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¿ Què és el GEOLODIA?

www.geolodia.es

Geolodia és un conjunt d'excursions gratuïtes
coordinades per la SGE, guiades per geòlogues i geòlegs
i obertes a tot tipus de públic. Amb el lema "Mira el que
trepitges", el seu principal objectiu és mostrar que la
geologia és una ciència atractiva i útil per a la nostra
societat. Se celebra el mateix cap de setmana a tot el
país.

Geología regional.
Caracteritzada pels seus espectaculars paisatges muntanyencs i costaners,
la península d'Artà és, a més d'un espai natural de gran valor, una zona
molt rellevant a l'hora d'aprendre i estudiar geologia.
Encara que a la regió les roques poden tenir més de 200 milions d'anys, les
més antigues que veurem en aquest recorregut tenen 'només' 135 milions
d'anys. Corresponen al període Cretaci i representen fons marins profunds
que molts milions d'anys més tard, durant la formació de Mallorca,
s'aixecarien fins a quedar per sobre del nivell del mar.
En clar contrast amb aquests materials, que ens remunten a temps molt
remots, la resta de formacions geològiques que veurem té una antiguitat
molt menor i el seu origen se situa en un context en què Mallorca ja s'havia
format i presentava gran part dels seus trets actuals. Es tracta de platges,
dunes i travertins corresponents al període Quaternari, que comença fa
2,5 milions d'anys i continua encara avui dia.

Parada 1: El “slump” de Cala Torta
La zona costanera del nord de les Serres de Llevant està formada gairebé
íntegrament per una potent sèrie del Cretaci inferior (145-100 Ma), sent
el punt de Mallorca on millor es pot estudiar la seva estratigrafia. Els
estrats d'aquest sector tenen una antiguitat d'entre 135 i 125 Ma
representant fons marins a gran profunditat.
Una de les seves característiques més visibles és l'alternança de nivells
durs, formats per calcàries, i tous, constituïts per margues. L'origen de
les calcàries és majorment biològic, ja que es tracta d'acumulacions
d'incomptables microfòssils amb petxina calcària.
Al marge oriental de Cala Torta es pot observar una estructura geològica
poc comú en aquest tipus de dipòsits anomenada “slump”. Un slump és
un lliscament que es produeix quan un episodi d'inestabilitat (un
terratrèmol, per exemple) provoca el desplaçament d'una gran massa de
sediment no consolidat una distància relativament curta. El resultat és
una deformació local dels estrats, donant formes ondulades i caòtiques
que destaquen en relació als estrats del voltant, que es troben
perfectament ordenats.
Detall del talús. Cal notar com els estrats inferiors i superiors estan paral·lels mentre
que els centrals estan intensament deformats (slump) .

Parada 2: La platja fòssil de Cala Torta
Al marge occidental de Cala Torta hi algunes restes de platges fòssils del
Plistocè (2,5 Ma – 10.000 anys) formades per conglomerats de còdols
rocallosos dins una matriu d’arenes endurides, amb alguns restes de
mol·luscs marins i terrestres. Tots aquests materials estan parcialment
coberts a la cala per un gran sistema de dunes actual.
Si ens fixem en els còdols del conglomerat, veurem que tenen un aspecte
arrodonit semblant al de moltes platges actuals. Es tracta en la seva
major part de roques del mateix Cretaci que hem observat prèviament.
Això és a causa de l'erosió costanera, que provoca despreniments de
roques dels penya-segats que posteriorment i degut al vaivé de les
onades, es tornen cada vegada més arrodonides. Aquest fenomen és
anomenat rodament. Algunes d'aquestes roques són de grans dimensions,
la qual cosa ens indica que la força de les onades que les van dipositar
era notable i que el transport no ha estat gaire important.
La fauna paleontològica documentada en aquest jaciment està
conformada per espècies presents actualment a les nostres costes, del
que es dedueix que el clima imperant en el moment de la formació de la
platja va ser probablement similar al d'avui en dia.

Panoràmica i detall de la platja fòssil del Plistocè de Cala Torta.

Parada 3: El Cretaci de Cala Mitjana
A Cala Mitjana, cobrint les roques cretàciques, veiem altres roques
arenoses de color marró clar. Es tracta de calcarenites i corresponen a
dunes remuntants fòssils. Aquestes dunes es van formar per l'acció del
vent contra els penya-segats costaners i són del Plistocè. Les dunes
fòssils i els materials del Cretaci que hi ha sota formen una discordança
angular (línia vermella de la imatge inferior), ja que el cabussament
entre les dues unitats litològiques és diferent, és a dir, que els seus estrats
no són paral·lels entre si.
Contacte discordant entre les roques del Cretaci i les del Plistocè.

Una mica més endavant en el talús podem observar que les calcàries gris
blavoses del Cretaci estan molt fracturades, amb abundants plecs, falles i
vetes de calcita. Algunes de les fractures han desenvolupat miralls de
falla (superfícies planes i polides a causa del fregament) que tenen un
estriat característic que indica la direcció en què la falla va actuar.
S’observa també un “boudinage” de la roca, que és degut al diferent
comportament de les capes dures i toves del Cretaci enfront de la
deformació.
Boudinage (esquerra) i mirall de falla (dreta) en els materials del Cretaci.

Parada 4: Els ammonits de Cala Estreta
A la pujada des de Cala Estreta,
en direcció Ses Maganetes, es
pot
apreciar
fàcilment
l'estratificació de les dunes
fòssils. Més endavant, a mitja
vessant, ens tornem a trobar amb
les calcàries cretàciques, que en
aquesta
zona
contenen
eventualment fòssils d'ammonits.
Els ammonits són un tipus de
mol·luscs cefalòpodes extints
proveïts d'una closca externa
segmentada que els permetia
surar a la columna d'aigua. Són
uns dels fòssils més característics
dels medis marins. La seva
abundància i variabilitat els dota
de gran importància a nivell
científic. Moltes de les seves
espècies es consideren fòssils
guia, és a dir, fòssils que ajuden
a datar els nivells on es troben.

Fòssil d’ammonit observat a aquesta
parada.

Esquema anatòmic d’un ammonit.

Parada 5: El travertí de Ses Maganetes
A Ses Maganetes a la sortida d'un petit torrent, podem observar uns
estranys graons rocosos de color marró clar que corresponen amb
colades travertíniques fetes de carbonat càlcic.

Colada travertínica de Ses Maganetes.

La formació de colades travertíniques és un procés geològic relativament
ràpid, moltes vegades lligat a salts d'aigua (on la pressió d'anhídrid
carbònic disminueix de forma dràstica). El travertí constitueix un valuós
material des del punt de vista paleoclimàtic i paleontològic, ja que els
isòtops d'oxigen del carbonat càlcic poden ser utilitzats per a determinar
la temperatura en el moment de la seva formació, i solen contenir fòssils
de restes vegetals i/o animals.

Esquema de la formació
d'una colada travertínica. Cal
observar com els salts d'aigua
indueixen a morfologies
escalonades
com
les
d'aquesta parada.
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