
 
 
 
 
 
 
 

Facultat de Ciències 

 

Memòria del Treball de Fi de Grau 

 

Exportació dels sediments de la praderia de 
Posidonia oceanica cap els fons detrítics 

circalitorals. 
 

Maria Cañellas Cifre 
 

Grau de Biologia  
 

Any acadèmic 2016-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNI de l’alumne: 43189831V 
 
Treball tutelat per Guillem Mateu Vicens 
Departament de Zoologia 
 

S'autoritza la Universitat a incloure aquest treball en el Repositori Institucional 

per a la seva consulta en accés obert i difusió en línia, amb finalitats 
exclusivament acadèmiques i d'investigació 

Autor Tutor 
Sí No Sí No 

X  X  

 
 
Paraules clau del treball:  
Foraminífers, Mar Mediterrani, Posidonia oceanica, sediments, bioclasts. 
 

 

  



 2 

 

  



 3 

ÍNDEX 

 

1. Resum ..................................................................................................... pàg. 04 

 

2. Abstract ................................................................................................... pàg. 04 

 

3. Introducció .............................................................................................. pàg. 05 

 

4. Objectiu ................................................................................................... pàg. 06 

 

5. Metodologia 

- Àrea d’estudi ....................................................................................... pàg. 06 

- Mostreig .............................................................................................. pàg. 07 

- Anàlisi de textures ............................................................................... pàg. 08 

- Anàlisi taxonòmica i determinació dels components ........................... pàg. 09 

 

6. Resultats  

- Anàlisi de textures ............................................................................... pàg. 11 

- Anàlisi composicional ......................................................................... pàg. 11 

- Anàlisi quantitatiu i qualitatiu de foraminífers ...................................... pàg. 13 

- Sistemàtica ......................................................................................... pàg. 14 

- Morfotips ............................................................................................. pàg. 18 

- Característiques ecològiques ............................................................. pàg. 19 

- Índex de Shannon ............................................................................... pàg. 19 

- Abrasió dels foraminífers .................................................................... pàg. 20 

 

7. Discussió ................................................................................................ pàg. 21 

 

8. Conclusions ............................................................................................ pàg. 25 

 

9. Agraïments .............................................................................................. pàg. 26 

 

10. Referències ............................................................................................. pàg. 26 

 

11. Annex ...................................................................................................... pàg. 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1.Resum 

La Plataforma continental de Mallorca es divideix en tres rampes presentant diferents 

textures i composicions sedimentàries en molta producció de carbonats. És a la rampa 

central, àrea mostrejada davant el Cap Blanc, Mallorca, durant la campanya 

oceanogràfica DragonSal-1109 on es detectar que a profunditats de 60 metres, hi havia 

una cavitat deprimida amb baixa reflectivitat i textures sedimentàries més gruixades que 

a l’àrea circumdant, amb reflectivitat major i textures més fines. Per tant, es realitzà un 

estudi detallat dels organismes presents als sediments de la capa superficial de fons 

detrítics per tal d’obtenir informació sobre les condicions de producció dels sediments i 

la dinàmica sedimentària. Els resultats obtinguts dictaminaren que hi havia presència de 

mol·luscs, algues vermelles i foraminífers. La majoria dels organismes determinats 

provenen de les praderies de P. oceanica que són àrees amb molta producció de 

foraminífers epífits. Aquests són ventats cap a profunditats majors, a la zona mostrejada, 

dominada per fraccions d’arena gruixada, que també es troben algues vermells i 

mol·luscs que viuen in situ. 

 

 

2. Abstract 

Majorcan continental platform is composed of three ramps characterized by different 

sedimentary components with different textures, all of them associated to carbonate 

production. The oceanographic expedition DragonSal-1109 that took place in Cap Blanc 

demonstrated there was a depressed cavity in the central ramp at 60 meters of depth. It 

was associated to low reflectivity and thicker sedimentary textures in comparison to 

those of surrounding areas, which contained higher reflectivity and thiner textures. 

Therefore, a study was performed to determine which organisms inhabited these 

sediments at the upper layer of detrital bottom in order to obtain information related to 

the production conditions of these sediments and their sedimentary dynamic. Obtained 

results showed most of these organisms came from P. oceanica meadows, which are 

related to epiphytic foraminifera production. These are thought to have been replaced to 

higher depths of the analyzed area, which is dominated by thick sand fractions and also 

contains other organisms such as mollusca and red algae. 
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3. Introducció 

Durant el transcurs de la Campanya DragonSal-1109, amb l’objectiu d’aixecar 

mapes batimètrics i perfils sísmics en l’àrea compresa entre Sa Dragonera i Cap Salines, 

es va detectar una anomalia en la reflectivitat observada a determinats punts davant el 

Cap Blanc (Mallorca). Contràriament al que es troba gairebé en la majoria dels casos, 

zones deprimides en una àrea situada davant el Cap Blanc, presentaven una reflectivitat 

relativament baixa, les quals normalment s’atribueixen a textures sedimentàries 

gruixades (Del Bianco et al., 2014). En canvi, les àrees exposades entorn aquestes 

cavitats, mostraren reflectivitats sísmiques més elevades i per tant, granulometria més 

fina. 

L’anterior observació va conduir a la hipòtesi que algun procés físic havia 

d’actuar dins aquestes depressions. Concretament, es pensà que el que ocorre és que 

es venten les partícules més fines, donant lloc a textures més gruixades que les de 

l’entorn de la depressió. A més, la presència d’una falla normal amb activitat hidrotermal 

associada, alineada amb el punt on es va detectar l’anomalia (Giménez et al., 2007), va 

fer pensar en la possibilitat que hi hagués associada una circulació de fluxos que, en 

sortir, s’emportessin les partícules més fines. Si aquesta hipòtesi es confirmés, les 

condicions fisicoquímiques de l’interior d’aquestes cavitats haurien de ser diferents a les 

de l’àrea circumdant, la qual cosa podria determinar canvis significatius en la biota 

bentònica. Per tant, aquest quedaria reflectit en els sediments bioclàstics. 

Amb la intenció de comprovar la validesa d’aquesta hipòtesi, es va decidir 

emprendre un estudi comparatiu dels components i textures sedimentàries de la cavitat 

amb l’anomalia i els depòsits de l’àrea just de l’entorn. Per analitzar aquests components 

i les textures que es trobaren a l’àrea d’estudi, s’ha de tenir especial èmfasi en què la 

plataforma continental de Mallorca, com en altres indrets de la Mediterrània, està 

caracteritzada per la presència de la fanerògama endèmica Posidonia oceanica L. Delile 

i la producció de carbonat dominada per la fracció d’arena, corresponent a la biota 

associada a aquesta planta (Mateu-Vicens et al., 2012). Tot i que hi ha producció de 

carbonats a la zona eufòtica, la major quantitat ocorre a zones més profundes, 

desencadenant que la plataforma continental presenti un elevat contingut 

calcari/carbonat (90%) als sediments (Fornós i Ahr, 2006). 

Al Mediterrani, la plataforma continental es divideix en tres seccions (Figura 1). 

Primerament trobem una rampa interna (innrer-ramp facies), corresponent als 30-40 

primers metres de profunditat. En aquesta rampa, P. oceanica és el constituent principal 

de la biota formadora de les arenes bioclàstiques (Colom, 1974; Canals i Ballesteros, 

1997; Fornós i Ahr, 1997; Fornós i Ahr, 2006; Milker et al., 2009). A més, la major part 

dels organismes que s’hi troben presents són generadors de bioclasts i es corresponen 

a mol·luscs, equinoderms, briozous, algues vermelles i foraminífers (Fornós i Ahr, 2006; 

Mateu-Vicens et al., 2012). Seguidament, entre els 40 metres fins aproximadament els 

80, es troba una àrea no productiva de substrat tou, l’anomenada rampa central (middle-

ramp facies). Aquesta està caracteritzada per contenir arenes i graves  i per la presència 

de l’equinoderm irregular Spatangus purpureus O. F. Müller, 1776 (Canals i Ballesteros, 

1997; Fornós i Ahr, 2006).  

Aquí, els principals productors de sediments són les algues vermelles (Milker et 

al., 2009), les quals es diferencien en dos tipus. Per una banda, trobem les algues 

vermelles ramificades que formen rodòlits, com les algues coral·lines. Per altra banda, 

existeixen les que no formen rodòlits, per exemple la Peyssonnelia, la qual és més 

característica d’incrustacions a substrats rocosos tot i que també podem localitzar-la a 
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aquestes fàcies (Canals i Ballesteros, 1997; Fornós i Ahr, 1997; Fornós i Ahr, 2006). 

Finalment, diferenciem una darrera rampa, la qual es troba més exposada a l’oceà. 

Aquesta es correspon a la rampa exterior (outer-ramp facies), situada per davall dels 80 

metres de profunditat i dominada per Maërl i algues vermelles.  Al tractar-se d’una zona 

més profunda, la classificació dels sediments és més complicada i hi ha una major 

fracció de fang (Fornós i Ahr, 1997; Fornós i Ahr, 2006; Milker et al., 2009).  

 
Figura 1. Divisió de la plataforma continental al Mediterrari en tres rampes. Pedley i Carannante (2006). 

