closques i restes d’algues, va ser sedimentat al Miocè, fa
aproximadament 10 milions d’anys, en una mar càlida de poca profunditat.
L’origen del port es relaciona amb un antic torrent procedent de l’àrea que
ocupen avui els vergers de Sant Joan i que es va obrir pas en el contacte
entre ambdós tipus de roques.
Una forta baixada del nivell de la mar provocà un increment del pendent
i, per tant, un major poder erosiu del torrent. La vall s’anava aprofundint
i eixamplant, i la diferència de rocam provocava la formació de penyals
abruptes al sud i un relleu més suau al nord, on s’encaixaven petits
torrents que deixaren entre ells els petits turons. Al marge sud, es produïen
esllavissades de grans blocs de marès, que potser van originar cales com
Calesfonts. Una pujada del nivell de la mar aturà el poder erosiu del torrent,
n’inundà la vall i, en conseqüència, originà el port de Maó. Tan sols uns
petits turons que haurien resistit a l’erosió sobreviurien a la “inundació”: els
illots del port.
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3

La vall es va
aprofundint
i eixamplant

Maó

Falles
normals

Illa del Rei

9

El port de Maó presenta dues
ribes amb unes roques ben
diferents a cada costat. El
contacte entre ambdues es
pot identificar als seus illots.

Roques
continentals
del Miocè

L’evolució geològica
del port de Maó es
relaciona amb l’acció
erosiva d’un torrent,
que va ser afavorida
per un descens del
nivell de la mar.

N

5

Una pujada del nivell de la
mar inunda la vall i forma
l’actual port de Maó
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Favàritx
ME04ES SEQÜÈNCIES TURBIDÍTIQUES I ESTRUCTURES
ORGÀNIQUES DEL CARBONÍFER DEL CAP DE FAVÀRITX

El cap de Favàritx correspon a una àrea de gran singularitat
geològica, on la salinització a la superfície no permet el
desenvolupament de vegetació destacable, fet que provoca que la
roca llueixi amb tota l’esplendor.
Una gran avinguda d’un riu que tengui la desembocadura a prop de l’inici
d’un canó submarí pot desencadenar una baixada sobtada de sediments
cap a les grans profunditats marines. Fins i tot, un petit terratrèmol pot
provocar el mateix efecte. Llavors, els sediments baixen a gran velocitat
aprofitant el pendent del talús submarí en forma d’un corrent de terbolesa.
En arribar als fons abissals s’inicia una desacceleració i el corrent deixa
gradualment les fraccions de sediments que ja no té força per mantenir en
suspensió. Conseqüentment, primer dipositarà les partícules més gruixades
i seguidament les més fines. Amb el pas del temps les partícules més
gruixades formaran una roca que anomenam conglomerat, les partícules
intermèdies, una altra que coneixem amb el nom de gres, i les més fines
formaran la llosella.
Aquests tipus de roques formades als fons marins són molt pobres
en fòssils. No obstant això, a les lloselles identificam freqüentment unes
marques que semblen ornamentar les roques. Van ser fetes per animals
(com cucs o caragols) que durant el Carbonífer, en el seu afany per cercar
aliment, aixopluc o fugir dels seus depredadors i enemics, es desplaçaven
(generalment en els moments de calma des del punt de vista de les
avingudes de terbolesa) damunt el sediment de les profunditats marines
deixant unes marques que es coneixen amb el nom d’icnofòssils o pistes
fòssils. Les més freqüents a Favàritx són: Nereites delpeyi, Dictyodora
liebeana, Lophoctenium culmi i Callictenium hermitei.

A tocar del far ressalten els gresos ocres de gra gruixat i gran duresa; vora la mar, la llosella negra,
més tova, presenta un relleu més planer.
Delta

Canó
submarí
Talús

Ventall
o delta
submarí

Sediments
continentals
Sediments
marins de
plataforma

Corrent de
terbolesa

Exemples
d’icnofòssils

Sediments
marins de
turbidites

Les roques de Favàritx es van
formar a partir d’esllavissades
de sediments que es dipositaven
i formaven deltes a les grans
profunditats marines.
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Cala Pilar
i Algaiarens
ME05ES SEQÜÈNCIA PERMOTRIÀSICA
I DICS BASÀLTICS DE CALA PILAR A PUNTA ROJA

Els gresos
vermells del
Triàsic inferior
constitueixen
els imponents
penyals de sa
Falconera, devora
cala Pilar.

El tram costaner comprès entre cala Pilar i Algaiarens representa
una de les localitats d’interès geològic més vistoses de Menorca
i el millor indret de l’illa per reconèixer la sèrie geològica,
predominantment vermella, sedimentada entre el final del Paleozoic
i el principi del Mesozoic.
L’àrea està majoritàriament modelada sobre gresos vermells intercalats
entre materials de naturalesa argilosa. Els primers corresponen a
l’acumulació i consolidació de grans d’arena i còdols, que van ser
transportats per grans rius que erosionaven les serralades més properes
a Menorca aixecades al final del Paleozoic. Els materials més fins, les
argiles i els llims, sedimentarien quan es produïa el desbordament dels
rius i s’acumularien àmpliament als marges dels canals d’aquests, a les
planes d’inundació. La major part del temps, aquests rius només portaven
aigua, però el transport de sediments es reactivava en moments de pluges
torrencials, que arrossegaven quantitats enormes de material. Amb unes
quantes avingudes de sediments, els canals s’omplirien fins que quedarien
inutilitzats.
La presència d’òxid de ferro dissolt a l’aigua dels rius tenyiria aquestes
roques de vermell en un ambient exterior (oxidant) i els proporcionaria el
seu característic color. Cal destacar que habitualment les roques d’aquesta
zona presenten un avançat estat d’alteració. Una de les manifestacions
més característiques d’aquesta alteració és l’anomenada erosió alveolar
o en niu d’abella, originada pel vent i l’abrasió de la sal marina i deguda a
les variacions de composició de la roca. Tanmateix, l’element més singular
de la localitat es relaciona amb uns dics de roques volcàniques que tallen
les roques vermelles. Es troben força alterats i corresponen a una roca de
composició basàltica, en què el magma que els va originar es va refredar a
l’interior de l’escorça terrestre.
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Riu meandriforme
(predominant a l’àrea del
Pilar – Pla de Mar)

Les roques de la
localitat van ser
sedimentades per
l’acció de grans
rius, tant de tipus
meandriforme,
amb una major
presència d’argiles,
com trenats, en
què predomina
la formació de
gresos.
Riu trenat
(predominant a l’àrea
de la muntanya Mala)
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El Toro

Tirant

ME06ES SÈRIE GEOLÒGICA DEL TORO

ME07ES SEQÜÈNCIES TURBIDÍTIQUES DEL SILURIÀ-DEVONIÀ
DE CALA TIRANT

Tot i que des del cim del Toro s’obté una magnífica panoràmica del
paisatge geològic del nord de Menorca, el seu interès principal està
en el fet que la seva sèrie geològica permet distingir gran part de les
roques que formen la Tramuntana de l’illa.
Els primers materials que formen aquesta sèrie són els del Paleozoic, que
identificarem des des Mercadal fins a l’entorn del lloc des Peu del Toro.
Aquí, als materials paleozoics se’n superposen uns altres de vermells,
d’origen continental, sedimentats al Triàsic inferior. La mina La Rubia,
l’explotació minera de coure més important de l’illa, va ser oberta molt a
prop del contacte entre ambdós materials. Per damunt, identificam les
roques calcàries del Triàsic mitjà, de gra molt fi i caracteritzades perquè
amb relativa freqüència estan bioturbades, cosa que ha donat com a
resultat una roca amb una superfície irregular coneguda com a pedra del
Toro. A les pedreres de la muntanya, també s’hi han reconegut margues i
unes calcàries amb fòssils d’escopinyes conegudes com a Daonella. Per
damunt d’aquestes, hi trobam margues del Triàsic superior i calcàries
majoritàriament dolomitzades del Juràssic.

