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Ètim: Del llatí nummus, ‘moneda’, i líthos, ‘pedra’. A Santanyí se’ls a
denominat popularment amb el nom de “llenties” (Aguiló, 2007; Mas
et al., 2011, 2014).
Paràlic / Paràlica: Dit dels medis sedimentaris o fàcies pertanyents
a les vores de la mar, tals com els deltes, els aiguamolls, els pantans,
les albuferes, les llacunes, els marjals, els estuaris.
Regressió: Moviment de la línia de costa vers la mar enfora. La
terra va guanyant terreny a la mar. Antònim: transgressió.
Transgressió: Moviment terra endins de la línia de costa. La mar
va guanyant terreny a la terra. Antònim: regressió.

ELS PALEOSÒLS
DEL CAMP D’EN BOVER
Antoni Forss,1 Maria Adrover,1 Rosa M. Poch,2
Jaume Boixadera,2 Jaume Vadell1

Resum
El Camp d’en Bover està constituït per una depressió càrstica en
la qual s’han dipositat al llarg dels temps quaternaris sediments que
han donat lloc a successius sòls que es troben superposats.
La gruixa que han assolit aquests materials, de fins a 14 m en
alguns indrets, ha generat l’interès en el seu aprofitament com a àrid
o substrat agrícola o de jardineria. Les excavacions per a l’extracció
de terra deixen a la vista els estrats corresponents als successius sòls
fòssils que han quedat enterrats.
L’estudi d’aquestes seqüències permet conèixer les condicions
ambientals de formació d’aquests sòls, essent un recurs més
d’aproximació a la història natural del Quaternari.
Els principals processos edàfics que s’identifiquen i que
són característics dels sòls vermells mediterranis, corresponen
a rubefacció (adquisició de coloracions vermelloses), il·luviació
d’argiles (acumulació d’argiles), descarbonatació-recarbonatació
(acumulacions de carbonats de calci) i trets redoximòrfics (coloracions
grisoses provocades per falta d’aeració).
L’acumulació dels materials que composen la seqüència de
paleosòls s’ha realitzat majoritàriament a través d’aportacions
col·luvio-al·luvials i, en alguns casos també procedent de la deposició
eòlica directa.
Els sòls més evolucionats es troben en els estrats més profunds
(entre 8,55 i 14,15 m), caracteritzant-se per una descarbonatació
total, acumulació d’argiles i elevat grau de rubefacció. La resta de
sòls presenten graus d’evolució més limitats, amb descarbonatacions
totals a alguns horitzons, parcials a altres i sense apreciar-se
transformacions a l’horitzó situat entre 8,20 i 8,35 m.

