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Abstract 

The last glacial-interglacial transition led a major weakening of the deep overturning 

cell in the western Mediterranean Sea. This situation allowed the formation of the so-

called last Organic Rich Layer (ORL) in the Alboran Sea (15-9 kyr BP), the 

westernmost basin of the Mediterranean Sea. In addition, a recent study showed 

differences in the oxygenation/ventilation of the deep and intermediate levels in the 

Alboran Sea during this transitional period, suggesting a major reorganization of the 

western Mediterranean thermoaline circulation. In order to better characterize the 

circulation changes at intermediate and deep levels in the basin here we present new 

high-resolution gran-size record from a sediment core recovered at intermediate levels, 

659 m, at the present interface between the Levantine Intermediate Water (LIW) and the 

Western Mediterranean Deep Water (WMDW) masses. The grain-size record shows a 

significant increase during the last deglaciation reaching maximum values during the 

deposition of the ORL. The comparison with a previous published gran-size record 

shows a significant increase during the last deglaciation reaching maximum values 

during the deposition of the ORL. The comparison with a previous published grain-size 

record from a deep site suggests an enhancement of the circulation intensity at 

intermediate depths while remained reduced in deep layers. In addition, redox-sensitive 

geochemical profiles from sediment cores from 659 and 946m water depths in the 

Alboran Sea also demonstrate the significant reduction occurred in the intermediate and 

deep levels during this period. These results provide a new insight on the depth 

evolution of the re-ventilation event that ended the last ORL. In addition, comparison of 

these results with other records from deeper sediment cores allow to reconstruct the 

major reorganization that took place in this basin at intermediate and deep levels during 

the last glacial/transition. 

1. Introducció 

Actualment, la Terra pateix un escenari d’escalfament global rinduit per l’acció humana, 

de l’increment forçat dels gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera i, per tant, resulta clau 

tenir un coneixement precís del funcionament del sistema climàtic per tal de ser capaços 

d’entendre i proder predir quins seran els efectes i les conseqüències directes d’aquest 

increment global de la temperatura en el clima. L’oceà és un dels components del sistema 

climàtic que és capaç de modificar el clima regional i global, gràcies a la seva gran 

capacitat d’emmagatzemar i transportar calor, sals, gasos i altres elements mitjançant la 

Circulació Termohalina global (Broecker, 1991). Diversos autors han trobat evidències 

de què la Circulació Termohalina global ha sofert canvis molt importants i abruptes durant 

l’últim cicle glaciar (Clark et al., 2002 i referències incloses) i esdevé un mecanisme de 

retroalimentació clau en les oscil·lacions climàtiques del planeta (Rahmstorf & 

Willebrand, 1995). Durant l’última desglaciació es va donar el darrer major canvi climàtic 
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amb la fusió dels casquets polars i la subseqüent pujada del nivell del mar i l’establiment 

de les condicions càlides actuals de l’Holocè (Clark et al., 2012).  

El mar Mediterrani és un mar interior que està situat a una latitud intermèdia a l’Hemisferi 

Nord i presenta també una Circulació Termohalina. Aquesta circulació està controlada 

principalment per un balanç positiu en la relació evaporació/precipitació (Rahmstorf & 

Willebrand, 1995) i l’arribada d’aigües fluvials, la qual cosa el converteix en una conca 

de concentració de sals on les aigües relativament fredes i poc salades entren 

superficialment des de l’Atlàntic per compensar el dèficit hídric (Bethoux, 1980).  En el 

seu viatge cap a l’Est del Mediterrani (Fig. 1.1.), aquestes aigües es van escalfant i 

evaporant, fins que la densitat és massa gran i s’enfonsen, formant l’aigua intermèdia del 

Mediterrani a la Conca de Llevant (LIW, Levantine Intermediate Water), que continuaran 

el seu viatge cap a la Conca Occidental del Mediterrani (Gascard and Richez, 1985; 

Parrilla et al., 1986). A més, vents forts i freds del Nord evaporen i refreden l’aigua 

superficial en llocs com el Golf de Lleó, fent-li guanyar densitat i, per tant, afavorint la 

formació d’aigües profundes, anomenada l’aigua profunda del mediterrani occidental 

(WMDW, Western Mediterranean Deep Water) (MEDOC Group, 1970; Bryden and 

Stommel, 1984; Lacombe et al., 1985). A la conca de Llevant es forma l’aigua profunda 

de la conca oriental (EMDW, Eastern Mediterranean Deep Water) al Mar Egeu i al Mar 

Adriàtic. Finalment, una barreja de LIW i WMDW sortirà a profunditats intermèdies cap 

a l’Atlàntic, formant l’aigua de sortida del Mediterrani (MOW, Mediterranean Outflow 

Water). L’última desglaciació va provocar un gran impacte en la Circulació Termohalina 

del Mediterrani (THC-Med, Termohaline Circulation-Mediterranean), la qual va sofrir un 

afebliment a causa de la pujada del nivell del mar i a l’establiment de condicions més 

càlides que afavoririen l’estratificació de les aigües (Clark et al., 2012). Aquest període 

es caracteritza per l’acumulació i preservació al fons de la conca d’una capa rica en 

matèria orgànica (ORL, Organic Rich Layer), que és especialment important al mar 

d’Alboran (Cacho et al., 2002a; De Lange et al., 2008; Rohling et al., 2015). Tot i que 

diversos autors han estudiat els canvis en la circulació marina durant la desglaciació al 

Mediterrani encara queden preguntes sense una resposta clara.  

