Comitè organitzador Geolodia 13 Mallorca: Alfredo Barón (AGEIB), Marga Comas
(AGEIB), Jesús Duque (AGEIB), Jordi Giménez (coordinador, AGEIB), Borja López
(AGEIB), Beatriz Lores (AGEIB), José Martí (AGEIB), Guillem Mas (AGEIB, Geoilles),
Lluís Moragues (AGEIB), Bernat Morey (AGEIB), Joan Ripoll (AGEIB), Neus Sanz
(AGEIB), Josep Verd (AEPECT, AGEIB).
Guia de camp: Marga Comas, Jordi Giménez, Borja López, Beatriz Lores i Guillem Mas.

BALEARS
ORGANITZA
Associació de Geòlegs
de les Illes Balears

MALLORCA

PROMOU

CALA SANTANYÍ
COL·LABOREN

Diumenge 12 de Maig de
2013, 10 h.

QUÈ PODEM LLEGIR A LES
ROQUES DE CALA SANTANYÍ?
PATROCINA

L’itinerari proposat transcor pel litoral de Cala Santanyí des de la platja fins passat sa Torre Nova.
Podrem reconèixer sediments associats a esculls, a manglars i ambients litorals del Miocè. L'excursió
també permetrà entrar dins la cova del Drac de Cala Santanyí per descobrir-ne aspectes interessants.
Aquesta guia de camp s’ha elaborat bàsicament a partir del material elaborat per investigadors de la
Universitat de les Illes Balears en diverses publicacions.
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Aquest opuscle reuneix informació diversa necessària per interpretar el que veurem al llarg del Geolodia
Balears Mallorca 2013. No és necessari entendre-ho tot ja que molts geòlegs encara avui no ho
entenem. Us animam a fer totes aquelles preguntes que us passin pel cap encara que us semblin poc
importants, ja que aquestes solen ser les més difícils i interessants. Moltes gràcies per la vostra
participació en aquest dia reivindicatiu d’una ciència que no és suficientment valorada tant a nivell social,
acadèmic com polític, en la qual per comprendre la història del nostre Planeta a part del coneixement
científic és necessari certa dosi d’imaginació.
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Durant el Miocè Superior, l’illa de Mallorca tenia una estructura força parescuda a l’actual, ja que les
principals serres ja s’havien format. En aquesta època geològica, les Balears estaven formades per un
conjunt de petites illes rodejades de mars poc profunds on s’hi desenvoluparen esculls coral·lins.
Aquests materials miocens ocupen avui en dia grans extensions a Mallorca, ja que conformen la
plataforma de Llucmajor, pràcticament tota la costa de Llevant i grans zones del Pla de Mallorca.
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A Mallorca proposam fer una passejada per la zona de Cala Santanyí on es troba una bona
representació dels materials del Miocè Superior (amb edats d’entre 5 i 7 milions d’anys d’antiguitat).
Geòlegs de Balears es posaran a la vostra disposició per descobrir-vos com era Mallorca en aquesta
època.
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“Geolodia” va sorgir per primera vegada l’any 2.005 com una iniciativa per apropar a tots el públics una
ciència poc coneguda, la geologia, de manera pràctica, al camp, just com fan feina els geòlegs.
Aquest any, Balears es torna a afegir a aquesta iniciativa que es celebrarà de forma simultània el
diumenge 12 de maig de 2013 a totes les províncies de l’Estat Espanyol. Aquesta nova edició del
Geolodia Balear té per primera vegada tres escenaris: Mallorca (Santanyí), Menorca (Ciutadella) i Eivissa
(Sant Joan de Labritja).
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Edat
m.a. Era
0

J ur à ssic

Edat
m.a. Eó
0

Primers
homínids

Primers
Myotragus

Dessecació
Mediterrani

ESCALA DEL
TEMPS
GEOLÒGIC
Hem d´emprar la imaginació per
valorar el concepte de “temps” en
geologia. La gran magnitud d'escala
temporal de treball del geòleg obliga a
manejar el temps de forma diferent,
més abstracta, on els períodes de
temps del nostre dia a dia són
irrellevants. Els més de 4.500 milions
d'anys d'història de la Terra estan
dividits en: Eons, Eres, Períodes,
Èpoques i Edats a mode de “calendari”
de la història del nostre Planeta, on el
milió d´anys és la unitat. Imagina que
es podria fer en un milió d'anys!