La presència de fòssils de graptòlits entre les roques d’aquest
indret va permetre determinar que a Tirant localitzam les roques
considerades més antigues de les Illes Balears.
Els graptòlits corresponen a fòssils que es presenten, generalment, com a
línies dentades a la superfície de roques argiloses, com són per exemple les
lloselles o les pissarres. Van ser organismes marins de vida colonial, que
van viure exclusivament al Paleozoic. Són de gran interès per a la datació
de les roques de l’Ordovicià i Silurià, períodes del Paleozoic, en què aquests
organismes van adquirir un gran desenvolupament. Aquests fòssils van
ser identificats al macar Petit de Tirant en unes lloselles de color negre,
que van permetre determinar que la seva sedimentació es va produir fa
aproximadament 400 milions d’anys (final del Silurià - principi del Devonià) al
fons de la mar.

A Tirant trobarem capes plegades
de gresos de gra fi intercalades
entre altres de llosella on es van
identificar fòssils de graptòlits.

A la muntanya s’hi localitza una antiga pedrera de la roca ornamental pedra del Toro (esquerra)
i una altra d’on s’extreien àrids (dreta). Especialment aquesta darrera presenta afloraments
geològics d’interès, que haurien de ser respectats en la seva desitjable restauració.
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Cavalleria

Sedimentació
de calcàries
durant el
Juràssic

1

ME08ES MESOZOIC I PLIOQUATERNARI DEL CAP DE CAVALLERIA

Mar

La base del cap està constituïda per dolomies sedimentades al Juràssic
(fa 180 milions d’anys) que originen costers abruptes, sobre les quals es
van dipositar dunes formades en el límit entre el Pliocè i el Quaternari (fa
aproximadament 2,5 milions d’anys), que acabarien formant nivells de
marès. La localitat d’interès geològic també compren l’entorn de la punta
des Vernís i cala Torta, on s’identifiquen calcàries i margues del Triàsic mitjà
i superior. Si hi afegim els sediments argilosos i llimosos del voltant de cala
Roja, l’àrea ens permet identificar un registre sedimentari interromput en el
temps d’uns 70 milions d’anys.
Al paratge conegut com s’Olla, molt a prop del far, s’obtenen unes vistes
magnífiques de les dolomies del Juràssic i dels estrats gruixats de marès
del Plioquaternari, en uns penyals verticals de gran alçada. El contacte
entre ambdues roques forma una discordança, una superfície que separa
dos conjunts d’estrats de diferents edats que indica que la deposició de
sediments no va ser contínua. En aquest cas, la discordança és de tipus
angular, ja que els estrats superiors (de marès) es van dipositar sobre uns
estrats inclinats i fortament erosionats (de les dolomies), és a dir, la sèrie
antiga està plegada, de manera que forma un angle amb la sèrie moderna.

A sota del far
s’identifiquen
estrats de marès
del Plioquaternari
separats per petites
acumulacions
d’argiles vermelles
que es relacionen
amb antics sòls.
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2

La tectònica
plega les roques
i inclina les
capes

Intensa erosió
de les roques
inclinades

3

Formació d’una
plana o superfície
d’erosió

4 Durant el Plioquaternari se sedimenta arena damunt la
superfície d’erosió i forma una discordança angular

Vent predominant

Plioquaternari:
dunes fòssils

Dunes eòliques
Discordança
angular

Far de
Cavalleria
5

Discordança
angular
Plioquaternari

Discordança
angular
Juràssic

N

9

El cap de Cavalleria correspon al punt més septentrional de
Menorca, caracteritzat per la presència d’un penyal vertical de gran
interès geològic, de gairebé 90 m d’alçada màxima.

Al cap de Cavalleria
destaca una discordança
angular, formada a la part
inferior per sediments
del Juràssic que es van
dipositar en estrats
horitzontals i paral·lels;
les forces tectòniques,
però, van provocar-ne
la inclinació en conjunt.
Més tard, les roques van
patir una intensa erosió,
que arrasà completament
el relleu i formà una
plana, a sobre de la qual
es van dipositar estrats
horitzontals d’arena durant
el Plioquaternari.

Juràssic:
dolomies i calcàries
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Barranc d’Algendar
ME09GE MODELATGE FLUVIAL, ESPADATS I DINÀMICA
HIDROGEOLÒGICA DEL BARRANC D’ALGENDAR

Des de la regió de tramuntana, el barranc d’Algendar descriu un
traçat pràcticament rectilini de 8,5 quilòmetres fins a cala Galdana,
entre profunds canons fluvials i parets gairebé verticals tallades en
el marès del Miocè.
Encara que presenta una direcció fonamental, el barranc descriu nombroses
voltes i recolzades, que podrien associar-se a grans enfonsaments als seus
marges, i mostra un traçat fluvial de gran recorregut, amb amplades de
50 a 100 m i amb parets en molts de trams verticals d’una alçada mitjana
de 50 m i amb màxims de quasi 80 m. S’ha d’incidir en el fet que presenta
el nombre més gran de fonts d’aigua dels barrancs de Menorca, com a
conseqüència de la intercepció del nivell freàtic amb la superfície del terreny
excavada milers d’anys enrere. Cal destacar, també, la presència de diverses
cavitats d’interès geològic als seus espadats, com la cova d’en Curt, de ses
Abelles o la cova Murada.

El barranc d’Algendar manté un cabal d’aigua durant tot l’any gràcies a les aportacions de l’aqüífer,
que han permès organitzar espais conreats de reguiu al seu fons des de molt antic.
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Cap des Redoble
i macar de sa Llosa
ME10SE CRETACI DEL CAP DES REDOBLE I FOSSA TECTÒNICA
DEL MACAR DE SA LLOSA

Els terrenys del macar de sa Llosa formen un indret completament
singular en el context geològic de Menorca.
Els terrenys del macar de sa Llosa corresponen a una fossa tectònica; una
àrea que es va enfonsar per l’acció d’unes falles que van originar una ampla
zona deprimida. L’acció d’uns moviments tectònics de distensió provocaren
l’aparició d’unes falles normals en les roques del Cretaci i del Juràssic
que conformen predominantment l’àrea. Aquestes falles conduïren a un
enfonsament del terreny, que seria emplenat per còdols transportats des
d’afloraments cretacis, situats al nord-oest de l’actual macar, per violents
torrents en moments de fortes tempestes. La identificació d’uns fòssils
d’algues entre aquestes roques va permetre determinar que la sedimentació
de les roques es va produir al final del Paleogen, i això fa que representin les
úniques roques conegudes a Menorca d’aquest període geològic.