En aquest treball s’ha analitzat i realitzat l’estudi de les propietats sedimentològiques del 

sediment del testimoni HER-GC-T1 del mar d’Alboran i s’han comparat aquestes 

propietats amb les de dos testimonis més del mar d’Alboran i d’un del Nord de l’illa de 

Menorca (Fig. 1.2.), on s’ha treballat amb la mida de gra i la composició geoquímica dels 
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sediments per tal d’observar els canvis en la circulació profunda al mar d’Alboran i 

estudiar les variacions de la THC al Mediterrani Occidental, des de l’últim màxim glacial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Model adaptat de Zavattarelli and Mellor (1995) on es veuen l’Aigua de l’Atlàntic (AW), l’aigua llevantina 

intermèdia (LIW) i l’aigua Oest/Est de la Mediterrània profunda (WMDW/EMDW). Les fletxes blaves marquen el 

recorregut en superfície de les aigües de l’Atlàntic cap al Mediterrani i, les taronges, el retorn d’aquestes aigües cap a 

l’Atlàntic en profunditat. 

Figura 1.2. Model adaptat de Buffett et al. (2013) on es veuen la localització dels testimonis HER-GC-T1, HER-GC-

UB6, MD95-2043 i MD99-2343. En fletxes fosques està marcat el recorregut de les aigües provinents de l’Oceà 

Atlàntic (AW i MAW) i els girs anticiclònics WAG i EAG (Heburn & La Violette, 1990). En fletxes vermelles està 

marcat el recorregut de les aigües intermèdies llevantines. En fletxes taronges està marcada la sortida de l’aigua 

llevantina intermèdia cap a l’oceà Atlàntic (MOW). 

AW 
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2. Material i metodologia 

Els testimonis de sediment que s’han estudiat en aquest treball es van recollir al talús de 

Màlaga, al Mar d’Alboran, l’any 2009 durant la campanya oceanogràfica HERMESIONE 

realitzada pel GRC en Geociències Marines de la Facultat de Ciències de la Terra (UB), 

dins el marc de diversos projectes de recerca europeus (HERMES, HERMIONE i OTN). 

Concretament, el testimoni HER-GC-T1 es va extreure a una profunditat de 659 m (36º 

22’ 12”N, 4º 17’ 57”W) i té una longitud de 374 cm, dividida en 4 seccions. Per altra 

banda, el testimoni HER-GC-UB6 es va extreure relativament a prop del T1, a una 

profunditat de 946 m, i té una longitud de 263 cm dividits en 3 seccions. En els dos casos 

es tracta d’un sediment llimós amb coloració relativament homogènia grisa oliva, ric en 

foraminífers (Fig. 2.1). 

 

Figura 2.1. Secció 2 del testimoni HER-GC-T1. Es pot veure la homogeneïtat del sediment i el color gris oliva. 

Cal remarcar, que un dels objectius d’aquest TFG era realitzar noves mesures d’XRF per 

quantificar amb més precisió alguns elements considerats interessants com indicadors de 

canvis en les condicions d’oxigenació del fons marí. Però, donades les circumstàncies de 

l’estat d’alarma per la pandèmia de la COVID-19, aquestes mesures no s’han pogut 

realitzar i s’ha hagut de treballar amb les dades disponibles.  

2.1. Anàlisi granulomètric 

L’anàlisi de la mida de les partícules del sediment del testimoni HER-GC-T1 s’ha realitzat 

mitjançant l’analitzador de partícules Coulter LS 230. Abans de la realització de l’anàlisi, 

les mostres van ser atacades amb aigua oxigenada (H2O2) al 10% per eliminar la matèria 

orgànica (en el nostre cas van ser 2 vegades), i posteriorment van ser atacades amb àcid 

clorhídric (HCl) 1M per eliminar la fracció carbonatada de la mostra. Finalment, s’extreu 

l’HCl i es posa una solució de polifosfat de Na que ajuda a mantenir la mostra disgregada. 

El Coulter LS 230 mesura l’angle de difracció produït per les partícules individuals en 

circular repetidament per un circuit aquós amb una lent per on passa un feix làser. La 

difracció del feix làser s’envia a través d’uns miralls fins a un sistema de 152 detectors, 

que envien la informació directa a un software especial que calcula el diàmetre de les 

partícules en funció d’aquest angle de difracció (Agrawal et al., 1991). A major/menor 
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angle més petites/grans són les partícules. D’aquesta manera, el que s’obté amb el sistema 

làser del Coulter és el que es coneix com a diàmetre esfèric equivalent, amb el que després 

el programa fa el càlcul dels paràmetres estadístics més comuns i la distribució 

granulomètrica. El Coulter LS 230 mesura el percentatge en volum de les partícules 

segons la teoria de difracció de Fraunhofer i té uns límits de detecció entre 0,04 i 2000 

micròmetres. Per sota de 0,4 micres, les partícules no difracten la llum tal com es 

requereix per aplicar aquesta teoria, ja que el seu diàmetre és similar a la longitud d’ona 

del feix de llum emprat i, per tant, l’equip inclou un sistema de tecnologia PIDS 

(Polarization Intensity Differential Scattering) que permet discriminar fàcilment 

partícules de mida similar al rang submicromètric mesurant la diferència en la dispersió 

de llum polaritzada vertical o horitzontalment a diverses longituds d’ona i angles de 

detecció. Les anàlisis es van realitzar entre el juliol de 2019 i el març de 2020, on l’últim 

test d’exactitud, amb les mostres estàndards GB500 i G15, del Coulter LS 230 va ser 

superat el novembre de 2019. 