1 Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears
2 Departament de Media Ambient i Ciències del Sòl, Universitat de Lleida
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Introducció
Dels diferents factors edafològics que defineixen la formació
d’un sòl el clima es constitueix com un dels més determinants en
el desenvolupament i evolució dels sòls. Al llarg del Quaternari
les variacions climàtiques han estat una constant, amb oscil·lacions
tèrmiques i pluviomètriques, de forma genèrica reflectides a través
dels períodes glacials i interglacials (WOLFF et al., 2010). L’estudi de
les variacions climàtiques s’ha abordat des de moltes perspectives:
estudis paleontològics, isotòpics i geoquímics són els més recorreguts
(WALKER, 2005).
Les condicions ambientals marquen el desenvolupament dels
sòls. Si aquests sòls queden enterrats per nou material, conserven
les seves característiques bàsiques, reflectint els factors ambientals
que han intervingut. En aquests casos fent servir el terme sòl fòssil,
per referir-nos als sòls que han quedat conservats coberts per nou
material, de manera similar al que passa amb els estrats geològics.
Quan aquest material es manté a la superfície i es veu afectat per
condicions ambientals canviants al llarg del temps ens referim a sòls
relictes (formats en unes condicions diferents a les actuals) o sòls
policíclics (afectats per dos o més condicions ambientals).
Els paleosòls són sòls formats en un paisatge del passat (sòls amb
una edat anterior a l’Holocè) (BRONGER I CATT, 1989). Una tipologia
de paleosòls característics de l’àrea mediterrània són els denominats
sòls vermells mediterranis (també anomenats amb el terme italià terra
rossa). Aquests sòls són objecte d’estudi per diferents investigadors
des de fa anys (YALOON, 1997; MUHS et al. 2010; WAGNER et al.
2014). L’interès d’aquests sòls està en que reflecteixen les condicions
de formació que van imperar en el transcurs del Quaternari. Ja
sigui en la seva forma relicta o fòssil, aquests paleosòls presenten
característiques edàfiques que són indicadores dels processos que
han intervingut al llarg de la seva llarga evolució.
Quan la formació edàfica es presenta en una seqüència de diversos
paleosòls (sòls fòssils) augmenta el seu interès ja que la seqüència
ens permet estudiar els canvis d’aquestes condicions edàfiques al
llarg del temps. D’altra banda, quan apareix intercalat un dipòsit de
material eòlic, la seqüència es presenta com un dels geoindicadors
més interessants que es poden aplicar a dilucidar canvis climàtics
(alternança glacial-interglacial) (KEMP, 1999).
Les especials característiques geomorfològiques de Camp d’en
Bover han permès preservar aquesta seqüència edàfica, la qual ha
resistit en part a l’erosió convertint-lo en un escenari excepcional
per a l’estudi de l’evolució paleoambiental en un ampli període del

Quaternari, permetent establir relacions entre els processos edàfics
registrats a través dels trets edàfics presents, el paleoclima, i altres
condicions edàfiques de formació.
Una de les característiques més destacables d’aquests sòls és el
color vermellós que s’adquireix a través del procés de rubefacció,
en formar-se microcristalls d’hematites (Fe2O3) que es distribueixen
en la massa edàfica que pot estar acompanyada per la goethita
[a-FeO(OH)] i la maghemita (g-Fe2O3). La rubefacció està molt
vinculada als ambients de clima mediterrani al afavorir-se en ambients
contrastats amb hiverns freds i humits i estius secs i calorosos. Aquest
procés, s’afavoreix sobretot a les capes superficials, migrant el
material envermellit cap als horitzons profunds adherit a les argiles
(TORRENT I CABEDO, 1986).
La il·luviació d’argiles és un altre procés característic dels sòls
mediterranis. En els horitzons lliures de carbonats de calci, s’afavoreix
la dispersió de les argiles que són arrossegades a través dels corrents
d’aigua que baixen a través del sòl i s’acumulen en horitzons
característics identificats com a horitzons àrgics (IUSS WORKING
GROUP WRB, 2014) o argílics (SOIL SURVEY STAFF, 2014).
Els carbonats de calci constitueixen un compost habitualment
associat als sòls vermells. Molts d’aquests sòls es troben sobre roques
calcàries que, fins fa pocs anys, se suposava constituïen la matèria
primera sobre la qual es generava el nou sòl, si be a l’actualitat es
considera que les aportacions eòliques poden tenir una participació
molt més important (YALOON, 1997). La presència de carbonats en
els horitzons superiors del sòl constitueix un impediment per a la
dispersió de les argiles i conseqüent translocació. La descarbonatació
és un procés previ a la il·luviació i la intensitat d’aquest procés
depèn de la circulació d’aigua i activitat biològica que es genera en
els horitzons superiors, desprenent CO2, amb la qual cosa s’activa la
solubilització i mobilització dels carbonats (en forma de bicarbonat,
com a forma soluble). Els carbonats de calci poden ser evacuats
fora del perfil del sòl o precipitar formant acumulacions calcàries
característiques (pseudomicelis, nòduls, crostes,. ..), localitzant-se en
zones concretes del perfil moltes vegades dins d’una matriu de sòl
totalment descarbonatada (DORRONSORO et al., 1995).
La velocitat en què es donen aquests processos (descarbonatació,
rubefacció i il·luviació d’argiles) depèn de la intensitat en què es
donen els factors climàtics i l’estabilitat del material edàfic. En
condicions de clima humit, afavorit amb temperatures elevades que
augmenta l’activitat biològica, els processos de descarbonatació
s’intensifiquen. També, sota condicions percolants, amb circulació
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descendent d’aigua es facilita la il·luviació d’argiles. La rubefacció
requereix d’unes condicions canviants, generades a partir de
l’estacionalitat típica del clima mediterrani.
Quan les condicions climàtiques són àrides els processos de
mobilització de material queden reduïts o paralitzats. En aquestes
circumstàncies, la reducció de la coberta vegetal suposa una
desprotecció del sòl, afavorint els processos erosius.
L’erosió del sòl constitueix un fre a l’evolució del sòl; de manera
semblant passa amb la deposició de nou material, fets que bloquegen
els processos de diferenciació edàfica i, per tant, d’evolució del perfil.
L’objectiu de l’estudi de la seqüència de paleosòls del Camp
d’en Bover del municipi de Santanyí, és realitzar la caracterització
fisicoquímica dels horitzons que constitueixen la seqüència, identificar
els minerals d’argila presents, identificar i caracteritzar els trets
edàfics característics d’aquests sòls i establir els principals processos
edàfics que han intervingut en la formació del perfil.