Un símil ràpid de la magnitud temporal de la història
de la Terra, és comprimir-la en un dia; l'aparició de la
vida es duria a terme a les 2:40h., però la seva
primera gran diversificació, fa més de 500 milions
d'anys, no apareixeria fins les 21:00h. Els tan antics
dinosaures no es mostrarien fins les 22.45h, i l'home
modern faria una breu aparició: sols 3 segons abans
de les 24.00h.
En aquesta escala de temps el que ens pareix estàtic
és converteix en dinàmic, uns centímetres a l'any és la
velocitat amb la qual s'obren els oceans o creixen les
serralades; els resultats són ben visibles gràcies al
temps.

ESTRUCTURACIÓ GEOLÒGICA DE
L’ILLA DE MALLORCA

pàg. 4

P li o c e n o

I nfe rior

Medi o

Les ILLES BALEARS conformen la part emergida de l´anomenat
Promontori Balear, un llindar submarí que constitueix el prollongament
cap al NE de la Serralada Bètica. Aquesta Serralada muntanyosa es va
formar durant el Terciari (fa uns 25-30 milions d´anys, a l´Oligocè-Miocè
degut al xoc entre dos grans plaques tectòniques: la placa Africana i la
placa Euroasiàtica.
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pàg. 5

En aquest contexte geològic, l´illa de Mallorca, que ja havia sofert una
extensió i un aprimament cortical durant el MESOZOIC, sofreix
posteriorment, al CENOZOIC, una evolució on bàsicament podem
diferenciar dues etapes: una compressió alpina i una extensió neògena i
quaternària.

2
La COMPRESSIÓ, que duu associat un engrossiment de l´escorça, es
reflecteix en la formació de determinades estructures geològiques:
plecs i encavalcaments. Per mitjà d´aquests darrers, s´amunteguen
els materials de l´escorça continental (antics sediments marins), formant
els relleus importants de l´illa (Serra de Tramuntana i Serres de Llevant)
FIGURA 1. Això va ocórrer durant el Miocè Inferior - Miocè Mitjà, essent
màxima la seva deformació durant el Burdigalià- Languià.

COMPRESSIÓ

FIGURA 1

FASE D´ EXTENSIÓ:
ESTRUCTURACIÓ DE L´ILLA( SERRES I PLANURES)
Falles normals

Horst Graben
EXTENSIÓ
Pla

Serra de
Tramuntana

3

Més tard, a partir del Serraval·lià (Miocè Mitjà-Superior ), aquesta situació
es va invertir, de manera que Mallorca, a l´igual que el conjunt de les Illes
Balears, va passar a sofrir una EXTENSIÓ, i al mateix temps, un gir de
les illes en el mateix sentilt que ho fan les agulles del rellotge, fet que les
va dur a la posició actual al Mediterrani.
En aquesta època es varen generar a Mallorca altres estructures
geològiques diferents als anteriors plecs i encavalcaments, que en
aquest cas reflecteixen aquesta extensió. Es tracta de grans falles
normals que originaren un conjunt de blocs elevats (horsts) i altres
d´esfonsats (grabens), diferenciant així les actuals Serra de Tramuntana,
Llevant i Serres Centrals (blocs elevats) de les planures de Palma, Inca i
Sa Pobla (blocs esfonsats) FIGURA 2. Aquestes falles, localitzades als
límits entre les Serres i les planures, presenten desplaçaments a vegades
quilomètrics i una orientació preferent NE-SO.
Els blocs esfonsats es converteixen en conques , grans “contenidors” en
les quals es varen depositar sediments des del Miocè Mitjà fins el Plioquaternari, procedents del desmantellament dels relleus envoltants (les
Serres).