En total, s’han analitzat 186 de les 357 mostres que existeixen del testimoni HER-GC-T1. 

Aquest fet és perquè algunes mostres ja havien estat tamisades (47 mostres) i les 

circumstàncies de la pandèmia global no van permetre continuar amb les anàlisis de les 

mostres restants (124 mostres). Mitjançant el software propi del Coulter LS 230, es van 

obtenir les distribucions de la mida de gra (percentatge en volum de mostra vs. mida de 

gra) de totes les mostres caracteritzades amb diversos paràmetres estadístics i, 

posteriorment, es van unificar en un full de càlcul on s’han ordenat i treballat amb les 

dades. 

2.2. Anàlisi de la composició geoquímica  

L’anàlisi de la composició geoquímica elemental dels sediments dels dos testimonis, 

l’HER-GC-T1 i l’HER-GC-UB6, es va obtenir mitjançant un escàner de fluorescència de 

raigs X (XRF core scanner), de la marca Avaatech, al laboratori CORELAB de la 

Universitat de Barcelona l’any 2010 (Jansen et al., 1998; Richter et al., 2006; Frigola et 

al., 2015). Les anàlisis es van realitzar poc després d’obrir les seccions dels testimonis 

per la meitat, deixant una secció per treballar i mostrejar cada centímetre, i l’atra secció 

per guardar en condicions fredes com arxiu. Va ser aquesta secció d’arxiu la que, 

immediatament després d’obrir la secció, es va fotografiar amb una càmera d’escàner 

lineal d’alta resolució acoblada al sistema d’XRF core scanner i, posteriorment, es va 

analitzar. Els sediments es van cobrir amb un plàstic especial i transparent als raigs X 
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(ultralene SPEX de 4 micres de gruix) i es van establir les condicions de mesura per 

obtenir informació semiquantitativa d’elements com Al, Si, Cl, K, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, 

Zn, Br, Rb, Sr, Zr, Y, Pb i Ba. Les condicions de mesura emprades van ser 10 kV, 2 mA 

durant 10 s sense cap filtre; 30 kV, 2 mA durant 20 s amb filtre de Pd; i 50 kV, 2 mA, 

durant 30 s amb filtre de Cu. La resolució d’anàlisi va ser d’1 cm. Els espectres obtinguts 

en l’anàlisi d’XRF es van tractar amb el programa WinAxil per obtenir la integració de 

cada un dels pics dels elements amb comptes totals (cts). Les dades obtingudes mitjançant 

l’XRF core scanner són qualitatives o semiquantitatives, en quant que es poden calibrar 

per obtenir valors de concentració absoluts, ja que les variacions de la intensitat del senyal 

(cts) són proporcionals a la concentració absoluta (Cerdà-Domènech et al., 2020). 

Un dels objectius d’aquest treball era dur a terme anàlisi d’XRF més específics dirigits a 

l’estudi d’elements traça sensibles a les condicions redox al fons del mar, com poden ser 

el V, Cr, Ni, Cu, Zn, Mo i U (Hennekam et al., 2019). Malauradament aquestes anàlisis 

no es van poder dur a terme per culpa de la pandèmia de la COVID-19 i, per aquest motiu, 

es fan servir les dades obtingudes prèviament per l’equip del GRC en Geociències 

Marines. 

3. Resultats 

3.1. Distribució de la mida de les partícules 

La figura 3.1 mostra que els materials del testimoni HER-GC-T1 estan dominats pel 

contingut de llims (75% de mitjana) amb un cert contingut d’argiles (25%), i molt baixa 

concentració de sorra, només present en algunes mostres. Aquests percentatges són força 

constants al llarg de tot el registre excepte a l’interval comprés entre 16,7 ka BP i 10,9 ka 

BP (s’anomenarà “Interval central” o IC abreviat), quan la concentració d’argiles cau 

fins al 15% mentre que la dels llims arriba a valors de fins al 85%. És important afegir, 

que és durant aquest interval quan és major  la presència de sorres, tot i que en cap moment 

se superen valors del 5%. 

L’anàlisi de la distribució modal de les mostres permet també diferenciar l’interval 

central i els períodes anteriors i posteriors. En concret, tal com es pot observar a la Fig. 

3.2a, les mostres situades fora d’aquest interval presenten una moda principal, al voltant 

de 9-10 micres, i una moda secundària sobre 0,3 micres (degut als PIDS, cf. Sec. 2.1). La 

forma del pic de la moda principal (Fig. 3.2a), ben perfilat, indica que la selecció del 

sediment és bona. Les mostres de l’interval central (Fig. 3.2b) mostren una moda principal 
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una mica més grollera, al voltant de 14 micres, i a més presenten una o dues modes més 

grolleres. En concret una situada al voltant de 30 micres i una altra al voltant de 70 micres, 

aquesta última, en el cas de les mostres amb major percentatge en volum de sorra. Per 

tant, les mostres presents en l’interval central presenten una selecció més pobra del 

sediment. Tot i que s’ha de destacar la presència de dues mostres fora d’aquest interval, 

concretament a 9,1 i 9,6 ka BP que presenten sorres i, per tant, característiques similars 

descrites per l’interval central. 