El perfil es localitza al nord de la població de Santanyí (ETRS89,
31S X:511014, Y:4357438; 52 m snm) (Fotografia 1). Es troba en
una depressió de morfologia plana i forma arrodonida de 0,5 km2,
aproximadament, amb els voltants que s’eleven suaument (1-2%).
Aquesta morfologia és el resultat del col·lapse de les roques calcàries
subjacents provocat per processos càrstics.
La geologia de la zona està dominada per calcàries oolítiques
i esculls corresponents al Miocè superior (Tortonià-Messinià). La
disposició horitzontal de les litologies calcàries, unit als processos
de dissolució càrstica, afavoreixen la formació de col·lapses sobre els
quals es poden desenvolupar morfologies característiques com les
dolines, afavorint la conservació del sòl.

Àrea d’estudi
S’ha aprofitat una excavació corresponent a una pedrera on
s’aprofita la terra per a diferents usos (elaboració de maons i,
sobretot, terra per a jardineria).

Figura 1. Diagrama ombrotèrmic del Camp d’en Bover (GUIJARRO, 1986).

Fotografia 1. Ortofotografia de l’àrea del municipi de Santanyí, en la qual s’observa
la depressió càrstica on s’ubica el perfil de Camp d’en Bover (https://www.ideib.es).
94

La climatologia de la zona és mediterrània típica amb una
temperatura mitjana anual de 16°C, precipitació anual de 420 mm i
alta probabilitat de gelades nocturnes durant els mesos de desembre,
gener i febrer (Figura 1).
Material i mètodes
La descripció macromorfològica s’ha realitzat seguint els criteris de
JHAN et al. (2006), i la determinació del color mitjançant les cartes de
color Munsell (MUNSELL COLOR CHARTS, 2000). Les característiques
físiques d’aquests sols s’han estudiat a partir de l’anàlisi de la textura
(PORTA, 1986), la separació dels elements gruixats i l’anàlisi del
contingut del carbonat càlcic equivalent (CEE). També s’ha realitzat
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fisicoquímica dels horitzons que constitueixen la seqüència, identificar
els minerals d’argila presents, identificar i caracteritzar els trets
edàfics característics d’aquests sòls i establir els principals processos
edàfics que han intervingut en la formació del perfil.

El perfil es localitza al nord de la població de Santanyí (ETRS89,
31S X:511014, Y:4357438; 52 m snm) (Fotografia 1). Es troba en
una depressió de morfologia plana i forma arrodonida de 0,5 km2,
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Àrea d’estudi
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s’aprofita la terra per a diferents usos (elaboració de maons i,
sobretot, terra per a jardineria).

Figura 1. Diagrama ombrotèrmic del Camp d’en Bover (GUIJARRO, 1986).