Les roques que formen els penyals del macar estan constituïdes majoritàriament per còdols
angulosos, que indiquen que el transport al qual van ser sotmesos va ser curt, sense que
tinguessin temps d’arrodonir-se i esdevenir macs.
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Binidalí
ME11PA JACIMENT PALEONTOLÒGIC DE BINIDALÍ

L’interès geològic de Binidalí es relaciona principalment amb
l’extraordinària concentració de fòssils d’algues calcàries i els petits
fragments derivats de la seva destrucció, que constitueixen les
roques de la localitat.
Els rodòlits són nòduls d’algues calcàries formats principalment per algues
coral·linàcies que creixen al voltant d’una resta sòlida com pot ser un còdol o
el fragment d’una closca. Es caracteritzen perquè poden incorporar carbonat
de calci en els seus teixits, és a dir, calcifiquen, fet que els permet fossilitzar
fàcilment. En créixer, la majoria d’aquest tipus d’algues adquireixen una
forma propera a l’esfèrica per efecte del moviment a què són subjectes pels
corrents i per l’onatge. És a dir, el rodolament al qual els sotmet el moviment
de l’aigua de mar on viuen els confereix aquestes formes, tot i que poden
adoptar morfologies des d’esfèriques fins a formes més o menys aplanades.
A partir dels fòssils identificats, els científics han determinat que
aquestes roques s’haurien format fa entre 11 i 7 milions d’anys (al
Tortonià). Els sediments es disposen sempre en capes quasi planes amb
una lleugera inclinació d’uns 15º-20º vers la mar. Aquesta disposició és
producte de l’ambient sedimentari en què es van formar les roques, una
àrea de rampa, és a dir, una plataforma marina amb suau pendent constant,
en què els rodòlits són el component principal. Així, els rodòlits formen
capes paral·leles inclinades suaument cap al sud, unides per una matriu de
petites partícules de carbonat de calci, de manera que formen els estrats i
confereixen a la roca calcària un aspecte granulós.

Els rodòlits poden
formar agregacions
molt denses, que
confereixen un
aspecte globulós a les
roques de la cala.
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Els penyals de la cala de Binidalí es caracteritzen per la presència d’una inusual concentració de
nòduls d’algues roges o rodòlits.
Regió de
tramuntana

Ventall
costaner

Rampa
mitjana
Talús
distal
Rampa
externa

Aquestes roques es van
formar al Miocè, a una
profunditat de 70 a 100 m,
quan la regió de migjorn de
Menorca estava envaïda per
la mar i la de tramuntana
formava un relleu muntanyós.

Algues
vermelles
Rodòlits
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Penyes de
Biniguardó
ME12GE MODELAT EÒLIC DEL TRIÀSIC INFERIOR DE LES PENYES DE BINIGUARDÓ

Les penyes de Biniguardó mostren espectaculars formes
resultants de l’erosió originada pel vent i deguda a les variacions de
composició de la roca.
Un dels trets més característics del Permotriàsic menorquí és l’anomenada
erosió alveolar o en niu d’abella, que esculpeix belles i curioses formes en
les seves roques, predominantment vermelles. Les penyes de Biniguardó
corresponen a gresos massius del Triàsic inferior, amb estratificacions
encreuades ben conservades, i formes d’erosió en niu d’abella i tafone,
especialment en els vessants encarats al nord. Cal destacar que aquestes
formes són conseqüència de la debilitació prèvia de la roca, per exemple
per fenòmens tectònics, per l’activitat orgànica o per les variacions de
temperatura. Alhora, és necessari un procés de dispersió de l’arena producte
de la desagregació. En cas contrari, l’arena s’acumularia al peu d’aquestes
formes i evitaria el desenvolupament d’aquest procés.

Les penyes de Biniguardó, molt a prop des Mercadal, constitueixen un bell paisatge, configurat per
les roques vermelles del Triàsic inferior.
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Arenal d’en Castell
ME13PA ROQUES CARBONÀTIQUES
DEL MUSCHELKALK DE L’ARENAL D’EN CASTELL

A l’extrem occidental de la cala localitzam un dels millors indrets
per reconèixer les roques que constitueixen la sèrie geològica del
Triàsic mitjà de Menorca i segurament amb els afloraments d’aquest
període més espectaculars.
Les calcàries que trobam en el promontori que constitueix el tancament
de la cala pel marge oest presenten afloraments esplèndids de la sèrie
geològica del Triàsic mitjà. Criden especialment l’atenció els magnífics plecs
que afecten les roques calcàries finament estratificades. Són plegaments
molt aguts, coneguts com a xebrons, uns plecs en què la zona de major
curvatura (la xarnera) és angulosa en lloc d’arrodonida. Entre les calcàries
s’identifiquen capes primes de margues, que van conferir la plasticitat
necessària a aquestes roques perquè es plegassin d’una manera tan aguda.
Les calcàries també es caracteritzen per presentar traces de bioturbació i
nòduls de sílex, així com restes fòssils a la part mitjana de la sèrie.

Les roques del Triàsic de l’arenal d’en Castell estan molt replegades tectònicament, de manera que
constitueixen capes plegades i ondulades, especialment vistoses al promontori oest de la cala.
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Port d’Addaia
ME14ES SÈRIE ESTRATIGRÀFICA DEL PORT D’ADDAIA

La localitat d’interès geològic del port d’Addaia és una de les que
presenta una major diversitat de materials i estructures geològiques
de Menorca, algunes d’impressionants.
A la punta de Mongofra s’identifiquen interessants exemples de la sèrie
paleozoica, en què destaca un espectacular plec tombat, originat durant
l’orogènesi herciniana. També s’hi reconeixen estructures associades
a l’orogènesi alpina i magnífics afloraments d’alternances de gresos i
lloselles as Armaris. Com a Binimel·là, hi trobam radiolarites i conglomerats
intercalats en la sèrie turbidítica, interpretats com el producte d’una
colada fangosa. Les roques del Permotriàsic presenten afloraments
esplèndids entre es Capell de Ferro i Son Tema, en un paquet de gresos
amb estratificacions encreuades a gran escala i erosions alveolars, i on es
pot reconèixer el contacte entre el Paleozoic i el Mesozoic. Al cantó est del
port identificam calcàries del Triàsic, mentre que a l’oest afloren dolomies
del Juràssic, on també trobarem masses de travertins escalonades de la
muntanya a la mar.

A la zona des Costers, molt a prop
de les salines d’Addaia, destaca
en el paisatge un nivell de gresos
amb coloracions vermelloses
i grogues, estratificacions
encreuades i erosions alveolars
esplèndides.
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El plec tombat de la punta de Mongofra, únicament visible des de la mar, és probablement el més
espectacular, quant a dimensions, de Menorca.
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L’esplèndida crosta de fosfat a
la llosa de Rafalet separa les
unitats geològiques intermèdia
i superior en què es divideix la
regió de migjorn de Menorca.