 

Figura 3.1. Proporció relativa del contingut d’argila, llim i sorra al testimoni HER-GC-T1 al llarg del temps. 

 

Figura 3.2. Distribució modal d’algunes mostres analitzades en el testimoni HER-GC-T1: a) Mostres representatives 

de l’interval 22-16,7 ka BP i 10,9-0 ka BP (mostres amb edat 1,31, 2,34, 7,2 i 21,08 ka BP); b) Mostres representatives 

de l’interval 16,7-10,9 ka BP (mostres amb edats 9,55,  12,89, 14,58, 17,52, 9,17 i 9,62 ka BP, estant aquestes dos 

últimes marcades en blau). L’escala de l’eix de la mida de gra (eix x) es mostra en escala logarítmica. 
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Les dades granulomètriques sovint s’expressen en científics com a relacions tipus la 

mitjana estadística, la relació llims/argiles, l’índex UP10 i la relació SS (Sortable Silt) 

donat que permeten visualitzar millor petits canvis granulomètrics significants per les 

interpretacions paleoceanogràfiques. En concret, les relacions UP10 i SS, estimades 

d’acord amb les descripcions del Capítol 2, són paràmetres emprats sovint en treballs 

paleoceanogràfics com a indicadors de la velocitat de corrents de fons (Frigola et al., 

2008; McCave et al., 2017; Cisneros et al., 2019; entre molts altres). 

Així doncs, a la Figura 3.3 es mostra els diferents registres granulomètrics en els quals es 

poden observar variacions similars. Cal destacar que tots coincideixen en destacar 

l’interval central com el període amb valors més alts.  

Els valors de la proporció llim/argila (Fig. 3.3a) mostren una tendència semblant a la resta 

de  paràmetres granulomètrics. Ara bé, s’ha de dir que a l’interval central queden més 

discriminats dels altres intervals pels seus valors marcadament més alts. Destaca un pic a 

12,9 ka BP, que coincideix també amb el valor màxim del paràmetre SS i valors força 

elevats a l’UP10 i la mitjana. L’interval central acaba amb una reducció brusca de la 

relació llim/argila, al voltant dels 10,9 ka BP. Des d’aquesta caiguda abrupta fins als 4 ka 

BP, els valors de la relació llim/argila disminueixen lentament. Cal destacar, que la 

caiguda des de 10,9 ka BP fins als 4 ka BP és més abrupte que a la resta de registres 

granulomètrics, ja que mostren una disminució més suau. A més a més, també hi ha una 

reducció molt marcada en el registre al voltant de 8-8,5 ka BP, on es van eliminar un 

parell de mostres pel fet que mostraven una distribució granulomètrica molt desviada de 

les observades a la resta del testimoni. Per tant, caldria repetir aquestes mostres per 

confirmar quina tendència tindrà el registre en aquest període. Així doncs, aquesta 

caiguda en el registre granulomètric no es pot interpretar degudament. 

Els registres de la mitjana, l’UP10 i el SS (Fig. 3.3b, c i d respectivament) mostren una 

tendència molt similar durant els darrers 23 ka BP. Entre 23 ka BP i 19 ka BP, els valors 

dels paràmetres granulomètrics són relativament baixos, fet que contrasta amb l’observat 

posteriorment entre 19-17 ka BP, on es veu un increment relatiu dels valors, que 

s’accentua als 16,9 ka BP i arriba fins les 12,9 ka BP. Entre 10 ka BP i 9,4 ka BP tots els 

registres mostren una davallada continuada amb algunes oscil·lacions importants. 

Finalment, els valors de tots aquests paràmetres granulomètrics es tornen relativament 

estables i constants als últims 4 ka BP amb petites oscil·lacions observables. 
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3.2. Composició elemental dels sediments 

3.2.1. Registres elementals 

Els resultats de la composició geoquímica, obtinguts mitjançant les anàlisis amb l’escàner 

d’XRF per testimonis, es presentaran de forma conjunta pels dos testimonis estudiats en 

aquest treball. Això permetrà veure les similituds i deferències que poden existir entre 

dos registres sedimentaris que estan molt junts i, per tant, suposadament influenciats per 

patrons sedimentaris similars. 

A la Figura 3.4 es presenten els registres dels elements, de dalt a baix, Al, Cl, Ca, Fe, S, 

Ba i Zr dels testimonis HER-GC-T1 (serà mencionat com T1) i HER-GC-UB6 (serà 

mencionat com UB6), recuperats a 659 m i 964 m de profunditat respectivament. 

 

Figura 3.3. Diferents índexs granulomètrics mesurats al testimoni HER-GC-T1 pels últims 24 ka BP: a) llim/argila; b) 

Mitjana; c) UP (10%); d) SS (Sortable Silt). La barra vertical gris representa l’interval central (16,7-10,9 ka BP) definit 

al text. Les fletxes destaquen les evolucions principals descrites al text observades als paràmetres granulomètrics. 
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Els valors de Al (Fig. 3.4a), així com la resta d’elements relacionats amb l’arribada de 

materials terrígens, com ara la Si, el K o el Ti (no mostrats a la Figura 3.4, però són molt 

semblants al Al), mostren una lleugera evolució decreixent al llarg de tot el registre. En 

els dos testimonis, el registre de Al (i terrígens en general) mostra una sèrie d’oscil·lacions 

marcades i amb certa recurrència, que no coincideixen entre ells. 