3

FIGURA 2

Pla

EXTENSIÓ
Serres
Centrals

Serres de
Llevant

Esquema
geològic-estructural
de l’illa de Mallorca

pàg. 6

El Neogen

El Neogen (Miocè i Pliocè) és el període geològic que finalitza l'era Cenozoica o Terciària i s'estén entre
fa 23 i 2,5 milions d'anys.
Durant el Neogen les aus i els mamífers varen passar a ser la fauna dominant. De fet és el període en
el que apareixen els homínids.

La crisi de salinitat del Messinià

pàg. 7

Fa 5,9 milions d'anys la mar Mediterrània es va convertir en un immens desert salat, un dels més
grans de la història de la Terra i segurament el de formació més moderna. Aquest episodi ha estat
anomenat com la Crisi de Salinitat del Messinià de la Mediterrània.

Al llarg del Neogen el xoc entre els continents del nord (Euràsia) i els del sud (Àfrica i la India), que ja
s’havia iniciat al Paleogen, continua. Aquest xoc de continents és el que anomenam Orogènia Alpina i
és el responsable de la formació de pràcticament totes les grans serralades que existeixen avui en dia
damunt la Terra.

La crisi es va originar pel tancament de les vies marítimes que comunicaven la Mediterrània amb
l'Atlàntic degut al xoc entre el continent Africà i l'Euroasiàtic. Aquesta crisi es va perllongar en el
temps i no es va donar per finalitzada fins que no es va tornar a reobrir la via de comunicació de la
Mediterrània amb l'Oceà Atlàntic (Estret de Gibraltar), el qual va permetre el total reompliment del
mediterrani amb aigua marina procedent de l'Atlàntic.

Degut a aquest xoc de continents en aquest període es va produir la connexió entre els continents
d’Amèrica del Nord i Amèrica del Sud. El tancament d’aquest pas va provocar un canvi molt important
en el clima de la Terra ja que va fer canviar la circulació oceànica mundial. Aquest canvi en la circulació
dels corrents oceànics va comportar un refredament general de la Terra que finalment va comportar les
glaciacions del Quaternari.

L'aïllament de la Mediterrània de la resta d'oceans va provocar un descens generalitzat del nivell de
la mar a tota la Mediterrània degut a l'evaporació de l'aigua, el qual va provocar la precipitació
de grans paquets de sals a les zones més profundes del Mediterrani. Aquesta crisi va constituir
un esdeveniment de gran importància ambiental que va afectar no només a l'evolució de tota la
Mediterrània, sinó també la composició de les aigües dels oceans a nivell mundial.

El xoc de continents també va provocar que l'oceà Tethis desaparegués transformant-se en el mar
Mediterrani. Durant el Neogen Superior el Mediterrani es va convertir en un mar interior sense connexió
amb la resta d'oceans. Aquest fet és el que provocà l'anomenada crisi de salinitat del Messinià..

El descens del nivell de la mar va provocar que s'excavessin profundes valls erosives a les zones
emergides, i que les Illes Balears quedessin unides per terra amb la Península Ibèrica. Aquesta unió
va permetre l'arribada de noves faunes terrestres a les illes, entre les que possiblement es trobi
l’extingit Myotragus.
La crisis de salinitat va acabar fa 5,3 milions d’anys coincidint amb l’inici del Pliocè. Alguns autors es
refereixen al reompliment de la Mediterrània com un fet "catastròfic" al qual han anomenat "el gran
diluvi" del Pliocè. Estudis recents publicats per la prestigiosa revista Nature apunten que el 90% de la
Mediterrània es va omplir en només 2 anys, pujant el nivell del mar uns 10 metres cada dia.