 

D’aquesta manera, els sediments bioclàstics presenten característiques lligades 

a condicions ecològiques que permeten reconstruir els processos sedimentaris que 

tenen lloc en les àrees en què es troben (Jaume i Fornós, 1992). Un dels organismes 

més abundants que composen el sediment són els foraminífers. Aquests tenen una mida 

molt petita, la qual oscil·la normalment entre 0 i 1 mm (Bellier et al., 2010) i la seva 

abundància aporta un o altre significat ecològic sobre l’indret on habiten (Mateu-Vicens 

et al., 2008). A més, tenen un ús com a bioindicadors de llum, temperatura, etc. ja que 

es troben presents a tots els ambients marins, reaccionant ràpidament a canvis 

ambientals a escala global i local així com a processos sedimentaris (Calonge et al., 

2001; Mertens et al., 2008; Hallock et al., 2003; Mateu-Vicens et al., 2014).  

 

4. Objectiu 

L’objectiu principal d’aquest treball és estudiar els components de les mostres 

de sediment preses a l’àrea estudiada per tal d’inferir on s’ha produït i quina ha estat la 

dinàmica sedimentària, parant especial atenció als foraminífers.  

 

5. Metodologia 

 

▪ Àrea d’estudi i informació geològica: Badia de Palma i Cap Blanc 

Les Illes Balears se situen a la part occident de la mar Mediterrània (Acosta et al., 

2002) essent Mallorca l’illa més gran amb una superfície de 3640 km2 (Giménez et al., 

2007).  

L’àrea d’estudi es troba situada entre el Far del Cap Blanc i la Cova de Pas de 

Vallgornera, corresponent a la plataforma continental sud-oest de Mallorca (Badia de 

Palma), entre els 50 – 70 metres de profunditat. Per una banda, la plataforma d’esculls 

de coral de Llucmajor comprèn l’àrea del Cap Blanc, que s’estén durant 20 km al llarg 

de la costa que conté fàcies calcàries i dolomites i els carbonats, es troben composts de 

calcita i dolomita (Pomar, 1991).  Concretament, el Far del Cap Blanc es troba a 95 m 

sobre el nivell de la mar (Latitud N: 39º21,810’; Longitud E: 002º47,261’) i és el límit 

oriental de la Reserva Marina del Migjorn (Govern de les Illes Balears, 2017). Per altra 

 by guest on June 4, 2017http://sp.lyellcollection.org/Downloaded from 
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banda, la Cova de Pas de Vallgornera es troba situada a la marina de Llucmajor, essent 

la cavitat de major recorregut de les Illes Balears i una de les més grans d’Europa (López 

et al., 2016).  

La zona estudiada, compresa entre les dues regions anteriorment descrites, 

presenta un substrat geològic de plataformes carbonatades del Miocè Superior 

(Rodellas et al., 2014). A més, es caracteritza per un clima mediterrani d’estius càlids i 

secs, i hiverns suaus i plujosos, classificació climàtica segons Köppen: Csa. 

 

▪ Mostreig 

Durant la campanya oceanogràfica DragonSal-11009 feta el 2015 es va utilitzar el 

B/O Francisco de Paula Navarro, on es va dur a terme un estudi de caràcter biològic i 

geològic. La recol·lecció de les mostres va tenir lloc el 13/08/2016 a les 11:00h i va durar 

una hora. Durant aquest temps, va ser gravat amb una càmera de vídeo IPSE pels dos 

bussejadors i combinat amb un sistema de posició geogràfica (GPS) que fou contractat 

a través de SIMRAD Spain a càrrec del projecte. 

A l’agost de 2015, a la campanya oceanogràfica citada prèviament es varen utilitzar 

dues tècniques que composen el Sistema Modular d’Adquisició Cartogràfica (SMAC)*: 

l’ecosonda multifeix EM300SD i el perfilador de fons de sísmica paramètrica d’alta 

resolució TOPAS-PS40. Per operar aquests dos equips era necessari disposar de 

posicionament GPS. Segons aquest servici, el B/O contà amb correcció diferencial 

satelital del sistema Omniestar durant la navegació el mes d’agost.  

Les coordenades de la zona d’estudi corresponen a la zona no productiva: 39º 

17.627’ N / 02º 44.29’ E (Figura 2). 

 
Figura 2. Representació de l’àrea d’estudi. Figura modificada de Google Earth. 

 

Es recolliren en recipients de plàstic, mostres sedimentàries de superfície de 

l’interior i exterior (Figures 3, 4). Els bussejadors baixaren a la profunditat de 60 m amb 

aire comprimit, acceptant el risc de presentar hipòxia o efecte de Paul Bert, ja que les 

condicions no són les idònies. Segons la nomenclatura de Perès i Picard (1964), els 60 

m es corresponen a la zona circalitoral superior compresa entre els 50 i 100m a la 

plataforma continental (escala horitzontal) i la zona epipelàgica (escala vertical). 

 
Figura 3. Zona exterior. Imatge cortesia de David Díaz i Anabel Muñoz. 

Figura 4. Zona interior. Imatge cortesia de David Díaz i Anabel Muñoz. 
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Una vegada obtingudes les mostres, es guardaren en pots etiquetats amb formol 

al 4% (és un conservant i fixador) a la gelera del laboratori de B/O. A causa que el formol 

és tòxic, es van utilitzar guants  durant tot el procediment i els residus es van depositar 

en contenidors adequats.  

 

▪ Anàlisi de textures 

 

La textura determina una caracterització quantitativa de mides de gra (Mateu-

Vicens et al., 2012). Per determinar els constituents del sòl, s’han establert diferents 

classificacions granulomètriques. Les mostres es basen en la classificació de la United 

States Department of Agriculture (USDA, 1987), que estableix els termes de grava (> 2 

mm), d’arena (2,0 – 0,063 mm), llim (0,063 – 0,002 mm) i argila (<0,002 mm).  

L’anàlisi granulomètric es va dur a terme al laboratori de Geologia de la UIB. La 

mostra interior i exterior es pesaren en una bàscula i a continuació, es tamisaren fent-

les passar per una torre de tamisos. Per l’anàlisi s’empraren sis tamisos diferents de 

2,00 mm; 1,00 mm; 500 m; 250 m; 125 m; 63 m, ensamblats uns amb els altres en 

ordre decreixent, de dalt a baix classificant-se segons l’escala Wentworth (Mateu-Vicens 

et al., 2010). A la base de la torre, davall del tamís de 63 m, es col·locà un recipient on 

la funció era recollir les partícules inferiors a aquesta mida (Figura 5).  

Després d’afegir la mostra al tamís superior (2,00 mm) i fixar la tapa, la torre va 

ser sotmesa a moviments vibratoris durant 10 minuts permetent que el sediment quedés 

en diferents fraccions en funció de la mida. A una balança de precisió es va pesar el 

contingut de cada tamís (Figura 6).  

 
Figura 5. Aparell de moviments vibratoris amb una mostra i els sis tamisos.  

Figura 6. Obtenció de les fraccions dels sis tamisos. 

 

Per a la mostra interior es varen pesar 152,12 g de sediment i per a la mostra 

exterior es varen pesar 157,05 g de sediment. Amb el pes de cada tamís, es calculà el 

percentatge de mostra que passà per cada tamís i el percentatge de mostra retingut, el 

qual està definit per (Fredlund et al., 2000):  

% passa (x mm) = (W -(A + B)/W) * 100 

% retingut (x mm) = (A/W) * 100 

on W és el pes de la mostra (g), A és el pes retingut en el tamís indicat i B és el pes 

retingut en els tamisos superiors a l’indicat.  

D’aquesta manera s’obtingué la distribució de la mida i el percentatge de cada 

fracció del sediment (grava, arena, llim i argila). Aquesta informació obtinguda s’utilitzà 

per interpretar el tipus de sediment tant a l’interior com a l’exterior a partir d’un gràfic de 

barres comparatiu.  
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▪ Anàlisi taxonòmica i determinació dels components 

 

Es pesaren 200 g tant de la mostra interior com de l’exterior. Foren tamisades al 

laboratori, s’obtingueren dues fraccions per a cada mostra, en funció del porus del tamís, 

una fracció gruixada (> 500 µm) i una fracció fina (63- 500 µm) (Figura 7). La fracció fina 

correspon al rang de dimensions típic de les closques de foraminífers i serà, per tant, 

utilitzada en l’anàlisi d’aquests organismes. 

Les fraccions obtingudes del tamís, es depositaren dins un vidre de rellotger gros 

retolat per a la mostra interior entre els intervals  500-63 µm i un altre amb >500 µm. El 

mateix procediment es va seguir amb la mostra d’exterior.  

   
Figura 7. Mostra tamisada (fracció gruixada). A) Mostra interior, B) Mostra exterior. 

 

Segons l’estat i exploració física que presentaven els individus, es classificaren fins 

el nivell taxonòmic inferior possible: mol·luscs, equinoderms, fragments d’algues, 

foraminífers, etc. Per a la determinació es va comptar amb l’ajuda dels llibres i claus de 

determinació per els foraminífers (Colom, 1974; Cimerman i Langer, 1991; Colom i 

Mateu, 2000; Sen Gupta, 2002) i pels altres organismes bioclàstics, s’ajudà de Riedl 

(1986). En quant als foraminífers, s’arribaren a classificar fins el nivell d’espècie. Per tal 

d’evitar sinonímies, es comprova l’actualització de les espècies (WORMS, 2017).  

