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ON ANEM I QUE VEUREM:
En l’edició del Geolodia Eivissa 2016 visitarem el Pla de Corona pels voltants
de la població de Santa Agnès (Sant Antoni de Portmany), localitzat a
l’extrem occidental des Amunts. Aquest conegut espai és molt visitat durant
la floració dels ametllers, però molts pocs saben que aquest indret
representa, junt amb es Pla d’Albarca, l’estructura càrstica més destacable
d’Eivissa. En geomorfologia aquesta estructura és coneguda com a pòlie. Es
tracta d’una gran depressió d’origen càrstic tancada, de fons pla i de
contorn irregular.

La particularitat geològica més remarcable que presenta el pòlie de Corona
(i una bona part des Amunts), resideix en la composició carbonatada del
substrat rocós. Si ens fixem en l’entorn del pòlie de color gris (argiles roges
de descalcificació, Quaternari) del mapa geològic, observem els següents
materials: en color blau calcàries i dolomies massives del Juràssic (201145 m.a.), en verd calcàries urgonianes i margues del Cretaci inferior
(145-100 m.a.) i en groc/marró conglomerats, gresos i margues del Miocè
(20-14 m.a). Aquestes litologies han permès el bon desenvolupament del
modelat càrstic, especialment les calcàries urgonianes molt abundants en
gran part dels penya-segats des Amunts.

A grans trets, es Amunts estan constituïts per un territori accidentat,
fortament tallat per torrents i planes estretes. Des del punt de vista
geològic, es Amunts es troben constituïts per una gran diversitat de
litologies (calcàries, dolomies, conglomerats, gresos, margues, argiles de
descalcificació, etc.) i estructures geològiques (plecs i falles) que han
evolucionat al llarg de més de 220 milions d’anys. Però tant es Amunts com
la resta de l’illa no es formaren fins el Miocè mitjà, fa 20 milions d’anys.

Model digital del terreny de l’illa d’Eivissa on es destaquen es Amunts. Font: CNIG.
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Mapa geològic amb base topogràfica del pòlie de Corona. Font: IGME i CNIG.
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L’ENTORN DEL PÒLIE DE CORONA:

El paisatge càrstic és el resultat de la meteorització química per dissolució
de les roques formades per litologies solubles, comunament carbonats.
L’estructuració i disposició inherent del substrat rocós pot condicionar de
forma significativa el procés de dissolució.
Per a que es produeixi aquest fenomen sobre els carbonats és necessari que
l’aigua (H2O) adquireixi un cert grau d’acidesa, que s'obté amb la
combinació de diòxid de carboni (CO2). El producte resultant és àcid
carbònic (H2CO3). Aquest àcid allibera protons (H3O+) al diluir-se amb aigua,
capaços d’atacar roques compostes de carbonat de calci (CaCO3).
CO2+H2OH2CO3; H2CO3+H2OH3O++HCO3-; H3O++CaCO3Ca2++HCO3-+H2O

Resultat: CO2+H2O+CaCO3Ca2++2HCO3-

Calcàries urgonianes
(Cretaci inferior)
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Ritmites del Kimmeridgià
(Juràssic superior)

L’efectivitat de l’atac sobre la roca varia en funció de la temperatura i la
pressió a la que està sotmès el CO2 dins l’aigua. En aigües fredes i/o
sotmeses a majors pressions (major profunditat), la carstificació serà més
forta i en condicions inverses l’atac serà menor. Els essers vius també
influencien de forma significativa en el procés mitjançant la respiració. Es
poden diferenciar dos tipus principals de carst: l’exocarst, que es dóna
sobre la superfície (el que hem vist fins ara) i l’endocarst o carst intern, que
es desenvolupa al subsòl generant coves (cavitats horitzontals) i avencs
(cavitats verticals) quan es crea una obertura que dóna a l’exterior.
D’aquesta manera és com s’ha generat el pòlie de Corona o altres formes de
menor entitat com els cocons, rasclers i cavitats subterrànies com es Pouàs.
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S’AVENC DES POUÀS:
Una de les cavitats subterrànies més conegudes d’Eivissa, a nivell
paleontològic, és es Pouàs. Es tracta del jaciment de vertebrats
fòssils més important descobert a les Pitiüses. El seu registre va del
Pleistocè superior a l’Holocè (70.000-5.000 anys). Es tracta del típic
avenc format pel col·lapse del sostre de la cavitat degut a la
pèrdua de suport intern.
Durant milers d’anys aquesta cavitat actuà com a trampa de restes
d’organismes que visqueren a Eivissa abans de l’arribada dels humans. La
qualitat i la quantitat (+ de 120.000 ossos) del registre fòssil ha permès
esbrinar aspectes extremadament peculiars sobre la composició faunística
prehumana.
Per una banda, destaca l’absència de mamífers terrestres, fet que fa
d’Eivissa l’illa més gran de la mediterrània on mancava aquest grup. Aquesta
anomalia va permetre un gran desenvolupament de comunitats ornítiques.
Per altra banda, les ratapinyades han patit una reducció en la diversitat
d’espècies. De les 5-6 espècies detectades a es Pouàs provablement avui dia
sols viuen a Eivissa la meitat.

Un altre fet inesperat va ser la troballa d’ossos molt fragmentats d’una
tortuga gegant en els nivells més inferiors del sediment de reompliment.
En definitiva, a es Pouàs s’han obtingut moltíssimes restes d’ocells,
sargantanes i cargols i, en menor proporció, ratapinyades, peixos i
miriàpodes (centpeus, milpeus). La majoria de les especies que no
existeixen actualment a Eivissa desaparegueren amb l’arriba dels primers
humans fa més de 4.000 anys.
Alguns dels ocells més significatius que s’han trobat a es Pouàs són:
Anser erythropus (Oca de bec curt)
Corvus corax (Corb)
Grus grus (Grua)
Haliaeetus albicilla (Àguila marina)
Phalacrocorax aristotelis (Corb marí)
Puffinus mauretanicus (Virot)
Pyrrhocorax graculus (Gralla de bec groc)
Pyrrhocorax pyrrhocorax (Gralla de bec roig)
Otis tarda (Pioc salvatge)
Rallus eivissensis (Rascló endèmic d’Eivissa extint)

Cranis d’àguila marina fòssil (rèplica) i actual. Cortesia IMEDEA.
Reconstrucció Rallus eivissensis. Paleoartista: Aina Bonner.

Avenc des Pouàs. Esquerra, reconstrucció tridimensional; dreta, perfil topogràfic. Il·lustracions
de Miquel Trias.
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Excavacions paleontològiques. Esquerra: Campanya 1990; dreta: esquelet associat d’àguila
marina. Cortesia J.A. Alcover.
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