Fotografia 1. Ortofotografia de l’àrea del municipi de Santanyí, en la qual s’observa
la depressió càrstica on s’ubica el perfil de Camp d’en Bover (https://www.ideib.es).
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la identificació i semiquantificació de la mineralogia d’argiles
mitjançant difracció de raigs X (DRX) (MOORE I REYNOLDS, 1997).
L’estudi de la morfologia i composició de les arenes s’ha realitzat
mitjançant microscòpia electrònica d’escombratge (SEM) i energies
dispersives (EDS).
Resultats
Textura
L’anàlisi textural del perfil mostra que vuit dels horitzons tenen
una textura argilosa, altres vuit horitzons la tenen argilo-llimosa,
mentre que tan sol quatre la tenen franco-argilo-llimosa i un francoargilosa (Figura 2).
La distribució granulomètrica dels llims al llarg del perfil, mostra
que els llims fins (0,02-0,002 mm) presenten una major proporció en
pràcticament tots els horitzons, amb un rang de valors que oscil·la
entre 173,7 g/kg i 465,2 g/kg, mentre que la fracció llims gruixuts
(0,05-0,02 mm) presenten un rang de valors entre 62,4 g/kg i 216,9
g/kg (Figura 2).

En general la concentració d’arenes totals en el perfil és baixa
respecte a llims i argiles sense arribar a superar en la majoria dels
casos el 15% del total. Així mateix cal destacar 2 horitzons ubicats
a la profunditat de 110-130 cm, i 820-835 cm, els quals presenten
una proporció d’arenes significativament superior a la resta amb
uns valors que oscil·len entre 241,1 g/kg i 272,9 g/kg. En el costat
oposat tenim dos horitzons en la profunditat que comprèn des de
550 cm fins a 820 cm, amb valors que oscil·len entre 11,9 i 14,4 g/
kg (Figura 2).
Elements gruixats
Els elements gruixats (EG) presents en el perfil estan constituïts
majoritàriament per concrecions de CaCO3 amb diferents morfologies
i mides, sent la seva distribució variable al llarg del perfil (Figura 3).

Figura 3. Contingut en elements gruixats, constituïts per concrecions calcàries
de diferents morfologies i mides.

Figura 2. Distribució de les fraccions granulomètriques de la terra fina
(arenes: 2-0,05 mm; llims gruixats: 0,05-0,02 mm; llims fins:
0,02-,002 mm i argiles: <0,002 mm).
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Els horitzons situats entre 70-130 cm són els que presenten
continguts en elements gruixats (constituïts per concrecions calcàries)
més elevats, prop del 40%. També és destacable el tram entre 140-460
cm, amb valors entre el 15 i 20%. Amb continguts inferiors, al voltant
del 5% se situen els horitzons entre 835-1135 cm. Els horitzons
inferiors, entre 1135 i 1415 cm, pràcticament no presenten elements
gruixats i les formes residuals que es presenten (9,7 g/kg en l’horitzó
entre 1255 i 1415 cm) corresponen a material silícic.
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Carbonat càlcic equivalent (CEE)
Els valors més alts de CCE es presenten agrupats en quatre trams
al llarg del perfil (Figura 4), concretament en els rangs de profunditat
de 45-130 cm, 140-245 cm, 400-720 cm, i en l’horitzó 820-835 cm,
amb proporcions que oscil·len entre 188,6 i 229,0 g/kg, 381 i 286,6
g/kg, 328,7 i 254,7 g/kg, i 342,1 g/kg respectivament.

Fotografia 2. Imatge obtinguda al microscopi d’escombratge (SEM) de les arenes
corresponents a l’horitzó 10C (820-835 cm): Barreja de quars i altres silicats
algunes d’elles recobertes amb precipitats de CO3Ca.

Figura 4. Contingut en carbonat càlcic equivalent (CCE) (g/kg).