Els bioclasts foren analitzats mitjançant un estereomicroscopi binocular Leica MZ16 

amb una càmera d’imatges Leica DFC295.  

 

Foraminífers: 

 

Els foraminífers es van anar aferrant un per un amb goma aràbiga, fent la funció 

d’adhesiu. Un pinzell en plaques “Micropaleontology Slides” (Figura 8) s’emprà per la 

seva posterior identificació amb claus de determinació ja esmentades.  

Es distribuïren els foraminífers en una taula on s’indicà el tipus de closca (aglutinat, 

calcari hialins o calcari porel·lanoides), els diferents nivells taxonòmics (classe, ordre, 

família, gènere i espècie), els morfotips dels foraminífers epífits d’acord amb els 

morfotips A-D de Langer (1993) i les característiques ecològiques (presents a praderes, 

LOFA, sediment) (Mateu-Vicens et al., 2010).   

Quant al tipus de closca es miren les característiques físiques. Els foraminífers 

aglutinats es componen de partícules aglutinades a l’exterior (grans de quars, espícules 

d’esponja,...) incrustades en un ciment quitinós o calcari secretat per l’organisme. 

Pertanyen als ordres Astrorhizida, Lituolida, Trochamminida i Textulariida. Els de tipus 

calcari porel·lanoide presenten un aspecte uniforme, llis i homogeni. La superfície és 

brillant de color blanc o ambar caracteritzat per l’ordre Miliolida. En darrer lloc, es troben 

els foraminífers calcari hialins on la paret és calcària, transparent i perforada per un 

animal. Dins d’aquest tipus es troben els ordres Carterinida, Spirillinida, Lagenida, 
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Buliminida, Rotaliida i Globigerinida; aragonítics de l’ordre Involutinida i Robertinida  

(Calonge et al., 2002; Bellier et al., 2010).  

Els morfotips de Langer (1993) relacionen la forma dels foraminífers epífits, la seva 

estratègia tròfica i la durada del cicle de vida amb el tipus de substrat vegetal. Aquesta 

classificació inclou 4 morfotipus (A - D) i va ser posteriorment modificada per Mateu-

Vicens et al. (2014) per tal de resoldre certes incoherències que apareixien en l’original. 

Així, els de morfotip A (estacionaris, immòbils permanents) units fortament a un substrat 

amb abundància de Planorbulinidae, Nubecularidae on les àrees de producció solen ser 

de Posidonia. Els de morfotip B (temporalment units al substrat) inclouen formen mòbils 

presentant pseudòpodes, poden viure als rizomes de P. oceanica. Es troben Cibicididae, 

Rotaliidae (Ammonia), Rosalinidae, Discorbidae, Glabratellidae. Els de morfotip C 

(permanentment mòbils amb motilitat tròfica) emeten pseudòpodes captant aliments en 

suspensió, essent representatius Elphidiidae i Eponidae. Finalment, els de morfotip D 

(permanentment mòbils) solen ser calcaris-porel·lanoide o aglutinats i fan referència a 

condicions estressants i adaptats a ambients orgànics, per exemple els Miliolidae, 

Textulariidae, Spiroloculinidae, Cassidulinidae, Uvigerinidae i Nonionidae (Langer, 

1993; Mateu et al., 2003). Per acabar, hi ha un altre morfotip SB que inclou els 

foraminífers sèssils i simbionts, com Sorites i Peneroplis (Mateu-Vicens et al., 2014).  

Els foraminífers LOFA (Low-Oxigen Foraminiferal Assemblages) són més tolerants 

a les pertorbacions ambientals així com indicadors d’un elevat contingut de matèria 

orgànica al sediment. Dins aquesta característica es representen per Ammonia, Cancris, 

Textularia, etc. Hi ha Elphidium que tenen morfotip C, però n’hi ha de dos tipus: els de 

pradera i les espècies sedimentàries amb una forma arrodonida que aquests no 

presenten morfotip (Mateu-Vicens et al., 2014). Referent a què presenten 

característiques ecològiques de pradera és que aquests foraminífers epífits viuen 

arrelats a P. oceanica. 

Posteriorment, es classificaren en foraminífers planctònics o bentònics segons 

Murray (2006) per determinar-ne les característiques. 

 

 
Figura 8. Micropaleontology Slides 

 

Es calculà l’abundància relativa (%) de cada nivell taxonòmic respecte el total de 

cada mostra. Aquesta es calcula a partir dels foraminífers d’un determinat nivell 

taxonòmic respecte el total. Per representar aquesta abundància dels foraminífers d’una 

mostra, es seleccionen les espècies que tenen >1%. 

Per analitzar la biodiversitat dins de la comunitat, es calculà l’índex de Shannon-

Weaver (H’) al nivell d’espècie (Shannon & Weaver, 1949). Aquest índex manifesta 

l’heterogeneïtat d’una comunitat sobre dos factors: el número d’espècies i l’abundància 

relativa de cada espècie, el qual està definit per: 

H´= -Ʃs
i=1 (pi) (log2pi) 

on pi és l’abundància relativa del gènere (ni/N), Ni és el número d’individus del gènere i 

N, el número de tots els individus del gènere. Quant major sigui el valor de (H), més 
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diversa és la comunitat. L’índex de Shannon-Weaver és independent de la mida de la 

mostra, permetent una comparació imparcial de mostres de diferents mides.  

També, es calculà l’abundància relativa dels gèneres de foraminífers fragmentats 

tant de la mostra interior com exterior.  

 

6. Resultats 

Tot seguit, contarem els resultats obtinguts: 

 

▪ Anàlisi de textures 

Els sediments que formen els substrats de la zona mostrejada, tant de la mostra 

interior com exterior, es troben dominats per depòsits d’arena corresponent a un 72% i 

73,7%, respectivament. La porció d’arena s’obté de sumar els percentatges compresos 

entre 2 mm i 0,125 mm. Es fa èmfasi en la diferència, tant a la mostra interior com 

exterior, entre les partícules d’arena molt gruixada i gruixada, remarcant-se més a la 

mostra exterior. Les partícules de grava presenten més diferències amb un 28% a la 

mostra interior i un 26,33% a la mostra exterior. No hi ha presència de partícules d’argila 

(Figura 9). 

 
Figura 9. Textures sedimentàries de la mostra interior i exterior. La classe d’arena compren els intervals 

de 2mm a 0,125 mm (USDA, 1987).  

 

▪ Anàlisi composicional   

Una vegada determinada la sistemàtica dels exemplars, de la mostra interior 

s’obtingueren 149 tàxons, dels quals 39 eren diferents. En canvi, de la mostra exterior, 

es determinaren 127 tàxons, dels quals 27 eren diferents. Es varen utilitzar les corbes 

de rarefracció demostrant que els individus determinats de cada mostra eren 

estadísticament representatius (Figura 10).  
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Figura 10. Exemple de corba de rarefracció dels sediments bioclàstics. a) Mostra interior. R2=0,96907. b) 

Mostra exterior. R2= 0, 96689. 

 

Quant a l’anàlisi composicional dels sediments superficials, les fraccions de 

0,125 mm a 2 mm consisteixen principalment de gasteròpodes, bivalves, fragments 

d’equinoderms, algues vermelles i rodòlits. En funció dels individus determinats per 

calcular l’abundància relativa, es van classificar en fílum Foraminifera, Mollusca i 

Rhodophyta. Dins dels mol·luscs, en classe Bivalvia, Echinoidea i Gastropoda. I per les 

algues vermelles es classificaren en classe Florideophyceae i dividiren en coral·lines 

(formen rodòlits) i Peyssonnelia sp. Decaisne, 1841 (no formen rodòlits) (Taula 1). 

Per una banda, quant a l’abundància relativa sobre la mostra interior dels 149 

individus classificats, determina que 120 individus es corresponen a un 80,54% (Figura 

11a) pertanyent al fílum Mollusca, 19 individus amb un 12,75% al fílum Rhodophyta i 10 

individus a un 6,71% del fílum Foraminifera. Dins el fílum Mollusca, la Classe 

Gastropoda està representada per 76 individus, essent la classe més dominant en 

espècimens (51,01%), seguits de la classe Echinoidea amb 32 espècimens 

corresponent a un 21,48% i la classe Bivalvia amb 12 espècimens amb un 8,05%. Per 

altra banda, com es pot observar, a la mostra exterior (Figura 11b), la major abundància 

relativa es correspon al fílum Mollusca (71,65%) amb 91 individus, seguits per 20 

individus del fílum Rhodophyta (15,75%) i fílum Foraminifera (12,60%) amb 16 individus. 

Dels mol·luscs determinats, la classe Gastropoda (40,94%) és la més dominant amb 51 

individus, en segon lloc, 33 individus de la classe Echinoidea (25,20%) i finalment, la 

classe Bivalvia (5,51%) amb 7 individus.  