La Mediterrània fa 5,9 milions d'anys

La Terra fa 10
milions d'anys

pàg. 8

Context geogràfic, geomorfològic i
geològic. Visualització de l‘itinerari de la
sortida per Cala Santanyí.

Geologia
regional

pàg. 9

L'itinerari proposat es localitza a la zona litoral de Cala Santanyí. Per accedir al punt de trobada
hem d'agafar la carretera des de Santanyí a Cala Santanyí. El punt de trobada és l'aparcament de
Cala Santanyí. Encara que l'itinerari a peu no és massa llarg, es recomana dur calçat còmode ja
que alguns afloraments que visitarem tenen cert grau de dificultat. Així mateix, es recomana dur
aigua i gorra.

Al punt de trobada es realitzarà una explicació del desenvolupament de la sortida i una introducció
de la geologia regional de la zona. A partir d'aquest punt ens dirigirem cap a l'aturada 2, per
examinar el primer aflorament. La sortida seguirà com s’indica al plànol adjunt fins a l'aturada 4.
La darrera aturada (aturada 5) es localitza a la Cova del Drac de Cala Santanyí.
Per a una millor interpretació de la geologia es recomana dur una lupa i prismàtics.

Visualització de l‘itinerari
Punt de trobada
Columna litològica sintètica de Mallorca
(Fornós i Gelabert, 1995).
La fletxa indica la ubicació dels materials
de Cala Santanyí.

Aturada 5

Aturada 1

A la costa de Santanyí afloren carbonats
(calcàries, calcarenites i margues) del Miocè
Superior (Cenozoic o Terciari) disposats en
capes concordants. Això significa que les
capes foren dipositades unes damunt les altres
en ambients sedimentaris distints però de
manera contínua i sense interrupcions
temporals destacables.
-Com ens mostra l'esquema geològic regional
els materials del Miocè superior cobreixen gran
part de la regió. Aquests materials es disposen
damunt dels materials més antics plegats
durant l'orogènia Alpina que formen les serres
de Llevant.

Aturada 2

Aturada 3
Aturada 4

- Tots aquests materials es troben parcialment
recoberts de manera discordant per materials
més recents del Quaternari: gresos d'origen
eòlic (marès) i conglomerats, bretxes i argiles
d'origen al·luvial. Els materials quaternaris no
estan afectats per falles.

pàg. 10

Aturada 1. Cala Santanyí

pàg. 11

Perquè les cales del Llevant de Mallorca
tenen aquesta morfologia?
Les cales del llevant de Mallorca tenen una morfologia característica, ja que són estretes (poca platja) i
llargues (molta longitud de penya-segat). Aquestes cales s'orienten en la seva gran majoria en dues
direccions: Nord-oest / Sud-est i Nord-est / Sud-oest. Aquestes direccions dominants es repeteixen
també quan s’observa l’orientació dels torrents i de gran part de la línea de costa.
Aquestes coincidències entre direccions de les cales, torrents i costa impliquen que existeix una
relació entre aquests tres elements, i que per tant la seva configuració pot ser associat a un mateix
origen.
La causa d'aquesta morfologia la podem atribuir a la confluència de tres aspectes que són l'existència
de fractures verticals que debiliten la roca, el fet que les roques tinguin una naturalesa carbonatada i a
l'acció dissolutòria de l'aigua.
L'aigua s'infiltra i circula preferentment per les zones de debilitat de la roca (fractures) provocant la
dissolució dels carbonats i formant, al llarg del temps, valls torrencials estretes i llargues. La invasió del
mar d'aquestes valls és la que conforma les cales que trobem avui en dia al Llevant de Mallorca.

Conglomerats
polimíctics
i es caracteritzen per ser estretes i llargues. La majoria de
Les
cales del llevant
de Mallorca
lesheteromètrics
cales d’aquesta zona tenen orientacions NO-SE i NE-SO. Aquesta configuració no és
aleatòria sino que es pot relacionar amb les fractures que afecten aquests materials.