Els valors de Cl (Fig. 3.4b) mostren una lleugera evolució creixent al llarg de tot el 

registre. A més, també una sèrie d’oscil·lacions marcades i recurrents durant tot el registre, 

que són en sentit contrari a les observades en els elements d’origen terrigen, com ara el 

Al, la Si, el K i el Ti.  

Els valors de Ca (Fig. 3.4c) mostren una lleugera evolució creixent dels 24 ka BP fins a 

poc més passat l’interval central (~7ka BP). A partir d’aquest moment, en tots dos 

registres, s’observa una caiguda important dels valors de Ca i una evolució lleugerament 

decreixent fins al present. Els dos registres de Ca també mostren una sèrie d’oscil·lacions 

de major freqüència que coincideixen amb les oscil·lacions del Cl, de manera oposada 

(Fig 3.4b) 

Els valors del Fe (Fig. 3.4d) mostren una lleugera evolució decreixent des del principi de 

tots dos registres fins als 12 ka BP. Entre 13 i 7 ka BP, el Fe mostra els valors més baixos 

i es mantenen relativament estables. A partir de llavors, l’evolució dels registres de Fe es 

torna creixent fins al present. Per sobre d’aquesta tendència general també s’observen una 

sèrie d’oscil·lacions, tot i que menys que d’altres elements, i només algunes coincideixen 

de manera oposada amb les oscil·lacions del Cl. En general, i pels dos testimonis es podria 

dir que el registre del Fe mostra una evolució contrària a la del Ca (Fig. 3.4c). 

Els registres del S (Fig. 3.4e) dels dos testimonis mostren valors relativament constants 

al llarg de tot el registre, però al testimoni UB6 amb una mitjana més elevada. Cal destacar, 

que en els dos casos, els registres mostren una certa variabilitat d’alta freqüència durant 

l’interval entre 24 i 11 ka BP. De fet, en els dos testimonis s’observa un relatiu increment 

del S durant l’interval central entre 17 i 11 ka BP. Posteriorment, tot just després de 

l’interval central, els dos registres mostren valors molt més estables fins al present. 

Els valors del Ba mostren una evolució general lleugerament decreixent a tots dos 

registres cap a temps present (Fig. 3.4f). El canvi més destacable als dos registres és un 

pic ben definit de Ba entre 18-15 ka BP i 17-14 ka BP, al Ti i a l’UB6, respectivament. 
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És a dir, el pic és molt similar als dos registres, però mostra un decalatge entre ells d’uns 

centenars d’anys aproximadament.  

Els valors del Zr (Fig. 3.4g) són relativament alts i estables, des del començament del 

registre fins als 15 ka BP en el cas del testimoni UB6 i fins als 10 ka BP en el cas del T1. 

Ambdós registres mostren una tendència decreixent que no coincideix en el temps, on 

toca mínims al voltant dels 8,5 ka BP per l’UB6 i als 6,5 ka BP pel T1 respectivament. 

Els dos registres mostren valors relativament baixos i estables fins al present. 

3.2.2. Normalització dels registres elementals 

L’anàlisi de l’XRF en mostres inalterades de sediments marins, pot generar artefactes en 

les mesures a causa dels efectes dels canvis en la matriu del sediment produïts per 

variacions en el contingut d’aigua, la mida de gra de les partícules, el contingut de matèria 

orgànica, etc. (Hennekam & de Lange, 2012; Tjallinguii et al., 2007). Segons aquests 

autors, l’efecte més important que genera els artefactes sobre la mesura en aquests 

instruments seria el contingut d’aigua del sediment. L’aigua se situa a la superfície del 

sediment en contacte amb el film de plàstic especial per l’anàlisi d’XRF. Concretament, 

elevats continguts d’aigua al sediment produeixen una atenuació del senyal dels elements 

de menor pes atòmic, com el Al i la Si, però també el K, i en relativa  menor mesura el 

Ca i el Ti (Hennekam & de Lange, 2012). A més a més, normalment es realitza la 

normalització amb el Al assumint que és un element conservatiu (Calvert & Pedersen, 

2007). Tenint això en compte, la normalització amb Al pot portar a errors en la 

interpretació de les dades si aquest a sofert els efectes de l’atenuació del senyal per l’aigua 

en el moment de la mesura. 

L’estudi dels registres elementals més lleugers (Al, Si, K, Ca i Ti) dels testimonis T1 i 

UB6 mostra una elevada correlació negativa amb el Cl. Aquest element és indicador de 

presència d’aigua (de mar; salada) a les mostres, per tant pot haver afectat les mostres de 

l’estudi. Per estudiar el cas, s’ha fet una matriu de coeficients de correlació entre elements 

(Taula 3.1) de tots dos testimonis. Com es pot observar, els elements més lleugers mostren 

correlacions significatives (>0,6) amb el Cl. Aquest fet indica que aquests elements s’han 

vist afectats pel problema de l’atenuació del senyal per l’aigua i, per tant, resulta més 

prudent no fer servir les dades d’aquests elements. 

L’efecte de l’aigua a les mostres no és lineal, sinó que depèn del pes atòmic dels elements. 