S’Algar i Alcalfar
ME15PA MIOCÈ DEL TRAM COSTANER DE S’ALGAR A ALCALFAR

L’àrea costanera que comprèn la línia de costa entre s’Algar i
Alcalfar es relaciona amb un jaciment fossilífer, malauradament
avui en dia pràcticament testimonial, a causa de la intensa
espoliació a què ha estat sotmès.
La localitat es relaciona amb un jaciment fossilífer de braquiòpodes, rodòlits,
bivalves, equinoderms i dents de peixos, les quals destacaven especialment
i sobre les quals es van publicar diversos estudis científics. A en Vermell, el
jaciment se situa en un terreny força irregular per efecte d’una intensa erosió
càrstica, és a dir, provocada per la dissolució de la roca per l’aigua carregada
de CO2. Els buits originats per aquest fenomen càrstic han estat reomplerts
posteriorment per gresos i conglomerats, els grans i còdols dels quals,
majoritàriament derivats de l’erosió de gresos i llosella del Paleozoic, foren
arrossegats per torrents.
La localitat és un indret esplèndid per poder reconèixer el límit entre les
dues unitats geològiques principals que han estat reconegudes a la regió
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En Vermell és un jaciment fossilífer
completament espoliat, la qual cosa
ens hauria de fer reflexionar sobre
l’enorme atractiu que presentaria
l’àrea si aquest fet no s’hagués
produït. En cas d’identificar un fòssil
és molt important no endur-se’l i
deixar-lo al lloc que li correspon.

de migjorn de Menorca. La més antiga es va sedimentar al Tortonià (fa al
voltant d’11 milions d’anys) en una plataforma marina amb suau pendent
constant. Per damunt, la més moderna, molt més reduïda en extensió a l’illa,
hauria estat dipositada al Messinià (fa aproximadament 7 milions d’anys)
en un ambient d’esculls i a la part inferior de la zona fòtica. El canvi en la
sedimentació, que implica el pas d’una unitat a l’altra, es relaciona amb
un canvi en les condicions ecològiques, que provocà una disminució de
nutrients i, per tant, una alteració de la cadena tròfica. El límit entre ambdues
unitats es reconeix a s’Algar mitjançant una llampant crosta de tonalitat
ocràcia i composta majoritàriament per fosfat.
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Es Murtar
i sa Mesquida

Pedreres de s’Hostal
ME17GE PEDRERES DE S’HOSTAL

ME16ES SEQÜÈNCIES TURBIDÍTIQUES DEL CARBONÍFER DES MURTAR I SA MESQUIDA

Com a gairebé tot el nord de Maó, les roques des Murtar i sa
Mesquida es formaren als fons marins, a partir d’allaus de
sediments procedents d’àrees de poca profunditat, però en aquesta
localitat cal destacar els dipòsits de conglomerats.
Del conjunt de roques que formen una sèrie turbidítica, els conglomerats
són els menys freqüents i a la vegada els més vistosos. Són roques
sedimentàries amb còdols de mida superior a 2 mm, que es troben inclosos
en una matriu que omple els buits que hi ha entre els còdols i que sol ser de
material arenós o fangós. As Murtar destaca una potent massa formada per
grans blocs de turbidites, que generalment presenten un fort replegament.
En aquesta massa també s’alternen còdols molt més petits de quars,
roques sedimentàries, metamòrfiques i ígnies. A sa Mesquida cal emfatitzar
els conglomerats amb poca matriu del Pa Gros i els conglomerats amb
molta matriu de sa Punta de sa Torre, entre altres estructures d’interès
relacionades amb els corrents de terbolesa.
Els conglomerats de
sa Punta Negra des
Murtar són un dels
elements més atractius
i interessants de la
localitat.
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Les pedreres de s’Hostal són uns grans afloraments
que combinen un significat històric i etnològic amb un
clar contingut geològic, cosa que permet establir un
lligam entre l’ésser humà i la geologia.
S’Hostal correspon a un recinte de pedreres de marès de 55.000 m2, que
finalitzà la seva activitat extractiva el 1994. L’espai fou llogat per la fundació
Líthica el 1995, la qual iniciaria la seva tasca cultural amb la finalitat
de sensibilitzar la societat sobre la importància de les pedreres com a
elements etnològics de gran valor, amb un particular paisatge quadriculat
de murs verticals. A les parets de les pedreres s’identifiquen abundants
restes fòssils del Miocè, especialment d’equinoïdeus (bogamarins) de
diferents espècies i corresponents tant a closques originals com a motlles
resultants del sediment que va omplir els espais buits de la closca original
desapareguda. També destaquen les estructures associades amb l’activitat
biològica (bioturbacions) i les relacionades amb espeleotemes (com són les
estalagmites).
Líthica treballa
en la rehabilitació
integral de les
pedreres de s’Hostal,
convertides en espai
lúdic i cultural, tot
respectant-les com a
pedreres i divulgant i
defensant el món de
la cultura de la pedra
de Menorca.
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Coves de
cala Blanca

Des Canutells
a cala en Porter

ME18GE COVES DE CALA BLANCA

ME19GE DUNES PLEISTOCENES DES CANUTELLS A CALA EN PORTER
I COVA DE SA DUNA

Les coves de cala Blanca formen un conjunt de cavitats obertes
en el marès mitjançant processos de dissolució, provocats
essencialment per les aigües subterrànies.
Correspon a un conjunt de coves (de s’Aigua, na Megaré, des Màrmol, de
sa Tauleta i des Caramells), obertes per l’acció de les aigües subterrànies
que, carregades de CO2, van dissoldre la roca especialment a partir de dos
sistemes de fractures; un de principal, de direcció NE-SW, coincident amb
l’orientació principal de cala Blanca, i un altre de secundari, de direcció
E-W, que subdivideixen les cavitats en diferents sales. Les coves estan
situades a prop del nivell
freàtic actual, on les aigües
ocupen les zones deprimides
i a vegades formen conjunts
discontinus de petits
llacs. Presenten grans
estructures d’estalagmites
que emplenen les cavitats, a
més d’acumulacions d’argiles
vermelles que han reblert
alguns conductes i recobert
part del paviment d’algunes
zones.

Des Canutells fins a la cala de Llucalari s’identifica una gran
duna fòssil que aflora discontínuament, però per la qualitat dels
afloraments la localitat d’interès es limita fins al racó d’en Pudent.
Aquestes dunes corresponen a una roca anomenada marès o eolianita,
formada per la consolidació de l’arena que va ser acumulada a la costa per
l’acció del vent durant el Quaternari. La identificació de restes de caragols
terrestres fòssils que vivien a la duna quan encara no s’havia consolidat va
permetre determinar que l’acumulació d’arena s’hauria donat fa uns 140.000
anys. Destaquen els afloraments del racó des Suros i dels racons d’en
Pudent i de Sant Josep. En aquests indrets la roca va ser explotada amb la
finalitat d’obtenir blocs per a la construcció. Cal destacar també la cova de sa
Duna, una cavitat costanera a l’interior de la qual s’ubica de manera insòlita
una duna fòssil, on s’han identificat rastres i petjades d’Hypnomys, un liró
(rosegador) del qual s’ha descrit una espècie gegant endèmica de Menorca.
Les parets de les
dunes fòssils del
racó des Suros
adopten superfícies
planes i verticals,
producte dels
treballs d’extracció
del marès que s’hi
desenvolupà antany.