Fractura vertical

Vista Cala Santanyí

pàg. 12

Aturada 2. Calcàries de Santanyí
El Miocè superior de Mallorca està format per tres unitats: Unitat
de calcisiltites amb Heterostegina, Unitat d’Esculls i la Unitat de
Calcàries de Santanyí.
En aquesta zona veurem la Unitat de Calcàries de Santanyí i
anirem caminant sobre el sostre de la Unitat d’Esculls.
La unitat d’esculls forma la majoria dels penya-segats de la costa
de Llucmajor, i forma la part baixa dels penya-segats de la costa
de Llevant. La part superior de la unitat d’esculls presenta una
carstificació intensa que fa difícil observar les estructures
sedimentàries originals.
Damunt la superfície carstificada hi trobam les formacions que
configuren la unitat de Calcàries de Santanyí: complex de
manglar, unitat estromatolítica inferior, unitat oolítica i unitat
estromatolítica superior.
Cada una d’aquestes
sedimentari diferent.

formacions

representa

Lleis fonamentals de l'estratigrafia

pàg. 13

Existeixen diverses lleis o principis a l’estratigrafia sedimentària que permeten al geòleg
determinar qüestions com l'edat relativa de les roques (quina és la roca més antiga) o si
una roca ha estat afectada per forces tectòniques. Dues d'aquestes lleis són::
Llei de superposició d´estrats o principi de superposició d´estrats, ens indica que
les capes de sediment es dipositen en una seqüència temporal, en la qual les més
antigues es troben en posició inferior a les més recents.
Llei de l’horitzontalitat original, ens indica que els estrats es formen originalment
de forma horitzontal.

Considerant les lleis de l’estratigrafia, fixa´t en la disposició dels estrats en
aquesta zona i intenta respondre aquestes preguntes:
Estan totes les capes en posició horitzontal?
Quines són les capes més antigues i les més recents?

un ambient

Unitat Estromatolítica Superior

Unitat Oolítica
Unitat Estromatolítica Inferior
Complexe de Manglar
Unitat Arrecifal

pàg. 14

Meteorització

Desintegració o descomposició dels materials
geològics en la superfície.

pàg. 15
Com creus que s’ha format Es Pontàs?

Erosió diferencial

Les roques que estan exposades als agents externs (aire, aigua i
vent) són afectades per la meteorització i erosió. L'erosió
diferencial té lloc quan en una zona trobam materials amb
propietats físiques i químiques diferents.

Es Pontàs

Aquestes diferències són, en molts casos, les responsables de la
morfologia del territori.

Unitat Oolítica

Com es pot haver format aquesta roca amb forma de bolet ?

Bauma marina

Forma d’erosió formada a les roques competents
a la zona d'incidència de l’onatge .

Capes dures
Blocs caiguts
Unitat Oolítica

Complex de Manglar

Complex de Manglar

Unitat Arrecifal

Unitat Arrecifal

Bauma marina

Observa els blocs caiguts que es veuen i respon les següents preguntes.
Quina forma tenen?, perquè creus que tenen aquesta forma?
Estan arrodonits?

pàg. 16

Aturada 3. El manglar

Un manglar es una formació vegetal caracteritzada per la presència de “mangles”, arbres amb
branques descendents que arrelen al sòl i molt resistents a la salinitat de l’aigua. Per tant sempre es
localitzen en zones costaneres.

Bioturbació
La Bioturbació és la biodegradació d'un sediment per activitat orgànica. Entre les
principals conseqüències de la bioturbació destaquen: la destrucció parcial o total de
les textures originals, creació de porositat (borings i burrows), calcitització d´arrels
(Microcodium), producció de fang micrític, etc.

A les zones restringides i canals situats entre manglars hi ha gran quantitat de fauna.

