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Pàg. 2

Els oceans

El Geolodia 17 Menorca a Sa Mesquida

El 2017 és un any ben especial pel que fa a la promoció i divulgació del patrimoni geològic
menorquí. Al mes de juny la nostra illa acollirà la XII Reunió Nacional de la Comissió de
Patrimoni Geològic de la Sociedad Geológica de España, el principal fòrum de difusió d‟aquesta
matèria a Espanya. Lògicament, davant aquest important esdeveniment no podíem faltar a la
nostra cita anual per entendre, veure i gaudir amb “ulls geològics” un magnífic nou paisatge de
Menorca.
La sisena edició del Geolodia a Menorca es celebrarà a Sa Mesquida, un fantàstic indret per
descobrir les característiques de les roques del Paleozoic de Menorca, probablement un dels
elements més valuosos de la geologia insular.

Mapa geològic de la zona visitada (Modificat de Rosell, J. et al., 1989. Mapa geológico de España,
escala 1:25.000. Full núm. 647, III. IGME. Font: IDE Menorca, http://cartografia.cime.es/).

El mapa geològic de Sa Mesquida. Un mapa geològic és una representació gràfica de les
característiques geològiques d‟una part de la superfície de la Terra. Els diferents tipus de roques
es representen mitjançant diversos colors (o trames) indicant la seva edat i utilitzant com a base
per a la seva elaboració un mapa topogràfic. També es representen els contactes entre materials i
les estructures tectòniques. A la zona de Sa Mesquida dominen les roques silícies sedimentades
durant el Carbonífer, fa aproximadament 330 milions d‟anys. A més, trobarem acumulacions
d‟arenes, llims i argiles dipositades “recentment” al Quaternari.
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La majoria de fons oceànics presenten una disposició comuna que s‟ha mantingut al llarg de la
història de la Terra i que presenta les següents parts:
 La plataforma continental: En contacte amb el continent correspon a la part coberta per
mars relativament somers, fins a una profunditat mitjana de 200 m i amb relleus suaus.
 El talús continental: Àrea prèvia a l‟oceà profund, és un gran esglaó que uneix aquest amb la
plataforma continental. Es caracteritza per una forta pendent i per presentar unes grans valls que
anomenem canons submarins que freqüentment estan relacionats amb rius, com si es tractés
de la seva prolongació mar endins.
 Planes abissals: Zones del fons oceànic corresponents a unes de les regions menys
explorades de la Terra. Les planes abissals cobreixen aproximadament un 40% del fons oceànic i
arriben a profunditats d‟entre 2.200 i 5.500 m.

Amb una imatge de
satèl·lit podem
arribar a apreciar
aquesta estructura i
fins i tot podem
reconèixer la
presència de les grans
incisions que
corresponen als
canons submarins,
presents per
exemple, al davant de
la platja de Son Bou.
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El procés de sedimentació

Els conglomerats
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Una gran avinguda d‟un riu que tingui la desembocadura prop de l‟inici d‟un canó submarí pot
desencadenar una baixada sobtada de sediments cap a les profunditats marines. Fins i tot, un
petit terratrèmol pot provocar una caiguda en massa dels sediments dipositats originalment a la
plataforma continental prop del talús i per tant amb una certa inestabilitat. En ambdós casos, els
sediments baixen a gran velocitat aprofitant el pendent del canó submarí o del talús en forma
d‟una corrent de terbolesa, una allau formada per diferents tipus de sediments i aigua, que
s‟acceleren a mesura que cauen pendent avall i a la vegada s‟individualitzen de l„aigua de mar com
a un corrent d‟aigua tèrbola.

Del conjunt de roques que formen una sèrie turbidítica, els conglomerats són els menys
freqüents i a la vegada els més vistosos. Son roques sedimentaries amb còdols de mida superior a
2 mm que es troben inclosos en una matriu que emplena els buits que hi ha entre els còdols i que
sol ser de material arenós o fangós.
Els conglomerats poden ser molt diferents, amb còdols de diferent mida o pràcticament igual,
constituïts pel mateix tipus de roca o de diverses (el que implica distints colors i diferents
arrodoniments a la mateixa roca) o amb presència de molta matriu o quasi sense.

Al arribar a la plana abissal s‟inicia una desacceleració i el corrent de terbolesa deixa gradualment
les fraccions que ja no té força per mantenir en suspensió, que ja no pot transportar.
Conseqüentment, primer dipositarà les partícules més gruixudes i seguidament les més fines. La
repetició de l‟esdeveniment originarà una sèrie turbidítica.