Els espeleotemes, com són les
estalactites, estalagmites i columnes,
són els elements que confereixen una
bellesa especial a les coves, així com
la presència de petits llacs.
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De cala en Blanes
a sa Farola

Cap i Mola de Fornells

ME20ES MIOCÈ DEL TRAM COSTANER DE CALA EN BLANES A SA FAROLA

Tot i que la primera descripció de la localitat com a LIG se
centrà en els fenòmens erosius dels penyals de la Mola de
Fornells, el seu interès també inclou la seva sèrie geològica.

ME21ES SÈRIE ESTRATIGRÀFICA I MODELATGE CÀRSTIC
DEL CAP I MOLA DE FORNELLS I NA POLIDA

Possiblement l’element que confereix un major interès a la localitat
es relaciona amb una capa que marca el límit entre les dues unitats
geològiques principals que es reconeixen a la regió de migjorn.
Al tram costaner que forma la localitat es reconeixen (tot i que amb un
domini clar de la superior) les dues unitats principals del migjorn menorquí
i s’identifica la transició entre elles. Aquest pas d’una unitat a l’altra està
registrada a les roques de la localitat per una capa d’uns 1,5 cm de gruix
atapeïda de petits fòssils d’Heterostegina. Aquests fòssils corresponen a
un foraminífer bentònic (per tant, viu sobre els sediments marins) present
a la mar des de fa 34 milions d’anys. Aquesta capa va acompanyada
d’abundants fòssils, sovint trencats, de bogamarins, escopinyes i dents
de peix. Les roques que componen els nivells superiors estan formades
principalment per fragments de fòssils d’algues calcàries (rodòlits), que
s’alternen amb sediments fins amb presència de fòssils d’escopinyes,
briozous i bogamarins romputs.
Heterostegina
correspon a
un gènere de
foraminífers,
uns organismes
caracteritzats
per segregar
una closca de
carbonat de calci
dins la qual viu
l’animal i que
fossilitza amb
relativa facilitat.

Als penyals de la Mola de Fornells nombroses coves marines s’escampen
per la seva base. Aquestes són producte d’una forta pressió de la mar i de
l’aigua dolça, que carregada de CO2, circula per les esquerdes obertes al
rocam. Entre aquestes coves destaca la cova Polida, la més extensa de la
regió de Tramuntana. Pel que fa a la sèrie geològica, la Mola està constituïda
per roques del Cretaci i del Juràssic, sobre les quals jeuen horitzontalment
roques del Quaternari. Al cap de Fornells, afloren les dolomies del Juràssic
i també margues, amb un contingut en fòssils que van permetre datar
aquestes roques.
Estalactites i
estalagmites

Avenc

Detall del
rascler

Diàclasi

Cova

Zona
d’infiltració
Nivell
piezomètric

Aigua
salada

Caos de
blocs

Aigua
salobre

Aigua
dolça

Sifó

Flux
subterrani

La Mola de Fornells presenta un paisatge abundant en fenòmens d’erosió càrstics, producte
dels quals són les coves, on abunden els espeleotemes, o en superfície, la formació de crestes
punxegudes conegudes com a rasclers.
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Illa d’en Colom

Barranc de
Trebalúger

ME22MC JACIMENT MINERALÒGIC DEL CARBONÍFER
DE L’ILLA D’EN COLOM

L’illa d’en Colom representa un dels principals indrets d’interès
mineralògic de Menorca a causa de les concentracions de minerals
de sulfurs metàl·lics, que antany van ser utilitzats per realitzar
incipients labors mineres.
A l’illot localitzam dos intents d’explotació minera. Per una banda, a la petita
entrada coneguda com sa Mitja Lluna, es van extreure mineralitzacions de
coure, en una explotació que és l’única d’època prehistòrica documentada
fins ara a les Illes Balears. Al penya-segat des Bou i sa Vaca es treballà
l’extracció de minerals de zinc. La localització de les mines, a l’est i sud-est
de l’illot, òbviament no és casual. Les roques d’aquesta part de l’illa estan
força deformades i, com a producte d’aquesta deformació, es van trencar i
van originar nombroses fractures, per on van circular fluids hidrotermals, que
carregats de sílice acabarien precipitant en forma de diferents minerals.

Al penya-segat des Bou
i sa Vaca, el mineral que
s’explotà fou la blenda
(grisa), que se sol trobar
encastada en filons de
quars blanc. La blenda és
un sulfur de zinc, que sol
anar acompanyat d’una
petita quantitat de plata.
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ME23GE MODELATGE FLUVIAL, ESPADATS I DINÀMICA HIDROGEOLÒGICA
DEL BARRANC DE TREBALÚGER

El barranc de Trebalúger, més irregular i extens que el barranc
d’Algendar, forma dos ramals diferenciats que neixen a la
tramuntana, prop del poble de Ferreries, i s’uneixen a l’altura de Son
Olivar, ja molt a prop de la mar.
Els ramals tenen una extensió d’11 km a llevant i 7 km a ponent, que
conflueixen en 1,6 km al tram final. Estan constituïts per canons fluvials
profunds, amb parets gairebé verticals tallades en el marès del Miocè
i desnivells pròxims al centenar de metres. El traçat sinuós del barranc
s’associa a grans col·lapses, que mostren un aspecte de falsos meandres.
Així, els abundants enfonsaments en forma de mitja lluna als marges dels
barrancs, dels quals se’n reconeixen una quarantena al LIG, i l’efecte de la
dissolució de les aigües subterrànies han configurat en gran mesura el seu
aspecte actual. El tram final del barranc es caracteritza per ser molt més
cabalós que el d’Algendar, tot i que el nombre de fonts existents és inferior.
Els revolts sinuosos del
tram final del barranc
es podrien associar a
l’erosió de les ribes per
part dels rius, però en
canvi són producte de
l’esfondrament de roques
als seus marges.
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Santa Ponça és una
de les pedreres més
emblemàtiques de
Menorca. No costa
gaire d’imaginar que
els cantons extrets
van ser utilitzats per a
la construcció de les
cases del nucli antic i
dels llocs al camp que
van anar configurant el
poble d’Alaior.

Pedrera de
Santa Ponça
ME24GE PEDRERA DE SANTA PONÇA

La pedrera de Santa Ponça correspon a una petita explotació
inactiva de cantons de marès, on també s’extreia sauló.
Situada al barranc des Rellotge, correspon a una pedrera de cantons d’uns
5.000 m2 de superfície, amb un període d’explotació comprès entre mitjan
segle xix i principi dels anys setanta. Quan va finalitzar la seva activitat
extractiva va esdevenir un abocador incontrolat de fems. L’any 2000 va
ser declarada bé d’interès cultural i llavors el Consell Insular va iniciar-ne
la rehabilitació, amb el condicionament d’un itinerari per a la seva visita
controlada. La pedrera mostra l’evolució de les tècniques dels pedrers en
diversos indrets del recinte. L’extracció manual de la pedra a Santa Ponça
comportava una especial dificultat pels nombrosos afloraments de pedra
viva, que encara es poden identificar als murs. Al nord-oest del recinte s’hi
localitza una petita pedrera subterrània.