Per aquest motiu els elements més afectats són el Al i la Si. Aquest fet queda clar a 
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l’observar el registre del Al dels dos testimonis, que tot i estar molt a prop un de l’altre, 

mostren oscil·lacions diferents, cosa que, probablement, pot estar ocasionada per les 

variacions d’aigua de cada testimoni, tal com sembla confirmar les oscil·lacions del Cl, 

que tampoc coincideixen. Per altra banda, a l’incrementar el pes atòmic s’atenua l’efecte 

de l’absorció de senyal per culpa de l’aigua i, per tant, millora la relació senyal/soroll. 

Aquest fet es pot observar en el cas del Ca (Fig. 3.5c), on el registre en els dos testimonis 

és més molt similar, tot i que encara mostren oscil·lacions amb sincronia amb el Cl. Això 

fa pensar que el registre del Ca dels dos testimonis hauria de ser molt similar entre ells i, 

per tant, les diferències observades estan produïdes, per una banda, pel contingut d’aigua 

(correlació negativa amb el Cl) i, per altra banda, per problemes en el control 

cronoestratigràfic del registre de δ18O del T1 (c.f. secció 4.1). En el cas del Fe, gràcies al 

seu major pes atòmic, la relació senyal/soroll és encara major i, com es pot veure a la Fig. 

3.4, la tendència general dels dos testimonis és molt similar. A més, això confirma que 

els dos testimonis estan influenciats per aportacions terrígenes similars. 

Per tant, en aquest treball es farà servir el Fe com a element normalitzador, ja que l’efecte 

de l’aigua sobre aquest és relativament més baix, tal com demostra la baixa correlació 

entre el Cl i el Fe en els dos testimonis (Taula 3.1). 

Una vegada trobada l’alternativa a l’ús del Al com a element normalitzador degut a la 

presència d’aigua, s’han tornat a calcular els coeficients de correlació dels elements, 

estant aquesta vegada normalitzats amb el Fe (Taula 3.2). Observant les dades de la taula 

de correlacions, es pot veure que les relacions Al/Fe, Si/Fe, K/Fe i Ti/Fe mostren una 

elevada correlació negativa amb el Cl/Fe, la qual cosa demostra l’efecte de l’aigua sobre 

aquests elements i corrobora la decisió de no fer-los servir. Per tant, aquest treball se 

centrarà en les relacions S/Fe, Ca/Fe, Ba/Fe, Zn/Fe, Zr/Fe i el Mn/Fe (Figura 3.5), els 

quals no s’han vist afectats significativament per l’efecte d’atenuació del senyal per 

l’aigua. 

3.2.3. Proporcions elementals normalitzades amb el Fe 

Una vegada seleccionat l’element normalitzador, s’han seleccionat diversos elements (S, 

Ca, Ba, Zn, Zr i Mn) per estudiar el seu comportament en els dos testimonis. Els 

elements seleccionats s’han escollit per la seva qualitat com a indicadors (proxies) de 

diferents processos. Així doncs, el sofre s’ha atribuït a la presència de pirita en condicions 

reductores (Filippidi et al., 2016) en aigües profundes, però també pot ser indicador de 

matèria orgànica acumulada en condicions d’anòxia (Sternbeck and Sohlenius, 1997; 
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Harff et al., 2011). La presència de calci està relacionada amb la productivitat oceànica 

(organismes amb esquelets carbonatats) (Moreno et al., 2004; Ritcher, T.O. et al., 2006; 

Rothwell, R.G., 2006). El Ferro amb les aportacions de material terrigen i, per tant, la 

relació Ca/Fe mostra variacions entre aquests dos tipus d’aportacions (Ritcher et al., 2006; 

Rothwell et al., 2006). 

 

Figura 3.4 Registre geoquímics elementals del testimoni T1 (colors foscos) i UB6 (colors clars) dels últims 25 ka BP: 

a) Al; b) Cl; c) Ca; d) Fe; e) S; f) Ba; g) Zr. Les unitats de tots els elements estan en comptes (cts). La barra vertical 

gris representa l’interval central (16,7-10,9 ka BP) definit al text. 
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El Ba com a indicador d’exportació de la producció oceànica (Calvert and Pedersen, 

2007; Paytan & Griffith, 2007). El Zn, a l’aigua, es pot considerar com a contaminant 

(Calvert and Pedersen, 1993,2007) i pot estar també relacionat amb l’aportació de matèria 

orgànica a la columna d’aigua i enterrament, i probablement amb l’exportació de la 

productivitat oceànica (Moreno et al., 2004; Brumsack, 2006; Hennekam et al., 2019). El 

Zr està relacionat amb l’entrada de sediments eòlics i presència de sediments grollers 

acumulats per l’acció dels corrents de fons (Bahr et al., 2014). El Mn està relacionat amb 

ventilacions (entrades d’oxigen) al medi (Calvert and Pedersen, 2007) i sol definir 

moments de ventilació després de períodes de baixes condicions d’oxigen. 

Els valors de S/Fe (Fig. 3.5a) mostren una tendència relativament constant al llarg dels 

dos testimonis, l’UB6  i el T1. El registre del testimoni UB6 té una mitjana més elevada 

i unes oscil·lacions menors que el testimoni HER-GC-T1 durant tot el registre. Es pot 

observar que a l’interval central es donen els valors màxims als dos testimonis amb un 

pic molt més marcat a l’UB6 entre 13,5-12 ka BP.  