Conglomerats amb molta matriu a Sa Punta de
sa Torre on els còdols han viatjat surant en una
matriu resultat de l‟esllavissament d‟unes masses
caòtiques i on s‟observa material plegat.

Amb el pas del temps les partícules més gruixades formaran una roca que anomenem
CONGLOMERAT, les partícules intermèdies una altra que coneixem amb el nom de GRES i
les més fines formaran la LLOSELLA.

Conglomerats amb poca matriu a Es Pa Gros
on els còdols han viatjat individualment en un
corrent de terbolesa conferint un ordre en la
seva estructura.

La sèrie turbidítica pot mostrar un ordre
que es repeteix cíclicament. Així, a la base
la mida dels grans de sorra va minvant
gradualment cap a munt (a). A sobre
s‟observen làmines paral·leles (b) que
reflecteixen una velocitat de flux més alta
que les que tenen a dalt, formades per
petites làmines obliqües inclinades cap al
mateix cantó (c). Per damunt, pot haverhi de nou làmines paral·leles però els
grans que les constitueixen són més petits
(d). Finalment al sostre detectem l‟argila
que s‟acabarà convertint en llosella (e).

A sota dels estrats de conglomerats i gresos podem identificar en alguns casos unes
protuberàncies que es relacionen amb el pes que exercien els materials que es dipositen a sobre
d‟uns altres quan encara no s‟havien consolidat. La repetitivitat d‟aquestes estructures és indicatiu
d‟una sedimentació ràpida i força freqüent, on el sediment de sota encara no s‟havia consolidat
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Els gresos

Les arenes que transportaven els corrents de terbolesa i que sedimenten a l‟interior del mateix
canó o a la plana abissal, acabaran esdevenint gresos. Una roca amb un aspecte rugós, aspre,
constituïda per tant per grans d‟arena entre els quals predominen minerals de quars i on també
trobarem petits fragments d‟altres roques, com llosella, entre d‟altres, elements que si en hi fixem
bé podrem arribar a identificar a simple vista.
Si observem els gresos en detall
veurem que alguns presenten unes
estructures que es van formar quan la
roca no s‟havia consolidat i encara
era un cúmul d‟arena solta, en
moviment, a les profunditats marines.
En aquest moment, l‟acció del
corrent de terbolesa, va originar una
successió de solcs i petits munts
d‟arena, que donen als sediments un
aspecte acanalat i ondulat.

www.geovirtual2.cl

Aquestes estructures, quan els sediments es consoliden, poden perdurar en les roques, donant
lloc a fines làmines encreuades a la secció d‟una roca, que són un reflex dels corrents que
transportaven els grans d‟arena. Tot i que aquestes formes s'associen normalment als gresos
formats a la superfície terrestre, els gresos constituïts a partir de les corrents de terbolesa també
en presenten.
Una de les formes més típiques del paisatge
del nord de Menorca és l’erosió alveolar o
en niu d’abella. Són formes originades
moltes vegades per l‟acció corrosiva de la sal
damunt els gresos i degudes al desigual
repartiment del ciment que uneix les
partícules de la roca. L‟erosió va “corcant” els
punts més tous, aquells on hi ha menys
ciment o grans més tous que fa saltar i hi
forma alvèols. A la vegada, deixa en forma de
petits ressalts les parts més dures, els punts on
es concentra la major part del ciment.

La llosella
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L‟últim material que culmina el procés de sedimentació d‟una seqüència turbidítica és l‟argila, que
amb el pas del temps i de les transformacions que aquest comporta (compactació, tectònica,
metamorfisme, etc.), acabarien formant lloselles, una roca dominantment argilosa i d‟aspecte
pissarrós que es sol trencar en petites lloses, d‟aquí el seu nom.

Aquests tipus de roques formades als fons marins són molt pobres en fòssils, molt puntualment
s‟identifica algun trilobit, alguna resta vegetal o algun corall que viatjà des de la plataforma com
un element més del corrent de terbolesa. Tanmateix, hi trobem freqüentment unes marques que
semblen ornamentar les roques. Corresponen a marques 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.

Moltes vegades es desconeix quines espècies animals foren les autores de les pistes, mai s‟han
trobat fossilitzades per no tenir esquelet (una part dura). Fixem-nos en que són molt variables, a
causa dels diferents animals que poden crear aquestes marques i la seva desigual activitat, cada
animal dóna lloc a una de diferent, cada animal té un comportament i un cos distint.
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