  
Figura 11. Abundància relativa dels sediments bioclàstics. a) Mostra interior. b) Mostra exterior.  

 

Dins el fílum Rhodophyta, les algues coral·lines es troben tant a la mostra interior 

com exterior (10,74% i 11,8%, respectivament). El fet que es doni el cas de què 

ambdues mostres presenten el mateix gènere també ocorre amb Peyssonnelia sp., amb 

una abundància relativa de 2,01% a la mostra interior i de 3,94% a la mostra exterior. 

Altres espècies coincidents a les dues mostres són: Parvicardium scabrum (Philippi, 

1844), Echinocyamus pusillus (O.F. Müller, 1776), individus de la família Triphoridae, 

Turritella cochlea Reeve, 1849, Alvania sp. Risso, 1826, Addisonia excentrica (Tiberi, 
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1855), Calliostoma conulus (Linnaeus, 1758), Calliostoma funiculatum Ardovini, 2011, 

Parthenina sp. Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1883  i Jujubinus exasperatus 

(Pennant, 1777) (Taula 1).  

Les espècies amb abundància relativa >1% presents només a la mostra interior, 

ordenades de major a menor abundància es corresponen a: Mimachlamys varia  

(Linnaeus, 1758), Arca noae Linnaeus, 1758, Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816), 

Aclis sp. Lóven, 1846, Nucula nucleus (Linnaeus, 1758), Monophorus perversus 

(Linnaeus, 1758), Danilia tinei (Calcara, 1839), Homalopoma sanguineum (Linnaeus, 

1758). 

Les espècies amb abundància relativa >1% presents només a la mostra exterior, 

ordenades de major a menor abundància es corresponen a: Parthenina interstincta (J. 

Adams, 1797), Plagiocardium sp. Cossmann, 1886,  Aporrhais pespelecani (Linnaeus, 

1758).  

S’observa que a la mostra interior hi ha més tàxons diferents que la mostra 

exterior, i a més, aquests presenten una abundància relativa >1%. Dins el fílum 

mol·luscs, el gènere Alvania és el més abundant a les dues mostres, i dins d’aquest, el 

gasteròpode Alvania sp., el qual ha estat impossible arribar fins al nivell taxonòmic 

d’espècie, presenta un 8,72% i 14,17% respectivament. Tot seguit, trobem un altre 

gasteròpode, Parthenina sp., el qual tampoc s’ha pogut arribar a determinar l’espècie, 

corresponent-se amb el segon tàxon més abundant tant dins la mostra interior com 

exterior (Taula 1).  

La classe Echinoidea presenta la tercera espècie més abundant tant a l’interior 

com a l’exterior, E. pusillus amb un 4,03% i 2,36% respectivament (Taula 1). El 15,44% 

i 22,83% que s’observa a la Taula 1 fan referència a individus pertanyents a la classe 

Echinoidea però impossibles de classificar a un nivell taxonòmic inferior (Làmina 1).  

 
Làmina 1. 1) Arca noae Linnaeus, 1758, 10x; 2) Alvania sp. Risso, 1826, 50x; 3) Mimachlamys varia  

(Linnaeus, 1758), 10x; 4) Miniacina sp. Galloway,1933, 45x; 5) Individus de classe Echinoidea, 50x.  

 

▪ Anàlisis quantitatiu i qualitatiu de foraminífers 

Per la mostra interior, s’identificaren 354 tàxons amb 72 espècies diferents. En canvi, 

de la mostra exterior foren identificats 353 tàxons amb 81 espècies diferents (Figura 

12a). Es tornaren utilitzar les corbes de rarefracció per demostrar que els exemplars 

eren estadísticament representatius (Figura 12b).  
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Figura 12. Exemple de corba de rarefracció dels foraminífers. a) Mostra interior. R2=0,9816. b) Mostra 

exterior. R2= 0, 9855. 

 

En referència a la mostres pel tipus de closca, predominen els individus calcaris 

hialins. De la mostra interior, 240 foraminífers presenten una closca calcària hialina 

(67,80%) d’ordre Lagenida i Rotaliida, seguits per 78 exemplars de tipus porel·lanoides 

(22,03%) d’ordre Miliolida i 36 individus de tipus aglutinat (10,17%). Els 234 foraminífers 

presents a la mostra exterior estan composts per una closca calcària hialina (66,29%) 

de l’ordre Robertinida (amb tan sols una espècie, Conorboides sp. Hofker, 1952) i 

Rotaliida. En menor nombre, 77, es troben els foraminífers porel·lanoides (21,81%) 

d’ordre Miliolida i finalment, els de tipus aglutinat (11,90%) corresponent a 42 individus. 

Els foraminífers aglutinats tan de la mostra interior com exterior pertanyen a l’ordre 

Lituolida i Textulariida. 

 

▪ Sistemàtica 

Com s’ha pogut observar, la textura tan de la mostra interior com de l’exterior està 

dominada per la fracció d’arena, que pot estar relacionada amb una elevada abundància 

de foraminífers. Respecte el total de foraminífers determinats, la mostra interior i exterior 

estan dominades per foraminífers bentònics, 74,86% i 72,80%, respectivament. En 

contrast, la mostra interior presenta un 25,14% de foraminífers planctònics i un 27,20% 

a la mostra exterior. 

A la mostra interior, dels foraminífers planctònics, el gènere Globorotalia 

(50,56%) composa la meitat dels foraminífers d’aquests, seguit per el gènere 

Globigerinoides (41,57%). Quant a Globigerina (3,37%), Globigerinella (3,37%) i 

Neogloboquadrina (1,12%) es poden considerar esporàdics.  

A la mostra interior, Globigerinoides ruber (d'Orbigny, 1839) (3,11%) és la tercera 

espècie més abundant de foraminífers planctònics, en canvi, a la mostra exterior, és la 

segona més abundant, 4,53 %. Aquesta posició es troba diferenciada per 

Globigerinoides trilobus (Reuss, 1850), que a la mostra interior presenta 4,21%.  

Segons les consideracions comentades a l’apartat de metodologia per calcular 

l’abundància relativa, C. lobatulus (Walker & Jacob, 1878) és l’espècie dominant de la 

mostra de sediment analitzada amb un morfotip de tipus B (Làmina 2). Els resultats 

obtinguts de l’abundància relativa de les espècies es representen a partir de la 

sistemàtica i de l’ecologia d’aquestes (Figura 13 i 14).  



 15 

 
Làmina 2. 1) Spiroplectammina sagittula (Defrance, 1824), 115x; 2) Cycloforina sp. Luczkowska, 1972, 

115x;  3) Siphonaperta quadrata (Norvang, 1945), 1000x; 4) Cycloforina contorta (d'Orbigny, 1839), 100x; 

5) Elphidium complanatum (d'Orbigny, 1839), 115x; 6) Astrononion stelligerum (d'Orbigny, 1839), 115x; 7) 

Asterigerinata mamilla (Williamson, 1858), 115x; 8) Asterigerinata mamilla (Williamson, 1858), 115; 9) 

Haplophragmoides canariensis (d'Orbigny, 1839), 105x; 10) Flintinoides labiosa (d'Orbigny, 1839), 105x; 

11) Spirophthalmidium tenuiseptatum (Brady, 1884), 100x;  12) Planorbulina mediterranensis d'Orbigny, 

1826, 100x; 13) Cassidulina laevigata d'Orbigny, 1826, 115x; 14) Cibicidoides lobatulus (Walker & Jacob, 

1878), 100x; 15) Globorotalia inflata (d'Orbigny, 1839), 1000x; 16) Globigerinoides trilous (Reuss, 1850), 

115x; 17) Globigerinoides conglobatus (Brady, 1879), 115x; 18) Discorbinella bertheloti (d'Orbigny, 1839), 

100x.  

 

Les espècies dominants a l’interior segons el tipus de closca i de major a menor 

abundància relativa >1% (Taula 1a), són:  

 

- Aglutinats: 

Spiroplectammina sagittula (Defrance, 1824) 

 

- Calcaris hialins: 

C. lobatulus, Globorotalia inflata (d’Orbigny, 1839), Asterigerinata mamilla (Williamson, 1858), G. 

trilobus, G. ruber, Globigerinoides conglobatus (Brady, 1879), Rosalina floridana (Cushman, 

1922), Cibicides refulgens de Montfort, 1808, Cassidulina carinata (d’Orbigny, 1839), 

Globocassidulina crassa (d’Orbigny, 1839), Elphidium complanatum (d’Orbingny, 1839), 

Elphidium crispum (Linnaeus, 1758), Rosalina globularis d’Orbigny, 1826, Elphidium macellum 

(Fitchel & Moll, 1798), Astrononion stelligerum (d’Orbigny, 1839), Rosalina bradyi (Cushman, 

1915). 

- Calcaris porel·lanoides: 

Cycloforina contorta (d’Orbigny, 1839), Adelosina striata d’Orbigny, Quinqueloculina 

schlumbergeri (Wiesner, 1923), Quinqueloculina sp. (d’Orbigny, 1826), Adelosina milletti 

Wiesner, 1923, 1826, Quinqueloculina berthelotiana d’Orbigny, 1839, i Siphonaperta quadrata 

(d’Orbigny, 1826).  