Un segon grup d’horitzons mostra un contingut significativament
més baix. Aquests horitzons estan ubicats a les següents profunditats
del perfil; 0-45 cm, 130-140 cm, 245-65 cm i 720-820 cm, amb valors
que oscil·len entre 13 g/kg i 70 g/kg.
Diversos horitzons estan descarbonatats, o presenten nivells
residuals que poden ser deguts a recarbonatacions posteriors.
D’aquesta manera entre la profunditat de 265 i 400 cm el contingut
en carbonats és de 1,2 g/kg i en l’horitzó 855-930 cm de 5,8 g/kg. En
els horitzons més profunds la descarbonatació és total.

Fotografia 3. Imatge obtinguda al microscopi d’escombratge (SEM) de les
arenes corresponents a l’horitzó 3Bkc3 (110-130 cm): Domini d’arenes calcàries
modelades per l’aigua.

Fotografia 4. Imatge obtinguda al microscopi d’escombratge (SEM) de les arenes
corresponents a l Horitzó 13Bt (1255-1415 cm): Arenes constituïdes per quars i
altres silicats, dominades per formes subarrodonides.
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Anàlisi morfològica de la fracció arena mitjançant microscòpia
electrònica d’escombratge (SEM) i energies dispersives (EDS)
Les arenes presenten morfologies bastant similars al llarg del
perfil, dominant les tipologies subangulars i angulars (Fotografia 2),
excepte en l’horitzó ubicat en la profunditat 110-130 cm en el qual
les morfologies arrodonides i subarrodonides passen a ser dominants,
indicant un origen eòlic, probablement de sistema dunar (Fotografia
3). A l’horitzó més profund del perfil (1340-1500 cm) dominen
les morfologies subarrodonides respecte a les formes anguloses,
suggerint l’acció de processos de dissolució química (Fotografia 4).
Pel que fa a l’esfericitat, prevalen al llarg del perfil les formes tabulars
i esferoïdals.
Caolinita

Mineralogia d’argiles
L’anàlisi mineralògic de les argiles (<0,002 mm) posa de manifest
una composició similar en els primers 8,5 m i, també uniforme entre
8,5 i 14 m (Taula 1). L’associació mineralògica identificada al llarg
del perfil ha estat la següent: illita dioctaèdrica, clorita trioctaèdrica,
caolinita i interestratificats de illita/esmectita (I/S).
Des del punt de vista semiquantitatiu, la illita dioctaèdrica és el
mineral majoritari en tots els horitzons amb valors entre 333 i 514
g/kg, sense manifestar cap tendència al llarg del perfil. Les formes
interestratificades I/S, tenen una presència important, amb uns valors
que oscil·len entre 400-478 g/kg, i també amb una distribució similar
al llarg del perfil.
La clorita i la caolinita són els minerals que presenten menor
contingut de tota l’associació mineral identificada, els seus valors
presenten rangs entre 0-75 g/kg i 56-143 g/kg respectivament. A
partir de la profunditat de 855 cm la clorita desapareix i la caolinita
és manté amb valors elevats.
Proposta de formació de la seqüència edàfica
La seqüència objecte de l’estudi s’ha desenvolupat, probablement,
dins un ampli període del Quaternari. Es distingeixen 21 horitzons
de gruix variable arribant a una profunditat de 14,15 m fins a la
roca calcària subjacent (Figura 5). Per a facilitar la interpretació de la
formació d’aquest perfil, els 21 horitzons diferenciats s’han agrupat
en 4 unitats edàfiques, seguint com a criteri per a la seva definició
els trets edàfics dominants que els caracteritzen.
En el seu conjunt la formació de la seqüència és el resultat de
processos acumulatius d’origen col·luvio-al·luvial, de materials que
procedeixen de les parts més elevades dels voltants i de deposició
eòlica de materials amb diferents graus d’edafització i de contingut
de CaCO3.
Destaca al llarg del perfil l’absència d’horitzons A indicant que
aquests han sofert processos erosius hídrics possiblement en unes
condicions climàtiques àrides i de desprotecció del sòl.