Als murs de la pedrera observam amb facilitat els vestigis de l’extracció del marès que s’hi
desenvolupava.
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Albufera des Grau

Cap de Menorca

ME25GE LLACUNA DE L’ALBUFERA DES GRAU

ME26ES CONTACTE JURÀSSIC-MIOCÈ
DE BAJOLÍ AL PONT D’EN GIL

L’albufera des Grau és el principal aiguamoll de Menorca, el qual
ocupa un espai deprimit sobre les roques del Paleozoic.
La depressió on es troba la llacuna probablement es formà per l’acció
erosiva de diversos torrents, en uns moments en què el nivell de la mar era
més baix que l’actual. Tanmateix, cal considerar que el traçat dels torrents
no va ser casual i que aquests aprofitaren un conjunt de fractures orientades
d’est a oest per desenvolupar-s’hi. Possiblement, l’albufera formava un golf
o badia juntament amb l’espai ocupat per l’actual platja des Grau i, per tant,
estava oberta a la mar. L’acumulació d’arena constituïda com un cordó de
dunes conduiria cap al seu pràctic aïllament de la mar i, en conseqüència,
cap a la seva evolució com un aiguamoll.

Un dels principals trets característics de l’albufera des Grau és que està envoltada de turons prou
alts perquè sembli enfonsada o encaixonada entre aquests, i s’hi formen així unes ribes retallades
com si fossin cales i puntes.
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Tot i que aparenta ser una àrea força homogènia, a la localitat
d’interès contrasten les roques de la tramuntana i el migjorn de
Menorca, que a la vegada es presenten molt variables.
Des del cap de Menorca fins a les antigues instal·lacions militars situades
en un turó s’identifica el contacte entre les roques del Juràssic i els primers
nivells de les roques sedimentades al Miocè, constituïdes per conglomerats,
bretxes, gresos, llims i marès, i amb abundant contingut fossilífer.
La presència de les roques del Juràssic, aïllades entre els sediments
característics de la regió de migjorn, implica, per tant, l’existència de petites
àrees que probablement pel fet de ser més alteroses no van ser cobertes
per la sedimentació del Miocè. Cal destacar cala Cigonya, que és limitada al
flanc meridional per la punta des Pont d’en Gil, on s’identifiquen amb facilitat
erosions biològiques de diverses espècies.

A la punta des Pont d’en Gil destaca un arc natural, obert per l’embat de les onades en un punt on
les fractures delimiten un bloc que ha estat parcialment esfondrat.
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Cova C-2
ME27PA JACIMENT PALEONTOLÒGIC DE LA COVA C-2

La cova C-2 correspon al jaciment més important de Myotragus
balearicus de tots els que es coneixen a Menorca.
D’aquesta cova van ser exhumats 1.762 ossos, que correspondrien a un
mínim de 44 individus de Myotragus balearicus. A més de la presència
de gran abundància de restes de l’espècie, cal destacar la qualitat dels
materials obtinguts, que van permetre obtenir espècimens complets o
pràcticament complets i amb l’aspecte de ser molt recents. També és
destacable la relativa pobresa de restes d’altres tipus de vertebrats. El
jaciment fossilífer es localitza a la part central de la cova, que es pot
considerar com una única sala de planta en forma de lluna creixent d’uns 75
m de llargada i de 17 m d’amplada, que guanya fondària escalonadament
cap a la perifèria occidental.
Crani i mandíbula
de Myotragus
balearicus de la
cova C-2, dipositat
al Museu Bastió de
sa Font, juntament
amb la resta d’ossos
exhumats.
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Carretera d’Alaior
as Migjorn Gran
ME28TE ESTRUCTURES DE DEFORMACIÓ ALPINES DE LA CARRETERA ME-16

Les roques que constitueixen els talussos de la carretera Me-16
mostren estructures tectòniques que són conseqüència de les grans
deformacions que va provocar l’orogènesi alpina.
L’orogènesi alpina va provocar la col·lisió entre dues grans plaques
tectòniques: la placa africana i la placa euroasiàtica, que durant el Mesozoic
estaven separades per una gran mar que ocupava una àmplia extensió entre
l’Àfrica i Europa. A mesura que aquests dos grans continents s’apropaven per
efecte d’aquesta orogènesi, els sediments s’anaven transformant en roques
i comprimint. La immensa força que empenyia aquests dos continents va
provocar la deformació dels sediments del Mesozoic i el trencament de
les roques més antigues i rígides del Paleozoic, i a la vegada l’apilament
d’unes sobre altres. Al llarg de la carretera Me-16 s’identifiquen materials del
Devonià, Carbonífer, Permià i Triàsic. Els materials més antics es mostren
fortament trencats, a diferència dels del Permotriàsic, més aviat deformats.
Les roques deformades
del Permotriàsic
mostren vistosos
afloraments geològics
als talussos de la
carretera Me-16.
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De cala en Turqueta
a cala Galdana

Penya-segat

Riu

1

Acció erosiva de la mar

ME29GE TRAM COSTANER DE LA TALAIA D’ARTRUTX
A CALA GALDANA

El valor de la localitat s’associa als processos i formes resultants
que han modelat la costa i en especial les cales.

Despreniments
de blocs

Tramuntana

Dunes
progradants
Aiguamolls

2
Dunes
grimpadores

Dunes litorals

Sediments eòlics
Sediments d’aiguamolls
Sediments marins 1
La mar baixa

Sediments marins 2

Cova

Cala

Dunes
grimpadores
fòssils

Platja

9

El LIG inclou el litoral sud de costa alta de Ciutadella, on s’engloben les
cales d’aquest tram i els penya-segats que les limiten. Aquestes cales
són espais on la mar ha penetrat terra endins, habitualment a partir d’una
antiga desembocadura fluvial, i on les roques que formen els seus marges
han estat afectades per processos d’erosió càrstica i marina. Així, els
mecanismes que originen les cales, igual que nombroses morfologies que
formen tot el tram de costa, com són les coves o els entrants, s’associen
principalment a la dissolució de les roques calcàries (la carstificació), però
també a la dinàmica marina i especialment al recorregut de rius, que van ser
condicionats per l’orientació de grans fractures existents a la zona.
L’encaixament dels rius, provocat per un descens del nivell de la mar,
tindria l’inici a la darrera glaciació, fa uns 110.000 anys. Si el nivell de la mar
davalla, els rius guanyen pendent i en efecte el seu poder erosiu s’incrementa
de manera notable. A més, als marges d’aquests rius, l’erosió càrstica
provocada per l’aigua dolça subterrània carregada de CO2, i a vegades
molt més agressiva en interactuar amb l’aigua de mar, acabaria generant i
engrandint cavitats, fins que ja no van poder suportar el terreny que tenien
a sobre i es van enfonsar. A les parets de les cales identificam superfícies
còncaves, que són testimonis dels col·lapses d’aquestes cavitats, que van
eixamplar les cales i van configurar lentament la seva aparença actual.