 

Com ja s’ha mencionat, l’espècie més abundant a la mostra interior es correspon 

amb C. lobatulus (13,84%) seguit de G. inflata (12,15%), S. sagittula (8,76%) i 

Quinqueloculina spp. (8,19 %). Però, quant a gèneres, els més abundants són 

Cibicidoides (13,84%), Globorotalia (10,45%), Globigerinoides (10,45%) i 
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Spiroplectammina (8,76%) (Figura 13). S. sagittula es troba en tercer lloc però en quant 

a gèneres, es troba al quart lloc perquè hi ha moltes més espècies de Globorotalia sp. i 

Globigerinoides sp. encara que no tinguin <1%. Respecte a les espècies aglutinades de 

Textularia de la mostra interior, aquestes presenten una abundància relativa <1%, però 

en el conjunt del gènere, aquesta abundància és >1%. Per representar millor la 

presència de Textularia al sediment, s’empra l’abundància relativa de gènere 1,41%. El 

mateix cas ocorre amb les espècies calcàries porel·lanoides de Quinqueloculina sp. 

Aquest gènere presenta tres de deu espècies amb una >1%. Per tant, per representar 

millor l’aportació de Quinqueloculina a l’hàbitat, s’observa l’abundància relativa del 

gènere, 8,19% (Figura 13).   

 
Figura 13. Representació de l’abundància relativa (%) d’espècies >1% de la mostra interior. Les 

espècies estan diferenciades per codi de colors segons les característiques ecològiques representades a 

la llegenda. Els gèneres es divideixen en blaus, verds, morat i taronja. Els blaus fan referència als 

foraminífers planctònics, els verds, als foraminífers epífits, els morats als LOFA i els taronja, als foraminífers 

presents al sediment. 

 

Les espècies dominants a l’exterior (abundància relativa >1%) són, segons el tipus 

de closca i de major a menor abundància relativa >1% (Taula 2b): 

 

- Aglutinats: 

S. sagittula, Textularia sp. Defrance, 1824, Textularia cuneiformis d’Orbigny, 1839, Textularia 

candeiana d’Orbigny, 1839.  

 

- Calcaris hialins: 

G. inflata, C. lobatulus, G. ruber, Rosalina bradyi (Cushman, 1931), Globorotalia truncatulinoides 

(d’Orbigny, 1839), Rosalina floridana (Cushman, 1915), G. conglobatus, Rosalina sp. d’Orbigny, 

1826, E. complanatum, G. trilobus, Asterigerinata mamilla (Williamson, 1858), A. stelligerum, E. 

macellum. 
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- Calcaris porel·lanoides: 

Quinqueloculina sp., Cycloforina sp. Luczkowska, 1972, Q. schlumbergeri, A. striata, C. contorta. 

  

L’espècie més abundant de tots els individus de la mostra exterior és G. inflata 

(12,46%) seguit de C. lobatulus (11,05%), S. sagittula (5,38%) i G. ruber (4,53%). Els 

gèneres més abundants són Globorotalia (15,58%), Cibicidoides (11,60%), Rosalina 

(10,76%) i Globigerinoides (9,07%) (Figura 14).  

 
Figura 14. Representació de l’abundància relativa (%) d’espècies >1% de la mostra exterior. Les 

espècies estan diferenciades per codi de colors segons les característiques ecològiques representades a 

la llegenda. Els gèneres es divideixen en blaus, verd i taronja. Els blaus fan referència als foraminífers 

planctònics, els verds, als foraminífers epífits, i el taronja a espècies present als sediment. Dins el color 

verd, trobem els epífits caracteritzats per morfotip B, C i D. 

 

A més, les espècies només presents a la mostra interior ordenades de major a 

menor abundància relativa (Taula 2a), són: C. carinata, G. crassa, Quinqueloculina 

duthiersi  (Sclumberger, 1886), Quinqueloculina stalkeri Loeblich & Tappan, 1953, 

Sigmoilina costata Schlumberger, 1893, Planoglabratella opercularis (d'Orbigny, 1839), 

Stomatorbina concentrica (Parker & Jones, 1864), Miliolinella subrotunda (Montagu, 

1803), Elphidium aculeatum (d'Orbigny, 1846), Globigerinella obesa (Bolli, 1957), 

Globigerinoides pyramidalis (van den Broeck, 1876), Globulina gibba  (D'Orbigny in 

Deshayes, 1832), Haynesina depressula  (Walker & Jacob, 1798), Lenticulina orbicularis 

(d'Orbigny, 1826), Neogloboquadrina pachyderma (Ehrenberg, 1861), Pulleniatina 

obliquiloculata (Parker & Jones, 1862), Quinqueloculina irregularis  d'Orbigny in 

Terquem, 1878, Quinqueloculina laevigata  d'Orbigny, 1839, Quinqueloculina striata 

d'Orbigny in Guérin-Méneville, 1832, Quinqueloculina ungeriana  d'Orbigny, 1846, 

Rosalina mediterranensis d'Orbigny, 1826, Textularia rugosa d'Orbigny, 1852, 

Peneroplis pertusus (Forskål, 1775.  

Les espècies només presents a la mostra exterior ordenades de major a menor 

abundància relativa (Taula 2b), són: Cassidulina laevigata d'Orbigny, 1826, Flintinoides 

labiosa (d'Orbigny, 1839), Quinqueloculina disparilis d'Orbigny in Schlumberger, 1893, 
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Stomatorbina concentrica (Parker & Jones, 1864), Cibicidoides pseudoungeriana 

(Cushman, 1922), Cycloforina villafranca (Le Calvez, J. & Y., 1958), Miliolinella 

semicostata (Wiesner, 1923), Quinqueloculina vulgaris  d'Orbigny, 1826, Adelosina 

mediterrranensis (Le Calvez, J. & Y., 1958), Conorboides sp., Elphidium fichtellianum 

(d'Orbigny, 1846), Globigerina falconensis Blow, 1959, Globigerinella siphonifera 

(d'Orbigny, 1839), Globigerinoides elongatus (d'Orbigny, 1839), Haplophragmoides 

canariensis (d'Orbigny, 1839), Nonion sp. de Montfort, 1808, Planorbulinella larvata 

(Parker & Jones, 1865), Quinqueloculina costata Karrer, 1867, Quinqueloculina jugosa 

Cushman, 1944, Quinqueloculina lamarckiana d'Orbigny, 1839, Spirophthalmidium 

tenuiseptatum (Brady, 1884), Rosalina anglica (Cushman, 1931), Rosalina posidonicola 

(Colom, 1942), Rosalina williamsoni  (Chapman & Parr, 1932), Spirosigmoilina sp. Parr, 

1942. 

Comparant l’abundància relativa de les espècies de les dues mostres s’observa 

que les dues espècies dominants de cada mostra presenten abundàncies relatives 

elevades essent destacades (espècies calcàries hialines). En canvi, les espècies que 

les segueixen, baixen considerablement d’abundància. Tres de les quatre espècies més 

abundants a les dues mostres són C. lobatulus, G. inflata i S. saggitula, tot i que en 

diferent ordre. Per exemple, el cas de la mostra exterior on abunda G. Inflata i C. 

lobatulus amb 12,46% i 11, 05%, respectivament. Llavors, hi ha un gran bot quant a la 

tercera espècie més abundant S. saggitula, foraminífer epífit aglutinat, amb un 5,38%. 

Aquest fet no és tan remarcable a la mostra interior on després de la segona espècie 

més abundant, G. inflata, la tercera més abundant també és S. saggitula, presentant la 

diferència que aquesta es troba present amb un 8,76% i no 5,38%.  

 

▪ Morfotips 

 
Figura 15. Abundància relativa dels morfotips epífits de les dues mostres. a) Mostra interior. b) Mostra 

exterior. 

La majoria dels individus de foraminífers determinats són epífits, un 76,39% 

presents a la mostra interior i un 80,25% de la mostra exterior. 

Clarament, les mostres es troben dominades per foraminífers de morfotip D 

(Figura 15a i 15b). El morfotip D el presenten els foraminífers de l’ordre Textulariida, 

Miliolida i Lituolida, aquest darrer corresponent a l’espècie S. sagittula. De totes 

maneres, els més abundants per a la mostra interior són: S. sagittula (8,76%), A. milletti 

(1,41%), A. striata (3,11%), C. contorta (3,39%), diverses espècies de Quinqueloculina 

sp., i Siphonaperta quadrata (1,13%). A la mostra interior es troba un individu de P. 

pertusus pertanyent al morfotip SB. En canvi, els epífits predominants a la mostra 

exterior són: S. sagittula (5,38%), diverses espècies de Textularia sp., A. striata (1,70%), 

diverses espècies de Cycloforina sp., i diverses espècies de Quinqueloculina sp. (Taula 

2b). 
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Seguidament, es troben els epífits de morfotip B i C i, en menor proporció, es 

troben epífits de morfotip A. El morfotip C és present als gèneres Cribroelphidium, 

Elphidium i Astrononion. A la mostra interior, Elphidium té una abundància relativa de 

5,08% i Astrononion de 1,13%. Per la mostra exterior, es troba que Elphidium presenta 

5,35% i Astrononion (1,70%) tenen una abundància relativa >1%. En canvi, l’abundància 

relativa per a les dues mostres de Cribroelphidium és de 0,28%. 