Taula 1: Distribució dels minerals d’argila presents a la fracció de <0,002 mm. I/S:
Interestratificat de illita/esmectita.
100

Unitat edàfica 1 (835-1415 cm).
Aquesta unitat ubicada a la zona profunda del perfil comprèn 6
horitzons i presenta un gruix de 580 cm. Els seus horitzons estan
compostos per materials de textura argilosa i amb un alt grau de
rubefacció, presentant una coloració vermella en l’horitzó més
profund (matís 10R) que indica una presència majoritària de minerals
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L’elevada presència de cares de lliscament s’observa tant a nivell
macromorfològic com micromorfològic, relacionant-se habitualment
amb la presència de minerals expansibles com les esmectites. Els
canvis d’humitat provoquen en sequera un encongiment dels agregats
mentre que amb la hidratació es produeix una expansió, moment en
que es generen les cares de lliscament.
La formació dels sòls d’aquesta unitat són el resultat d’un procés
d’acumulació col·luvio-al·luvial de materials amb diferents graus
d’edafització, descarbonatats o amb carbonats que s’han perdut a
través de processos de rentat afavorits per l’alta permeabilitat de la
roca subjacent que ha facilitat l’eliminació total dels carbonats. Es
tracta d’un sòl amb un alt grau d’evolució en el context mediterrani.
Per la seva posició en el perfil són els sòls més antics. El seu
elevat grau d’evolució indica probablement que la seva formació s’ha
realitzat en una escala de temps més gran que la resta d’horitzons
del perfil.

L’estudi de la mineralogia ens indica que les argiles (fracció <2
µm) estan dominades per illita i interestraficats d’illita/esmectita
i en menor proporció, caolinita. A l’horitzó superior apareix per
primera vegada la clorita (33 g/kg), la seva disminució en profunditat
suggereix un cert grau de dissolució química o de transformació
en favor de la caolinita afavorida per unes condicions climàtiques
més humides i/o per una prolongació en el temps dels efectes de
dissolució sobre aquests materials.
Les imatges obtingudes mitjançant microscòpia electrònica
d’escombratge (SEM) de les partícules d’arena de quars dels
horitzons profunds també mostren indicis d’aquesta dissolució
química, presentant morfologies subarrodonides (Fotografia 4) en
front de les morfologies majoritàriament subangulars i angulars de la
resta d’horitzons del perfil.
La il·luviació d’argiles, prèvia descarbonatació del sòl, és un altre
dels processos que caracteritzen aquesta unitat, identificant abundants
revestiments d’argila (cutans) mitjançant l’estudi micromorfològic.

Unitat edàfica 2 (820-835 cm).
Sobre els materials més edafitzats es col·loca un dipòsit de només
15 cm de gruix (820-835 cm), el qual es correspon a una calcilutita
de color vermell groguenc (5YR 5/6) d’aspecte massiu, lleugerament
litificat i que es disgrega completament en aigua. Es tracta d’un
material diferenciat de les capes supra i subjacents, especialment
manifest a través de la textura (franco-argilosa) i l’alt contingut en
carbonat càlcic equivalent (342 g/kg), sense presència d’elements
gruixats, sense que s’apreciï estratificació de les partícules i amb un
grau d’edafització limitat.
La mineralogia de les argiles és similar a les capes més profundes,
presentant clorita, que ja apareix a la capa subjacent, probablement
per tractar-se d’una capa de transició.
L’estudi de la morfologia de les arenes de quars mitjançant
microscòpia electrònica d’escombratge (SEM) reflecteix morfologies
majoritàriament de tipus subangulars i angulars, indicant que les
partícules han patit poca abrasió a causa del transport eòlic, la qual
cosa suggereix una procedència d’aquests materials relativament
propera (FOLK, 1978).
Totes les característiques esmentades anteriorment, destacant
entre elles el seu caràcter franco-argilós (en el límit de la textura
franco-llimosa), fan suposar que es tracta de material d’origen
eòlic. Tot i que el gruix d’aquest horitzó és escàs, probablement
aquest fos de major potència, però a causa de processos erosius ha
quedat reduït. D’altra banda, l’acumulació d’aquests materials eòlics
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reflecteix probablement una situació de canvi climàtic, que vindria
marcat per un període d’inestabilitat corresponent a un etapa de
glaciació i donant lloc a un ambient fred i sec, amb altes taxes de
sedimentació-erosió (Kemp, 1999).

la precipitació de carbonats formant una capa d’entre diversos mm i
un cm que envolta la concreció calcària original. Aquestes formes i
disposició evidencien processos d’erosió i inundacions d’aquests sòls
que hauran afavorit la consolidació exterior d’aquests nòduls.