Ambients del manglar

A les roques de Cala Santanyí podem identificar
els senyals deixats per aquestes branques
verticals, senyals d’activitat biològica (bioturbació)
així com zones d’acumulacions d’ostreids, i d'altres
moluscs.

Acumulació d’ostres de mangle
Crassostrea rhizophorae (Güilding, 1828)

Senyals d’arrels de mangles (estructures verticals)

Acumulacions de gasterópodes i de còdols foscos a les fàcies de manglar corresponents
a llacunes interiors.

pàg. 17

pàg. 18

Aturada 4. La pedra de Santanyí

La Unitat de Calcàries de Santanyí forma gran part dels penya-segats de la costa de Llevant i és
popularment coneguda com Pedra de Santanyí

Estratificació encreuada

pàg. 19

És un tipus d'estructura sedimentària resultat de l'ordenament intern de les partícules
que formen el sediment (grans d'arena) de manera que es disposen en làmines que
formen angles entre elles. Aquesta ordenació és conseqüència de l'avanç del sediment
sota l'acció d'un fluid com pot ser l'aigua o el vent.

Es tracta d'una roca sedimentada en ambients litorals i intermareals. Concretament es tracta d'una
calcària o calcarenita oolítica. El conjunt de la unitat registra un ascens general del nivell marí
(transgressió marina). Son abundants les estructures de corrents, principalment estratificacions
encreuades (crossbedding), i els nivells d’intraclasts en forma de còdols blans (soft pebbles).
La Pedra de Santanyí és un material molt apreciat per a la construcció d’acabats i escultura.
La pedra de Santanyí destaca, sobre altres tipus d’arenites (marès), per presentar una permeabilitat
relativament baixa deguda a que els porus que la formen no estan ben comunicats (porositat eficaç
baixa), i una densitat aparent i resistència altes.

Tipologies comercials de
la pedra de Santanyí
Quines creus que son les qualitats que fan tan apreciada la
pedra de Santanyí en la construcció?
Estructures de corrents

Trata d'identificar les diferents tipologies de pedra de Santanyí

Fotografia al microscopi d’una calcària
oolítica de la zona de Santanyí

Còdols blans

Oolites
Les oolites o calcàries oolítiques són roques sedimentàries
constituïdes per oòlits cimentats per carbonat càlcic.
Un oòlit o ooid es un grànul carbonàtic sedimentari esfèric o subesfèric,
amb la superfície exterior polida i de diàmetre inferior a 2 mm (classe
arenita, rarament llim), format per un embolcall (o còrtex) de làmines
concèntriques d’aragonita, al voltant d’un nucli detrític (un gra de
quars, un pel·loid, un fragment esquelètic, un tros d’ooid trencat)..

Estratificació encreuada
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Aturada 5. Cova del Drac de Cala Santanyí

pàg. 21
L’aigua que hi trobam a
l’interior de la cova ¿és
aigua de la mar?.

La cova del Drac de Cala Santanyí és una cova litoral
de mescla costanera situada a l’est de Cala Santanyí.
Té un recorregut total de 803 m; d’aquests, 191 m són
aeris i 612 m subaquàtics.

A

N

Les coves litorals de mescla costanera s’han format a
partir de petites cavitats de dissolució a la franja freàtica
litoral, a la zona de mescla d’aigua dolça/salada, que,
degut a les davallades glacio-eustàtiques esdevingudes
durant el Pleistocè, s’han anat engrandint per
successius despreniments del sostre.

O

Tot i què es tracta de coves litorals,
l’aigua de les cavitats no és aigua
salada sinó salobre; tot i què la mar
s’endinsa a l’interior d’aquestes,
gran part de l’aigua que hi contenen
prové de l’interior de l’illa. Per
aquest motiu han sigut objecte
d’incursions
humanes
per
a
l’abastiment d’aigua des de temps
pre-talaiòtics.
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Topografia de la sala d’entrada
(F.GRACIA et al, 1998).