A la mostra interior, tan sols s’ha determinat una espècie amb morfotip A, la qual és: 

Planorbulina mediterranensis d'Orbigny, 1826 (1,82%). En canvi, a la mostra exterior es 

troben presents P. mediterranensis i Planorbulinella larvata corresponent a 3,08%. 

 

▪ Característiques ecològiques 

Quant a característiques ecològiques dels foraminífers identificats aquestes es 

classificaren en si viuen al sediment, són epífits (morfotip A-SB), viuen a les praderies, 

són planctònics o LOFA. Els LOFA presents a la mostra interior són: Bolivina spathulata 

(Williamson, 1858), C. auriculus, A. becarii, Textularia sp., Textularia aglutinanns 

d'Orbigny, 1839. D’aquests tan sols es representen C. carinata i G. crassa amb una 

abundància >1% (Figura 13) a diferència de la mostra exterior on cap espècie és tolerant 

a nivells baixos d’oxigen (Figura 14). 

Les espècies comunes que no presenten abundància >1% són (Taula 2):  B. 

spathulata, C. auriculus, Discorbinella bertheloti (d'Orbigny, 1839), Cribroelphidium 

excavatum (Terquem, 1875), Elphidium advenum (Cushman, 1922), E. complanatum, 

Elphidium maioricense Colom, 1942, Globigerina bulloides  d'Orbigny, 1826, Globigerinella 

calida (Parker, 1962), Globigerinella siphonifera (d'Orbigny, 1839), S. concentrica, Melonis 

barleeanus (Williamson, 1858), P. mediterranensis, Neoconorbina terquemi (Rzehak, 1888), 

Rosalina macropora (Hofker, 1951),  Rosalina obtusa d'Orbigny, 1846, A. becarii (Linnaeus, 

1758), T. agglutinans, Adelosina sp., Adelosina longirostra (d'Orbigny, 1846), A. milletti, 

Adelosina pulchella (d'Orbigny, 1826), Miliolinella sp.  Wiesner, 1931 i Triloculina oblonga 

(Montagu, 1803). 

Els Elphidium més abundants a les dues mostren són E. complanatum i E. macellum. 

A més, a la mostra interior també es present E. crispum (Taula 2a).  

 

▪ Índex de Shannon 

Els resultats dels índexs de Shannon indiquen que no hi ha diferències quant a 

diversitat de la mostra interior (5,12%) respecte a l’exterior (5,47%), tot i que els valors 

indiquen que sí que hi ha diversitat. La majoria dels foraminífers més abundants 

determinats es troben tant a una mostra com a l’altre (Taula 2).  

Les espècies diferents d’abundància relativa >1% són, a la mostra interior (Taula 2): 

Cassidulina carinata (d’Orbigny, 1839), Cibicides refulgens de Montfort, 1808,  

Elphidium crispum (Linnaeus, 1758), Rosalina globularis d’Orbigny, 1826, Adelosina 

milletti Wiesner, 1923, Quinqueloculina berthelotiana d’Orbigny, 1839 i Siphonaperta 

quadrata (d’Orbigny, 1826). A la mostra exterior es troben amb una abundància relativa 

>1%: Globorotalia truncatulinoides (d’Orbigny, 1839), Rosalina sp. d’Orbigny, 1826 i 

Cycloforina sp. Luczkowska, 1972.  

Cal destacar que C. carinata i G. crassa tenen una >1% i només presents a la mostra 

interior. Cassidulina laevigata d'Orbigny, 1826 és només present a la mostra exterior 

amb una <1% i és LOFA (Làmina 2).  
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Tant a la mostra interior com exterior, s’han determinat pocs LOFA (<1%) que es  

corresponen a Ammonia becarii i Cancris auriculus. C. laevigata i Melonis barleeanus 

(Williamson, 1858).  

 

▪ Abrasió dels foraminífers  

Quant als foraminífers que es troben romputs, es calcula l’abundància relativa dels 

gèneres tant d’una mostra com l’altre. D’aquests gèneres, es seleccionen els que tenen 

una abundància relativa >1% del total (Figura 16).  

 

 
Figura 16. Comparativa d’abundància relativa dels diferents gèneres d’interior que estan fragmentats. A 

l’eix d’abscisses es troben els gèneres i a l’eix d’ordenades, l’abundància relativa (%). 

 

A la mostra interior, dels 354 espècimens determinats, 31 estaven fragmentats 

corresponent a un 8,76%.  

Els gèneres de foraminífers romputs a la mostra interior coincideixen amb una 

abundància relativa >1% (Figura 16), menys Globigerinella on el seu índex és <1%. Així 

i tot, l’abundància relativa dels gèneres no romputs és superior als gèneres de 

foraminífers romputs (< 35%). Cibicidoides (28,57% romputs) coincideix en què és 

l’espècie més abundant.   

 
Figura 17. Representació de l’abundància relativa dels gèneres de foraminífers d’exterior que es troben 

romputs. A l’eix d’abscisses es troben els gèneres i a l’eix d’ordenades, l’abundància relativa (%).  
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A la mostra exterior, dels 353 espècimens determinats, 25 estaven fragmentats 

corresponent a un 7,08%.  

Dos dels quatre gèneres de foraminífers planctònics presents a la mostra 

exterior, estan inclosos dins les fracturacions que presenten, Globigerinoides i 

Globorotalia. 

Els foraminífers més abundants (>1%) coincideixen en ser els que presenten 

més fracturacions. En canvi, els gèneres Ammonia, Discorbinella, Haplophragmoides 

presenten alguna anomalia a la seva closca però són pocs freqüents i no es representen 

(Figura 17). 

 

7. Discussió 

 

▪ Anàlisi de textures 

 

Quant a les característiques deposicionals d’aquests sediments, a l’àrea mostrejada, 

davant el Cap Blanc, s’observa que tant la mostra interior com a l’exterior, la fracció 

d’arena és la dominant, 72% i 73,7%, respectivament. Dins d’aquesta, la fracció d’arena 

gruixada és la més representativa, en contrast a l’absència d’argila.  L’anàlisi de textures 

hauria de donar resultats de la mostra interior, deprimida, sediments gruixats associats 

a una reflectivitat menor contràriament que a la mostra exterior, zona exposada amb 

reflectivitats majors i textures més fines (Del Bianco et al., 2014). No obstant això, els 

nostres resultats no segueixen l’anterior patró perquè les dues mostres amb què es 

treballà presenten diferències entre les fraccions d’arena molt gruixada i arena gruixada, 

pronunciant-se en el cas de la mostra exterior.  

Els resultats obtinguts sobre la dominància d’arena són equiparables als de l’estudi de 

Fornós i Ahr (2006), els quals determinaren que a la rampa central a les Illes Balears  

predominaven les partícules d’arena (83%), seguides de les de grava (33%). Així mateix, 

cal comentar que obtingueren que la fracció d’argila pràcticament quedava exclosa, 4%. 

El fet que les dues mostres analitzades no contenguin argila, és perquè ens trobem a la 

rampa central, àrea poc productiva ja que es troba associada a corrents d’aigua que 

desplacen l’argila que conté inicialment, la qual passa a depositar-se a profunditats 

majors (Milker et al., 2009). D’aquesta manera, no és d’estranyar que l’argila sigui més 

representativa a la rampa exterior, on el moviment de les aigües és menor, permetent 

la seva acumulació.  

 

▪ Components sedimentaris 

 

Quant a l’anàlisi composicional, els bioclasts obtinguts corresponen sobretot a 

mol·luscs, algues vermelles i foraminífers. El fílum més abundant són els mol·luscs, 

presentant l’espècie Alvania sp. com a més representativa tant a la mostra interior com 

exterior.  El Mediterrani representa el lloc més divers del món sobre aquest gènere, té 

alta radiació adaptativa i estan àmpliament distribuïts causa de la seva adaptació a la 

variabilitat d’hàbitats (Scuderi, 2014). A més, moltes espècies són endèmiques de la  

mar Mediterrània, un exemple és A. dictyophora (Scuderi, 2014), present a la mostra 

interior. 

A la zona no productiva de sediments de la mar Mediterrània, es troba l’equinoderm 

irregular S. purpureus (Fornós i Ahr, 2006). A davant el Cap Blanc, s’han determinat 

diversos equinoderms, dels quals, E. pusillus és la tercera espècie més abundant 
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trobada tant a la mostra interior com exterior. Aquest tàxon també es correspon a un 

equinoderm irregular (Grun et al., 2013). Per tant, la seva presència també concorda en 

què les nostres mostres procedeixen de la rampa central. A més, hi ha imatges visuals  

(cortesia de  David Díaz  i Anabel Muñoz) que demostren la presència de S. purpureus, 

que no poguérem determinar a causa de la seva petita mida. El que podem extreure a 

partir de l’anterior és que a la rampa central, al ser una zona on no hi ha producció de 

sediment però sí acumulació d’aquest (bioclasts) i  rica en matèria orgànica en 

descomposició, és freqüent la presència d’aquests equinoderms per tal d’alimentar-se.  