Els valors de Ca/Fe (Fig. 3.5b) mostren una tendència que és inicialment creixent, fins als 

7 ka BP, on es produeix un decreixement fins al present. Durant tot el registre, ambdós 

testimonis mostren oscil·lacions significatives que en general, es pot dir que, són 

sincròniques on els valors màxims es troben en l’interval situat entre 14 ka BP i 7 ka BP. 

Cal destacar que els dos registres mostren una tendència decreixent durant els últims 2 ka 

BP fins a arribar als valors mínims del present. 

Els registres de Ba/Fe (Fig. 3.5c) mostren una tendència general decreixent als dos 

testimonis. Cal destacar, en els dos registres, un pic molt marcat de Ba/Fe entre 18 (17)-

15 (14) ka BP, on els valors màxims es registren durant l’interval central. Remarcar que 

els registres mostren una diferència de fase d’uns 0,5 ka BP, donant-se abans al testimoni 

HER-GC-T1. 

Els valors de Zn/Fe (Fig. 3.5d) mostren valors força constants als dos testimonis. En 

general, el registre del testimoni UB6 mostra oscil·lacions més marcades durant tot el 

registre, és a dir, es podria dir que és més sorollós que no pas el testimoni T1, que té un 

senyal més clar, amb oscil·lacions més petites. El testimoni HER-GC-T1 és l’únic que 

mostra un pic ben marcat coincident amb el pic de Ba/Fe, amb els valors màxims al 

començament de l’interval central. 
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Els valors de Zr/Fe (Fig. 3.5e) mostren evolucions diferents segons el testimoni. En el cas 

de l’HER-GC-T1, aquest té una mitjana més elevada i una tendència ascendent durant 

l’interval precentral i central, que canvia a decreixent al postcentral fins estabilitzar-se als 

5,5 ka BP. En canvi, el testimoni UB6 presenta valors relativament constants amb una 

tendència lleugerament decreixent en tot el registre, on els valors màxims es troben a 

l’interval central, en un pic centrat entre 13,5 ka BP i 12,5 ka BP. 

 

Figura 3.5. Anàlisi geoquímic del testimoni HER-GC-T1 i de l’HER-GC-UB6 dels últims 25 ka BP: a) S/Fe; b) Ca/Fe; 

c) Ba/Fe; d) Zn/Fe; e) Zr/Fe; f) Mn/Fe. Els colors foscos representen el testimoni HER-GC-T1 i els clars l’UB6. La 

barra vertical gris representa l’interval central (16,7-10,9 ka BP) definit al text.  
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Taula 3.1. Taules de coeficients de correlació dels elements dels testimonis: HER-GC-T1 (A) i HER-GC-UB6 (B). S’ha ressaltat en verd i vermell les correlacions positives i negatives 

respectivament, per sobre el valor de 0,6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A)T1 Al Si S Cl K Ca Ti V Cr Mn Fe Zn Br Rb Sr Zr Ba 

Al 1,00                                 

Si 0,99 1,00                               

S -0,15 -0,13 1,00                             

Cl -0,94 -0,96 0,11 1,00                           

K 0,92 0,89 -0,12 -0,83 1,00                         

Ca 0,59 0,68 -0,08 -0,71 0,45 1,00                       

Ti 0,92 0,90 -0,13 -0,83 0,94 0,39 1,00                     

V 0,46 0,42 -0,09 -0,37 0,62 0,11 0,56 1,00                   

Cr 0,50 0,55 -0,06 -0,58 0,32 0,65 0,35 0,10 1,00                 

Mn -0,62 -0,64 -0,05 0,67 -0,47 -0,31 -0,58 -0,13 -0,36 1,00               

Fe 0,57 0,49 0,13 -0,39 0,75 -0,17 0,75 0,56 -0,09 -0,32 1,00             

Zn 0,52 0,49 -0,02 -0,42 0,58 -0,02 0,64 0,40 0,08 -0,40 0,65 1,00           

Br -0,67 -0,71 0,23 0,69 -0,40 -0,63 -0,52 -0,03 -0,57 0,56 0,01 -0,17 1,00         

Rb 0,08 -0,02 -0,06 0,12 0,35 -0,59 0,33 0,45 -0,43 0,10 0,76 0,46 0,41 1,00       

Sr -0,27 -0,21 -0,03 0,17 -0,29 0,51 -0,45 -0,20 0,14 0,44 -0,64 -0,53 0,08 -0,55 1,00     

Zr 0,64 0,70 -0,07 -0,67 0,46 0,68 0,58 0,16 0,54 -0,52 0,07 0,26 -0,69 -0,32 -0,01 1,00   

Ba 0,44 0,49 0,05 -0,46 0,30 0,29 0,46 0,09 0,30 -0,58 0,20 0,47 -0,50 -0,09 -0,33 0,63 1,00 