Així doncs, la cova del Drac de Cala Santanyí, com moltes
altres coves de Mallorca, constitueix un canal de comunicació
directe entre la superfície i el nivell freàtic de l’aqüífer càrstic,
esdevenint molt vulnerables envers la contaminació.
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Perfil de la sala d’entrada
(GESB, 1968).

B

Observa la imatge aèria on s’ha superposat la planta de la cova en color groc.
¿Veus devora la mar una altra petita cova?
S’anomena Cova des Riu i és la comunicació de la Cova del Drac de Cala Santanyí amb
la mar. Amb el pas del temps les dues coves s’uniran, d’això se’n diu una captura
càrstica marina.

Amb el desenvolupament de la
construcció, las coves han
esdevingut un risc geotècnic,
sovint ocult, de ruptura per
col·lapse de la cavitat sota els
edificis.
Aquest
risc
s’ha
incrementat els darrers anys
degut al ràpid creixement de les
urbanitzacions
a
zones
afectades per processos de
carstificació.
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A les zones urbanitzades és necessari un estudi exhaustiu del subsòl que permeti la
detecció i localizació de les cavitats. D’aquesta forma es pot evitar l’impacte ambiental
derivat de les pèrdues i vessaments des de fosses sèptiques, i d’altra banda valorar
degudament el risc de ruptura del terreny per la presència de coves a l’àrea de
fonamentació. Amb aquesta finalitat s’empra la prospecció geofísica.

pàg. 23

La interfície
d’aigua dolça-aigua salada

Prospecció geofísica
La geofísica és la ciència que
s’encarrega de l’estudi de
l’interior de
la Terra des de la superfície
amb mètodes no destructius,
fonamentats en les propietats
físiques de les roques.

La salinitat d’una aigua
es pot mesurar amb la
seva conductivitat.
Les sals en l’aigua fan
que
aquesta
sigui
“conductora”.
En el cas de la detecció de cavitats s’acostumen a utilitzar els mètodes elèctrics, basats en les
propietats elèctriques dels materials del subsòl. Un d’aquests mètodes és la tomografia elèctrica,
que consisteix a introduïr electricitat al terreny i mesurar la resistència que ofereixen els materials
del subsòl a ser travessats pel corrent elèctric (resistivitat).
L’aire que umpl les coves no condueix el corrent elèctric, per la qual cosa la seva resistivitat
elèctrica tendeix a infinit, tot contrastant amb el medi que l’envolta (roca). Aquest contrast permet
la identificació de les cavitats.

L’aigua del mar té una
conductivitat
aproximada de 45.000
microsiemens.

La figura ens mostra el cicle de l’aigua. Situem-nos en la zona de
contacte entre l’aigua subterrània i el mar. Existeix un equilibri
entre l’aigua dolça dels aqüífers costaners i l’aigua salada del mar
que fa que tinguem sempre una zona de mescla de les dues
aigües.
L’aigua subterrània, si té gradient, circula lentament cap a assolir la
cota del nivell del mar i surt, donant-se així un drenatge constant
de l’aqüífer cap al mar.
L’aigua del mar, al ser salada, té més densitat i es situa sempre
per davall de la dolça (pesa més). La seva pressió terra endins és
molt gran, per això les dues masses d’aigua de diferents densitats
estan sempre “empenyent-se” una a l’altra.
Aquesta zona d’empenta és la anomenada “interfície d’aigua
dolça-aigua salada”, i genera una zona de mescla que podríem dir
que és d’aigua “salobre”.

Els materials del Miocè que avui has pogut
conèixer es troben saturats d’aigua dolça
que contínuament circula i es drena cap al
mar.

cova

Dins la Cova del Drac hi trobem aigua, de fet
arribem a “tocar amb les nostres” mans el
“nivell freàtic”.

Si disposem d’algún aparell de mesurament in situ de la
conductivitat , podríem saber si l’aigua de la Cova del Drac és
dolça, salobre o salada?