L’espècie Jujubinus exasperatus  determinada tant en una mostra com a l’altra que 

presenta característiques de viure a praderies de P. oceanica. En canvi, algunes de les 

espècies de la mostra interior i exterior que es troben in situ són C. funiculatum (Ardovini, 

2011), E. pusillus present a fons arenosos i a entorns hidrodinàmicament actius (Grun 

et al., 2013), A. excentrica (Roldan i Luque, 2010) i T. cochlea.  

El fet que la mar Mediterrània i les aigües mostrejades siguin oligotròfiques permet 

que espècies tolerants a la profunditat produeixin sediments carbonatats a fondàries 

més elevades ja que hi arriba llum (Fornós i Ahr, 2006). Ens trobem a la zona eufòtica  

(Bonacorsi et al., 2012) amb molta més abundància relativa d’algues coral·lines que de 

Peyssonnelia, principal espècie de coral·ligen al Mediterrani (Canals i Ballesteros, 1997; 

Bonacorsi et al., 2012). Aquest fet indica que els rodòlits, algues vermelles coral·lines 

que no estan subjectes a un substrat, són comunes a la rampa central (Wilson i Vecsei, 

2005; Fornós i Ahr, 2006). De totes maneres, els resultats aquí presentats n’indiquen 

una abundància relativa de 12,75% a la mostra interior i de 15,75% a la mostra exterior, 

diferint notablement dels de Fornós i Ahr (2006) ja que trobaren entre un 50% - 70% 

d’algues vermelles respecte el total dels bioclasts analitzats.  

Els factors ambientals (llum, moviment de l’aigua i velocitats de sedimentació) 

influeixen en els fons de coral·ligen presents entre els 20 i 120 m (Wilson i Vecsei, 2005; 

Bonacorsi et al., 2012). La diferència que trobem entre la mida de gra d’arena i argila a 

la rampa central, la major part de les mostres es correspon amb la presència de rodòlits 

(Milker et al., 2009). Els estudis de Bonacorsi (2012) dictaminaren que els fons 

coral·lígens són detrítics amb un sediment de mida entre 0,5 mm i 1 mm. Els nostres 

resultats també assenyalen que la fracció dominant és la d’arena gruixada (0,5 mm – 1 

mm).  

Els diferents tipus de foraminífers bentònics i planctònics, juntament amb algues 

vermelles i altres bioclasts, s’utilitzen per caracteritzar les comunitats productores de 

carbonats i els processos de transferència de sediment (Hallock et al., 2003; Wilson i 

Vecsei, 2005; Mateu-Vicens et al., 2008).   

Els foraminífers es reuneixen en dues estratègies de vida: els bentònics i els 

planctònics. La majoria pertanyen a la vida bentònica, en canvi, els planctònics es troben 

representats per 40 – 50 espècies (Sen Gupta, 2002). Per una banda, els bentònics 

representen 2/3 dels individus determinats tant a la mostra interior com exterior. Per altra 

banda, els foraminífers planctònics es troben relacionats amb la distribució de masses 

d’aigua superficial i per tant, amb rangs de temperatura i salinitat (Thunell, 1978; 

Calonge et al., 2002), ocupant 1/3 del total tant a la mostra interior com exterior. 

Els foraminífers secreten carbonat càlcic per formar les seves closques (Calonge 

et al., 2001, Murray, 2006; Bellier et al., 2010; Mateu-Vicens et al., 2014). El fet que la 

closca amb més abundància relativa sigui de tipus calcari hialí (67,80% a l’interior i 

66,29% a l’exterior) constata que són els més abundants a la mar Balear (Mateu et al., 
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2003). Seguit d’aquests i en molta menor proporció es troben els foraminífers calcaris 

porel·lanoides i aglutinats. 

Dins els foraminífers calcari hialins, es troben els planctònics de l’ordre Lagenida 

i Rotaliida, essent G. inflata, el foraminífer planctònic més abundant a la mar 

Mediterrània, així com l’espècie més abundant a la mostra exterior (12,46%) i la segona 

més abundant a la mostra interior (12,15%). Seguidament de Globorotalia, 

Globigerinoides representa pràcticament la resta de foraminífers planctònics 

determinats.  

G. bulloides es considera espècie de transició present a sediments superficials 

constituint entre el 5 i 40% del conjunt total amb dependència de temperatura (Thunell, 

1978). A les nostres mostres, aquesta espècie es troba en una abundància relativa de 

0,85%. Quant a l’espècie G. calida, tan sols hi ha un individu a la mostra interior perquè 

és poc freqüent als sediments superficials del Mediterrani, considerant-se una espècie 

d’aigües calentes (Thunell, 1978). Encara que G. ruber presenta una abundància 

relativa alta (interior 3,11%  i exterior 4,53%), es troba associat a aigües càlides de la 

mar Mediterània (Thunell, 1978).  

G. inflata, G. bulloides, G. truncatulinoides són espècies que viuen a aigües més 

fredes (al voltant de 16ºC), associant-se aquesta darrera a una temperatura de l’aigua 

de 15ºC (Thunell, 1978). G. falconensis tan sols es troba a la mostra exterior tot i que 

presenta una freqüència baixa al Mediterrani (Thunell, 1978).  

L’espècie més abundant a la mostra interior es correspon amb C. lobatulus, 

seguit de G. inflata, S. sagittula i Quinqueloculina spp. L’espècie més abundant de tots 

els individus de la mostra exterior és G. inflata seguit de C. lobatulus, S. sagittula i G. 

ruber. De totes maneres, a la mostra exterior, no hi ha cap espècie que només estigui 

present en aquesta mostra amb una >1%. El màxim d’abundància és 0,85% i es 

correspon amb C. laevigata, F. labiosa, Q. disparilis, S. concentrica. 

La tanatocenosi de la zona central a la mostra interior i exterior, està dominada per 

foraminífers calcaris hialins amb C. lobatulus i G. inflata com a les espècies més 

abundants. Altres foraminífers bentònics epífits epifaunals que es solen caracteritzar en 

aquesta zona són A. mamilla, N. terquemi, Cibicides spp., Elphidium i R. macropora 

(Milker et al., 2009), els quals es troben presents a les mostres diferint de C. 

pseudoungeriana que tan sols és a la mostra exterior. Aquests tàxons es troben units a 

substrats carbonatats, fragments que deriven dels rodòlits (Milker et al., 2009). 

Analitzada la composició del sediment i les característiques ecològiques, les 

praderies de P. oceanica són el biòtop d’una gran varietat d’organismes productors de 

carbonats, ja siguin epífits o sedimentaris (Mateu-Vicens et al., 2008). Les espècies més 

abundants de les nostres mostres es corresponen amb organismes bentònics epífits, la 

majoria dels quals es troben associats a praderies de P. oceanica (Murray, 2006). És 

imprescindible ressenyar que P. oceanica és endèmica a la mar Mediterrània, arribant 

a ser l’espècie clímax de l’ecosistema (Borum et al., 2004). Tot i això, s’ha de tenir en 

compte que no només s’hi troba aquesta espècie, sinó que també hi ha gèneres d’algues 

presents, tals com Zostera, Phyllospadix, Amphibolis, Heterozsostera (Mateu-Vicens et 

al., 2012) i d’altres espècies com Caulerpa taxifolia i Caulerpa racemosa (Mateu-Vicens 

et al., 2010). De totes maneres, si ens centrem en els hàbitats on abunda aquesta 

fanerògama, es troben colonitzats, en grans quantitats, per organismes epífits. Aquests 

presenten un morfotip segons les condicions ecològiques a que es troben sotmeses en 

un determinat ambient (Mateu-Vicens et al., 2014). Colom (1974) va caracteritzar les 

espècies que millor representaven a les praderies de P. oceanica, les quals són 
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Planorbulina, Acervulina, Nubecularia, Peneroplis, Ammonia, Cibicidoides. Tant a la 

mostra interior com exterior, el morfotip més abundant és el D, incloent formes tolerants 

a l’estrès amb períodes de vida curta (Mateu-Vicens et al., 2014) com és el cas de 

Miliolinella, Quinqueloculina, etc.  

Els exemplars amb morfotip D, amb activitat locomotora, poden viure a microhàbitats 

de sediment com els rizomes de P. oceanica (Langer, 1993), suporten condicions 

estressants (Mateu-Vicens et al., 2014) i tenen un cicle biològic de menys duració 

temporal en comparació a altres morfotips (Mateu et al., 2003). Els gèneres amb una 

abundància relativa >1% presents a les mostres tenen una closca calcària porel·lanoide 

a diferència de Textularia i Spiroplectammina on la closca és de tipus algutinat. S. 

sagittula és una altra espècie comú a la mar Mediterrània, presentant una abundància 

relativa (interior 8,76% i exterior 5,38%). Aquest espècimen forma part de la praderia de 

P. oceanica, és a dir, transportat i part in situ al sediment (Langer, 1993).  

Els morfotips A i SB estan representats pels tàxons P. mediterranensis i 

Peneroplidae, respectivament, amb cicles biològics de més duració temporal que els D 

(Mateu et al., 2003; Mateu-Vicens et al., 2008) i associats a praderies de P. oceanica 

estables i no alterades (Phipps et al., 2010). El morfotip A es troba present a les fulles, 

amb l’excepció de Miniacina, trobat als rizomes de P. oceanica (Langer, 1993). Aquestes 

fulles es desplacen cap a la costa, de tal manera que no es troba una abundància 

relativa d’aquests exemplars a profunditats majors. Quant a espècimens de morfotip A 

determinats, a la mostra interior es troba un individu de P. mediterranensis i a la mostra 

exterior, un individu de P. mediterranesis i un de P. larvata. El morfotip B presenta una 

superfície de fixació als rizomes però són predominantment mòbil (Langer, 1993),  amb 

cicles biològics de menys duració temporal (Mateu et al., 2003). Entre els més destacats 

a les nostres mostres trobam els gèneres: Cibicidoides, Rosalina, Cibicides. L’espècie 

C. lobatulus, la més abundant, viu unida a substrats compactes, ambients turbulents o 

influenciats per la corrent (Phipps et al., 2010) encara que també pot viure a aigües 

superficials (Milker et al., 2009). C. lobatulus és present a la zona no productiva i el 

trobem amb abundància perquè no predominen les arenes fines (Murray, 1973). 