Sediments
marins 1

N

Penya-segat
Aiguamolls
Acció erosiva
de la mar

3
Dunes
grimpadores
fòssils
Sediments eòlics
Sediments d’aiguamolls
Sediments marins 1
Sediments marins 2
Sediments marins 3
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La mar puja

El descens del nivell de
la mar va accelerar el
col·lapse de cavitats i
conductes subterranis, de
manera que va eixamplar
uns espais que, en tornar
a pujar el nivell de la mar,
formarien les actuals cales.
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Cala Sant Esteve
ME30GE ESTRUCTURES DE PRECIPITACIÓ CARBONATADES
DEL SUD DE LA CALA SANT ESTEVE

Les concrecions calcàries són molt habituals en les roques
del Miocè a Menorca, però són especialment interessants,
i espectaculars, les que ocupen el tram costaner del sud de
la cala Sant Esteve.
Les concrecions són acumulacions de capes de minerals que han estat
transportades per l’aigua en dissolució i que posteriorment han precipitat.
Els exemples més coneguts d’aquests tipus de formes són les estalactites
i estalagmites de les coves. Les concrecions calcàries dominants de la cala
Sant Esteve mostren formes allargades. Les diferències en la forma, la mida
i l’orientació es poden associar al fet que les concrecions es formaren en
dues fases diferents: una primera relacionada amb la circulació horitzontal
de les aigües subterrànies i la segona possiblement mitjançant aigua que va
penetrar directament des de la superfície del terreny.

Les concrecions de la localitat d’interès reflecteixen la circulació preferencial de les antigues
aigües subterrànies, ja que van créixer amb eixos d’allargament paral·lels a la direcció del flux
d’aquestes aigües.
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De Tirant
a Fornells
ME31GE DIPÒSITS PLISTOCENS DEL TRAM COSTANER DE TIRANT A FORNELLS

Les roques del Quaternari constitueixen pràcticament la totalitat
d’aquesta costa i formen petits penya-segats i plataformes rocoses
d’amplada variable i tallades per petits cursos fluvials.
Els primers estudis realitzats en aquesta àrea van associar les seves roques
a la consolidació de l’arena que va ser acumulada a la costa per l’acció del
vent durant el Quaternari. Aquesta datació hauria estat possible quan es
van identificar a la roca restes fòssils de caragols terrestres que vivien a les
dunes quan encara no s’havien consolidat. Recentment, s’hi han identificat
altres tipus de dipòsits de roques, que indiquen que a més de la presència
de roques d’origen eòlic, se n’hi troben d’altres que són pròpies d’ambients
costaners, al·luvials i col·luvials. És a dir, sediments transportats i dipositats
per corrents d’aigua, i els que són producte de la desagregació de les roques
que s’acumulen al peu d’un vessant, les quals van ser sedimentades a partir
del desmantellament de les dunes per part de cursos al·luvials.

La localitat està constituïda
predominantment per antigues
dunes, que avançaven des de la
costa cap a l’interior durant els
períodes glacials.
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Icnofòssils
de Fornells

Penya de s’Indi

ME32PA ESTRUCTURES ORGÀNIQUES DEL DEVONIÀ DE FORNELLS

La penya de s’Indi mostra el perfil de manera altiva, amb nas
aguilenc i un gran plomall, que recorda un gran cap d’indi apatxe,
un aspecte particular que implica que representi l’element més
popular del patrimoni geològic menorquí.

A Fornells s’identifiquen uns talussos amb abundants traces
d’icnofòssils en lloselles sedimentades a les grans profunditats
marines al Devonià.

ME33GE MODELATGE EÒLIC DEL TRIÀSIC INFERIOR
DE LA PENYA DE S’INDI

Els icnofòssils o pistes fòssils del Paleozoic de Menorca corresponen a
marques fetes per animals (com podrien ser cucs o caragols) que en el
seu afany per cercar aliment, aixopluc o fugir dels seus depredadors es
desplaçaven (generalment en els moments de calma des del punt de vista
de les avingudes de terbolesa) damunt el sediment de les grans profunditats
marines i deixaven unes marques que semblen ornamentar les roques.
En un dels carrers de Fornells trobam un extens aflorament de lloselles on
s’identifiquen icnofòssils molt ben conservats, associats a Nereites sp., que
es caracteritza per presentar unes formes serpentejants o meandriformes
amb un solc medial i lòbuls estretament espaiats a banda i banda del solc.

La penya de s’Indi (també coneguda com a Cap des Jueu) correspon
a un monòlit situat al turó del puig Mal, on l’erosió del vent ha modelat
capritxoses formes en gresos massius vermells del Triàsic inferior. Així,
l’interès geològic d’aquesta localitat s’associa especialment a les formes
d’erosió dels gresos, moltes vegades amb estratificacions encreuades
ben conservades, que indiquen que aquestes roques foren sedimentades
per grans rius, i on els plans d’estratificació, molt espaiats, afavoreixen
que l’erosió limiti monòlits aïllats. En qualsevol cas, les formes més
espectaculars s’associen especialment a formes alveolars d’erosió en niu
d’abella, algunes de les quals caracteritzades per una grandària sorprenent
(anomenades tafones), com a resultat de l’erosió eòlica dels gresos.

Habitualment es desconeix quines espècies animals foren les autores d’aquestes pistes, atès que
mai s’han trobat fossilitzades pel fet de no tenir esquelet.

Al voltant del monòlit els gresos presenten grans formes d’erosió en niu d’abella o tafone, que
resulten de la meteorització química, originada pel vent carregat de sal.
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De cala Blanca
al cap d’Artrutx

Cova de s’Aigua
de Son Boter

ME34ES MIOCÈ DEL TRAM COSTANER DE CALA BLANCA AL CAP D’ARTRUTX

ME35GE COVA DE S’AIGUA DE SON BOTER

La localitat d’interès geològic es relaciona amb diversos afloraments
de la unitat superior sedimentada a Menorca al Miocè a partir del
desenvolupament d’esculls.

La cova de s’Aigua de Son Boter és la cavitat explorada més extensa
de Menorca i la quarta de major recorregut de les Illes Balears.

Els esculls són ecosistemes marins d’aigües somes tropicals, per tant,
càlides, compostes per una comunitat d’éssers vius marins, com són els
coralls i les algues calcàries. Aquests organismes d’esquelet calcari van
creixent uns sobre altres, ja morts, i constitueixen una roca calcària molt
resistent, que a Menorca és coneguda com a pedra viva (cal assenyalar
que la pedra viva es pot constituir mitjançant altres vies). La disposició que
originen els esculls, creixent uns organismes sobre altres d’antics, provoca
que acabin presentant una morfologia de monticles rocosos irregulars. Entre
cala Blanca i el cap d’Artrutx s’identifiquen diferents formacions geològiques
associades a construccions d’esculls. Aquestes varien depenent de la
presència d’uns fòssils o altres i del mateix aspecte del sediment que
constitueix la roca, que canvia segons el lloc on es diposità.