Unitat edàfica 3 (400-820 cm).
La unitat edàfica 3 té un gruix de 420 cm i està composta per 4
horitzons. Els materials que la componen presenten una textura fina
(entre argilo-llimosa i franco argilo-llimosa) amb baixos continguts
d’arenes i també un baix contingut en carbonats i absència de
concrecions calcàries en els primers horitzons però augmentant la
seva concentració de baix a dalt.
També són presents però en menor abundància els processos
d’il·luviació d’argiles i d’expansió-retracció, els quals es manifesten
a partir dels trets edàfics característics com són els revestiments
d’argila i les cares de lliscament, respectivament. Però la principal
característica d’aquesta unitat és la presència de trets redoximòrfics
en forma d’acumulacions de ferro i manganès (pisòlits, oòlits i
taques) i vetes amb pèrdua de ferro en zones concretes, les quals
no destaquen per la seva abundància sinó pel color gris-verdós
que contrasta amb la coloració vermella de la resta de materials de
l’entorn. Aquest procés és un indicador de processos característics
de hidromorfia, és a dir, una situació en la qual la saturació del sòl
per l’aigua de manera temporal provoca unes condicions de manca
d’aeració i la conseqüent reducció del Fe i el Mn facilitant la seva
mobilització amb el flux d’aigua.
Per sobre de l’horitzó de material eòlic (820-835 cm, unitat 2)
se situa una capa, que contrasta pel que fa a gruixa (720-820 cm)
amb la textura més fina, gairebé sense presència d’arenes (10 g/
kg), i contingut en carbonats baix, presentant estratificació que
s’evidencia clarament a partir de l’estudi micromorfològic, indicant
que la formació d’aquest horitzó es pot haver afavorit en un ambient
lacustre, de caràcter temporal, en el qual es van dipositar sediments
fins constituïts bàsicament per llims i argiles, i facilitat pel caràcter
impermeable de l’horitzó subjacent.
A la part superior d’aquesta unitat (nivell de 400 cm) destaca la
presència de nombrosos nòduls de carbonat de calci en el nivell
de 400 cm. Adquireixen la fisonomia de línia de nòduls de la mida
equivalent a graves gruixudes i pedres. A més, en una zona perifèrica
de l’excavació la línia de nòduls es fa més densa i en algunes zones
adquireix la fisonomia d’un horitzó petrocàlcic. La morfologia
exterior d’aquests nòduls és de formes suavitzades, com a resultat de

Unitat edàfica 4 (0-400 cm).
La unitat edàfica 4 està formada pels 9 horitzons superiors del
perfil, donant abast als primers 4 m d’aquesta excavació.
Presenta un contingut alt de carbonats i concrecions calcàries
excepte en l’horitzó 130-140 cm i en els dos horitzons superiors amb
nivells baixos (sòl agrícola). L’horitzó 245-265 cm té un contingut
baix de carbonats però alt en elements gruixats (Fotografia 5).
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Fotografia 5: Concrecions calcàries ubicades en el límit inferior de la capa 245-265.