Respecte al morfotip C, engloba epífits que viuen a la praderia del gènere Elphidium 

(Langer, 1993). De fet, a la mostra interior i exterior és present E. crispum (1,13% i 

0,23%, respectivament) associat a rizomes de P. oceanica (Langer, 1993) i E. macellum 

(1,13% als dos casos). De l’espècie E. aculeatum només es determina un individu a la 

mostra interior. Tot i que C. excavatum presenti un morfotip C, viu arrelat als sediments 

amb un metabolisme anaeròbic facultatiu en períodes curts de temps (Sen Gupta et al., 

1996). Tant el morfotip B com el C no es troben tan ben adaptats a l’estrès com el D 

(Mateu-Vicens et al., 2014). Quant als foraminífers que viuen al sediment, in situ, es 

troben: E. advenum, E. complatanum, E. maioricense, Astrononion, i Stomatorbina 

concentrica.  

A la rampa central, a part de poca penetració de llum, es troben organismes amb 

baixes concentracions d’oxigen (LOFA) (Mateu-Vicens et al., 2008; Mateu-Vicens et al., 

2014), els quals són: S. saggitula, B. spathulata, Textularia de morfotip D i A. becarii de 

morfotip B. A més, a la mostra interior també s’identificaren les espècies C. auriculus, 

C. carinata, G. crassa de morfotip B. A. beccarii, Bolivina spp, Textularia spp., C. 

laevigata es troben als rizomes de P. oceanica i associades a matèria orgànica en 

descomposició (Mateu-Vicens et al., 2008; Mateu-Vicens et al., 2014). A més, la 

presència d’A. becarii i Bolivina indica que és una zona amb elevada producció de 

matèria orgànica probablement associada a acumulacions estacionals de fulles de P. 
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oceanica a la zona no productiva induint a concentracions baixes d’oxigen (Mateu-

Vicens et al., 2008). El gènere Textularia és freqüent en praderies de P. oceanica dins 

del sediment retingut als rizomes i juntament amb Nonion i Ammonia a fons arenosos 

(Mateu-Vicens et al., 2008). 

Quant al cicle de vida de les espècies, els espècimens de cicle biològic de menys 

duració temporal i a més, amb closca tipus hialina, són més fràgils i menys resistents a 

la hidrodinàmica litoral (Mateu et al., 2003). Aquest fet es comprova amb els foraminífers 

fragmentats tant a la mostra interior com exterior on els tàxons més romputs són els 

més abundants i a la vegada també es corresponen amb els individus epífits de cicle 

biològic de menys duració temporal (Mateu-Vicens et al., 2008). Com és el cas de 

Cibicidoides i Rosalina. Es troben 8,76% a la mostra interior i 7,08 % a la mostra exterior. 

Encara que els morfotips D, Adelosina, Quinqueloculina, Spiroplectammina, al ser de 

cicle biològic de curta durada, també presenten fragmentacions. S’ha de dir que, a part 

dels foraminífers epífits també es troben fragmentats els gèneres de foraminífers 

planctònics amb més abundància relativa, és el cas de Globorotalia i Globigerinoides.  

Espècies de morfotip B com C. lobatulus i Rosalina poden mantenir-se al lloc 

original on habiten sense ser arrastrades per corrents unint-se fortament a mol·luscs 

presents a sediments. Les abundàncies de Triloculina, Quinqueloculina,  Textularia se 

correlacionen positivament amb sediments arenosos i de mida gruixada. Lobatula, 

Quinqueloculina i Rosalina dominen àrees que varen ser influenciades per corrents 

(Akpati, 1995). Aquest fet es relaciona en què a la mostra interior, més protegida, 

Quinqueloculina és el gènere calcari porel·lanoide més abundant, (8,19%) podent haver 

estat desplaçat, a l’igual que Rosalina (6,78%). A la mostra exterior, Quinqueloculina 

també és la més dominant amb abundància relativa de 8,50% i Rosalina, 10,76%. 

D’aquesta manera, existeix una relació positiva entre la mida de gra i la matèria orgànica 

del sediment amb agrupacions de foraminífers (Aktapi, 1995). Per tant, a diferència del 

que es pensava inicialment a partir dels mapes de reflectivitat de la DragonSal-1109, no 

hi ha diferències quant a la textura de les dues mostres (interior i exterior). Tot i així, hi 

ha més varietat d’espècies diferents a la mostra interior que a la mostra exterior encara 

que els índexs de Shannon exposin que no hi ha pràcticament diferència (4,21 a la 

mostra interior i 4,12 a la mostra exterior). 

El fet que trobem espècies que viuen a hàbitats que no són els seus es 

correlaciona en què han sofert desplaçaments. És el cas de morfotips epífits A, SB, B, 

C i molts de D que, tot i que viuen a substrats arenosos a praderies de P. oceanica, i la 

zona mostrejada presenta una dominància de foraminífers epífits, no és els seu hàbitat 

natural. D’aquesta manera, es determina que almenys part dels foraminífers classificats 

provenen les praderies de P. oceànica, posant de manifest el seu paper com a factories 

de sediment i la seva exportació i acumulació no només a la platja sinó cap a ambients 

sedimentaris més profunds.  

 

8. Conclusions: 

 

- L’anàlisi composicional determinat de les mostres es correspon amb mol·luscs, 

algues vermelles i foraminífers, fet que coincideix amb treballs anteriors. 

 

- Ens trobem a la rampa central corresponent a fons detrítics, amb dominància 

d’arena i una petita fracció de grava, amb moviments hidrodinàmics i matèria 
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orgànica en descomposició que permet als organismes, des de mol·luscs a 

foraminífers, alimentar-se.  

 

- La presència de foraminífers epífits reflecteix processos actius de transport de 

sediments descendents. A l’àrea mostrejada, domina el morfotip D associat a 

condicions estressants, tot i que l’espècie més abundant, C. lobatulus, és 

característica d’un morfotip B. 

 

- El no haver-hi presència d’argila incita a què es produeixen desplaçaments des 

de profunditats menors ventant les partícules sedimentàries. El fet que la majoria 

dels foraminífers epífits de les mostres provenen de P. oceanica, es confirma el 

seu ús com a bioindicadors. D’aquesta manera, respecte el total, n’hi ha molts 

pocs de fragmentats, fet que es podrien traslladar amb les fulles, que els 

protegeixen o per la seva petita mida.  

 

- No s’han observat diferències entre la mostra de la cavitat interna amb la mostra 

de la zona exposada, recolzat per l’índex de Shannon. El transport dels bioclasts 

es produeix des de les zones somes, de praderies, cap a la zona no productiva. 

 

9. Agraïments 

 
En primer lloc, vull agrair a l’Institut Espanyol d’Oceanografia (IEO) per donar-

me l’oportunitat de poder participar a la Campanya DragonSal-1109 a bord del B/O 

Francisco de Paula Navarro. A continuació, al cap del projecte, Jesús Rivera i a n’en 

David Díaz i n’Anabel Muñoz per oferir-se a baixar 60 metres de profunditat assumint 

els riscs que suposa i agafar les mostres, sense ells no hauria estat possible 

desenvolupar aquest treball. També, a tota la tripulació durant els tretze dies que va 

durar la campanya, me tractaren com si estàs a casa. Seguidament a Joan Fornós, 

doctorat en Geologia, per proporcionar-me la informació i l’ajuda per fer l’anàlisi de 

textures. I per suposat, darrer i no menys important, al meu tutor, Guillem Mateu, que 

amb el seu entusiasme, constància i ànims, ha estat possible tirar cap endavant.  
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11. Annex  

 
Taula 1. Comparació d’abundàncies relatives (%) dels fílums Foraminifera, Mollusca, Rhodophyta  a la 

mostra interior i mostra exterior.  
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Taula 2. Representació de les abundàncies relatives (%) de les espècies de foraminífers, morfotip dels 

epífits i característiques ecològiques. a) Mostra interior. 
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Taula 2. Representació de les abundàncies relatives (%) de les espècies de foraminífers, morfotip dels 

epífits i característiques ecològiques. a) Mostra exterior. 
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