Correspon a una cavitat hidrològicament activa, on, per tant, corre l’aigua. La
majoria de coves de Menorca presenten recorreguts subterranis inferiors al
quilòmetre. En canvi, la cova de s’Aigua del barranc de Son Boter representa
una notable excepció, ja que arriba als sis quilòmetres de desenvolupament
horitzontal. Devora l’entrada, hi ha un antic molí fariner, que era accionat
mitjançant la font de sa Vall, caracteritzada temps enrere per un cabal
força alt i regular. Aquestes fonts, que també identificam als d’Algendar o
a Trebalúger, es relacionen amb l’excavació dels mateixos barrancs, que
provoquen la intersecció del nivell freàtic amb la superfície topogràfica i la
possible aparició de surgències d’aigua dolça.

Torrent

Diàclasi

Zona
d’infiltració

Nivell
piezomètric

Avenc
Cova

Entre les roques associades als antics esculls és freqüent identificar sediments vermells d’origen
continental que corresponen al producte residual de la dissolució de les roques calcàries i on es
localitzen fòssils de vertebrats i invertebrats.
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Zona
freàtica

Surgència
(font)

La font de sa Vall del barranc de Son Boter és
probablement una de les fonts més populars
de Menorca i sorgeix per la intercepció de la
superfície del terreny amb el nivell freàtic.

Sifó
Flux
subterrani
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La gestió de la
geodiversitat a Menorca

Centre de Geologia
de Menorca

L’any 2013 el Consell Insular engegà un projecte centrat en
la divulgació i l’ensenyament, amb l’objectiu de contribuir al
coneixement dels LIG i de la geodiversitat menorquina en general
entre la població local.

El Centre de Geologia de Menorca és un projecte de l’Agència
Menorca Reserva de Biosfera i l’Ajuntament de Ferreries que pretén
impulsar i promoure el coneixement de la geodiversitat de l’illa.

Les actuacions divulgatives, didàctiques i també lúdiques que s’impulsen
abasten diversos àmbits. Així, s’organitzen activitats destinades al públic
en general, com són les excursions guiades o els concursos de fotografia
geològica, així com cicles d’activitats familiars, normalment en format de
taller, que se centren especialment en la conservació del medi geològic i on
es proposa convertir els participants en petits geòlegs, amb la finalitat que
puguin experimentar algunes de les tasques que realitzen els professionals
d’aquesta ciència.
S’han organitzat jornades i congressos geològics a Menorca, dels quals
han resultat l’edició de cinc publicacions, que se sumen a moltes altres de
caràcter divulgatiu, com són per exemple les referents a rutes geourbanes.
També s’han editat unitats didàctiques i s’han instal·lat alguns plafons al
camp amb explicacions divulgatives sobre la geologia de la localitat on es
troben. Cal destacar l’inici d’un projecte audiovisual amb l’enregistrament
d’un documental sobre el paisatge i la geologia de Menorca, al qual
segueixen diversos vídeos
sobre pràctiques que posen
en perill la preservació de la
geodiversitat. En qualsevol
cas, cal recalcar com a
actuació més significativa
la creació del Centre de
Geologia de Menorca.

L’impuls d’aquest projecte
ha significat fins ara el
desenvolupament de més d’un
centenar d’activitats i actuacions.
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L’exposició permanent del centre es titula «Paisatge, colors i geologia» i
pretén mostrar com el paisatge d’un territori està condicionat de manera
determinant per les seves característiques geològiques. Aquesta exposició
es divideix en quatre zones atenent als paisatges, fortament influenciats
per la geologia, que identificam a l’illa. El lloc i el procés de formació de les
roques de les ‘menorques’ fosca, vermella, grisa i blanca, així com els seus
fòssils, el perquè de les seves peculiars formes i colors i els usos que han
tingut històricament protagonitzen els continguts del centre.

Mitjançant diversos plafons explicatius i diferents col·leccions de roques, minerals i fòssils
de l’illa, l’exposició mostra la gran diversitat i riquesa geològica de Menorca, i com aquesta en
condiciona el paisatge.
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Recomanacions
Menorca presenta uns valors geològics extraordinaris. Tanmateix,
darrerament s’han generalitzat una sèrie de costums que en posen
en perill la preservació i que per tant cal evitar, ja que podríem perdre
aquests valors per sempre.

Col·lecció
Quaderns de la
Reserva de Biosfera
de Menorca

16. Canvi climàtic
a Menorca

15. Les espècies
invasores a la reserva
de la Biosfera de
Menorca i les
alternatives

Porta el teu fòssil al Centre de Geologia de Menorca!
Si trobes un fòssil al camp, deixa’l allà on era. Els fòssils són
elements excepcionals i indispensables per conèixer la història
del nostre planeta, i en conseqüència de la nostra illa. Si te’ls
endús, la informació que contenen es perd. Et proposam que
si tens un fòssil a casa el donis al Centre de Geologia i així
permetràs que tothom que ho desitgi el pugui apreciar.

Evitem els munts de pedres
A molts indrets de Menorca hi ha una moda que consisteix
a fer petits munts de pedres. Treure les pedres del seu lloc
provoca que el terra quedi desprotegit i que l’aigua de pluja
i el vent fort el puguin erosionar amb molta més facilitat, i a
poc a poc fer-lo desaparèixer.

14. El projecte LIFE +
BOSCOS

13. EL PROYECTO LIFE
+ RENEIX

12. Club Producte
Turístic

11. Sistema
d’indicadors de
sostenibilitat

10. LIFE BASSES

9. Les Rapinyaires

8. Projecte Grinmed

7. Les Agendes Locals
21 de Menorca

6. La petjada ecològica
de Menorca

5. Projecte Aquamed

4. Projecte LIFE

3. Aquanet

2. La Xarxa Mundial de
Reserves de Biosfera

1. El litoral i la Reserva
de Biosfera

0. PTI, el gran debat
sobre el territori

Deixem l’arena i els macs al seu lloc
De cada vegada més persones col·leccionen arena i macs o
els utilitzen per decorar casa seva. L'arena i els macs de les
platges constitueixen uns elements de gran valor i de molt
lenta regeneració natural. És a dir, es creen molt a poc a poc,
i si ens els emportam més ràpidament del que es produeixen,
les nostres cales en patiran importants conseqüències.

Els banys d’argila no suposen cap benefici
i representen un greu problema
A platges com Cavalleria, el Pilar, Algaiarens o Binigaus és
molt freqüent veure persones que es posen argila a sobre
pensant que aquest “bany d’argila” tindrà uns beneﬁcis per a
la seva pell. Aquestes activitats suposen un greu problema,
perquè impliquen la desaparició d’unes roques molt antigues,
erosionen els penya-segats i provoquen la caiguda de roques.
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En memòria de Pere Pons,
pel seu suport a la difusió de la geodiversitat insular


Podeu tenir més informació
sobre aquest projecte consultant els webs:
www.geologiamenorca.org
www.menorcabiosfera.org
cartografia.cime.es
O bé visitant-nos al
CENTRE DE GEOLOGIA DE MENORCA
Mallorca, 2
07750 Ferreries
Tel. 971 37 45 05
centregeologia@ajferreries.org
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