L’horitzó que limita amb la unitat edàfica 3 (265-400 cm) està
completament descarbonatat i la seva transició amb la capa subjacent
(incloent-hi la zona on l’acumulació de carbonats és més gran, amb
característiques d’horitzó petrocàlcic) és abrupta, passant d’una capa
sense carbonats a continguts molt elevats. Aquest tret és indicador
que quan aquesta capa es va dipositar sobre la capa subjacent (unitat
edàfica 3) ja estava completament descarbonatada. D’aquesta manera
les concrecions calcàries presents en les capes per sota de 400 cm
(unitat edàfica 3) s’han format a partir de la il·luviació de carbonats
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procedents d’horitzons que posteriorment van ser erosionats i la seva
posició va ser ocupada per aquest nou material, presumiblement,
procedent dels voltants de la zona, arribant a través de processos
col·luvio-al·luvials.
Una característica destacable és la presència en l’horitzó 110-140
d’arenes gruixudes de carbonat de calci probablement d’origen eòlic
de zones pròximes que probablement corresponguin a curts episodis
que coincidirien amb el moment que es va dipositar el material
argilós. Les imatges de microscòpia electrònica d’escombratge (SEM)
d’aquestes arenes mostren morfologies suaus i arrodonides que són
característiques de còdols, graves i arenes calcàries d’origen marí.
La mineralogia global i d’argiles presenta composicions similars
en tot el tram i són equivalents a les altres capes subjacents.
En conjunt, els 9 horitzons de la unitat 4 mostren diferents graus
d’evolució, en alguns casos elevats (horitzons 130-140 cm i 265-400
cm), mentre que altres el desenvolupament és limitat, amb processos
com la descarbonatació sense completar.
Conclusions
La disposició geomorfològica de la depressió càrstica, on es
localitza el perfil, ha protegit els sòls d’esdeveniments erosius violents,
facilitant la seva conservació en formes fòssils, essent un recurs de
gran interès per a estudiar els sòls mediterranis desenvolupats durant
el Quaternari.
En conjunt, la seqüència d’horitzons del Camp d’en Bover
constitueix un registre fòssil que inclou diversos sòls, amb
composicions mineralògiques similars, desenvolupats successivament
i amb diferents graus d’evolució.
A partir de la caracterització físico-química i morfològica dels
diferents horitzons es podran conèixer millor les condicions
ambientals que es succeïren i com afectaren al desenvolupament dels
successius sòls.
Agraïments
Volem agrair la col·laboració de n’Andreu Rigo, propietari de una
de les pedreres per facilitar-nos l’accés a l’excavació per a poder
realitzar l’estudi de camp.
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UN ASSENTAMENT A L’AIRE LLIURE
DEL III MIL·LENNI A.C. A SON DANÚS VELL
(SANTANYÍ)
Jaume Coll1 i Damià Ramis

Introducció
Des dels anys 90 es tenia coneixement de l’existència a Son Danús
Vell d’una àrea amb una concentració de restes arqueològiques
atribuïbles a les fases inicials de la prehistòria de Mallorca. A
començaments de l’any 2002 es va realitzar una visita a aquest indret
i es va poder observar que s’havien realitzat moviments de terres
amb maquinària a les immediacions del jaciment.
Aquest fet es va ser posat en coneixement del Consell de Mallorca
i, paral·lelament, es va sol·licitar autorització per dur a terme una
prospecció arqueològica d’urgència a l’àrea esmentada. L’objectiu
era caracteritzar el jaciment a partir de les evidències materials que
es poguessin documentar en superfície. Finalment, la intervenció
es va dur a terme durant el mes d’agost de 2002. A continuació es
presenten els resultats d’aquesta intervenció arqueològica.
Localització
El jaciment arqueològic objecte d’estudi al present treball es troba
a la propietat de Son Danús Vell. Se situa dins una zona d’ullastres
que apareix a la cartografia amb la denominació de sa cova Bruna,
molt a prop del límit entre Son Danús Vell i es Xaragall (Figura 1).
La localització d’aquest assentament correspon a les coordenades
geogràfiques (Latlong ETRS89) 39° 21’ 52’’ N, 3° 5’ 52’’ E; mentre
que les seves coordenades UTM (31N ETRS89) són x=508438 m /
y=4357230 m. La seva elevació sobre el nivell de la mar és d’uns 70 m.
Quant a altres jaciments arqueològics situats a les immediacions,
l’àrea prospectada es troba molt pròxima a dues estacions possiblement
anteriors al període talaiòtic. Es tracta de la pedrera de sílex de na
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