(B) UB6 Al Si S Cl K Ca Ti V Cr Mn Fe Zn Br Rb Sr Zr Ba 

Al 1,00                                 

Si 0,99 1,00                               

S 0,17 0,23 1,00                             

Cl -0,95 -0,97 -0,30 1,00                           

K 0,93 0,91 0,04 -0,86 1,00                         

Ca 0,60 0,61 0,22 -0,61 0,35 1,00                       

Ti 0,77 0,77 0,04 -0,73 0,91 0,03 1,00                     

V 0,44 0,44 0,04 -0,43 0,56 0,02 0,61 1,00                   

Cr 0,56 0,56 0,23 -0,57 0,45 0,47 0,33 0,27 1,00                 

Mn -0,65 -0,71 -0,51 0,75 -0,53 -0,34 -0,56 -0,24 -0,42 1,00               

Fe 0,44 0,43 -0,09 -0,37 0,70 -0,36 0,85 0,56 0,09 -0,25 1,00             

Zn 0,49 0,48 -0,03 -0,44 0,59 -0,07 0,68 0,35 0,13 -0,35 0,62 1,00           

Br -0,72 -0,75 -0,18 0,76 -0,59 -0,48 -0,56 -0,24 -0,52 0,67 -0,23 -0,36 1,00         

Rb 0,05 0,01 -0,32 0,04 0,34 -0,63 0,53 0,35 -0,17 0,13 0,77 0,45 0,11 1,00       

Sr -0,18 -0,20 -0,10 0,20 -0,38 0,62 -0,67 -0,39 0,04 0,38 -0,79 -0,51 0,15 -0,67 1,00     

Zr 0,61 0,65 0,29 -0,64 0,68 0,00 0,81 0,50 0,28 -0,66 0,62 0,56 -0,54 0,31 -0,68 1,00   

Ba 0,56 0,62 0,56 -0,66 0,50 0,25 0,52 0,26 0,38 -0,75 0,29 0,35 -0,58 -0,01 -0,41 0,67 1,00 
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Taula 3.2. Taula de coeficients de correlació normalitzades amb el Fe dels testimonis: HER-GC-T1 (A) i HER-GC-UB6 (B). S’ha ressaltat en verd i vermell les correlacions positives i 

negatives respectivament, per sobre el valor de  0,6.

(A)T1 Al/Fe Si/Fe S/Fe Cl/Fe K/Fe Ca/Fe Ti/Fe V/Fe Cr/Fe Mn/Fe Zn/Fe Br/Fe Rb/Fe Sr/Fe Zr/Fe Ba/Fe 

Al/Fe 1 0,98 -0,27 -0,92 0,90 0,47 0,84 0,31 0,50 -0,70 0,12 -0,83 -0,67 -0,27 0,29 0,23 

Si/Fe   1 -0,22 -0,88 0,90 0,60 0,89 0,28 0,57 -0,60 0,17 -0,82 -0,72 -0,15 0,42 0,33 

S/Fe     1 0,16 -0,33 -0,04 -0,34 -0,20 -0,03 0,01 -0,13 0,24 -0,22 0,05 -0,03 0,04 

Cl/Fe       1 -0,81 -0,25 -0,70 -0,34 -0,35 0,79 -0,04 0,76 0,68 0,49 -0,05 -0,11 

K/Fe         1 0,63 0,85 0,42 0,49 -0,42 0,11 -0,61 -0,54 -0,00 0,33 0,14 

Ca/Fe           1 0,67 0,06 0,65 0,11 0,19 -0,31 -0,49 0,67 0,78 0,42 

Ti/Fe             1 0,26 0,60 -0,41 0,29 -0,72 -0,55 0,02 0,61 0,43 

V/Fe               1 0,10 -0,16 -0,01 -0,15 -0,04 -0,13 -0,07 -0,11 

Cr/Fe                 1 -0,12 0,22 -0,41 -0,47 0,26 0,56 0,37 

Mn/Fe                   1 -0,04 0,65 0,54 0,72 0,11 -0,16 

Zn/Fe                     1 -0,13 0,01 0,07 0,33 0,49 

Br/Fe                       1 0,65 0,38 -0,27 -0,32 

Rb/Fe                         1 0,14 -0,32 -0,28 

Sr/Fe                           1 0,54 0,14 

Zr/Fe                             1 0,66 

Ba/Fe                               1 

(B) UB6 Al/Fe Si/Fe S/Fe Cl/Fe K/Fe Ca/Fe Ti/Fe V/Fe Cr/Fe Mn/Fe Zn/Fe Br/Fe Rb/Fe Sr/Fe Zr/Fe Ba/Fe 

Al/Fe 1 0,99 0,12 -0,84 0,94 0,58 0,84 0,32 0,56 -0,60 0,18 -0,66 -0,54 -0,02 0,37 0,46 

Si/Fe   1 0,22 -0,82 0,94 0,63 0,85 0,32 0,57 -0,62 0,22 -0,65 -0,55 0,02 0,46 0,54 

S/Fe     1 -0,01 0,13 0,36 0,07 0,00 0,23 -0,21 0,17 0,09 -0,12 0,22 0,50 0,62 

Cl/Fe       1 -0,67 -0,12 -0,84 -0,42 -0,40 0,83 0,07 0,83 0,70 0,51 -0,25 -0,38 

K/Fe         1 0,74 0,78 0,28 0,54 -0,40 0,26 -0,47 -0,37 0,22 0,41 0,43 

Ca/Fe           1 0,30 0,04 0,47 0,06 0,41 -0,02 -0,08 0,77 0,37 0,40 

Ti/Fe             1 0,41 0,43 -0,71 0,16 -0,73 -0,50 -0,28 0,53 0,46 

V/Fe               1 0,24 -0,28 -0,11 -0,30 -0,30 -0,23 0,17 0,10 

Cr/Fe                 1 -0,29 0,11 -0,37 -0,30 0,16 0,28 0,38 

Mn/Fe                   1 0,06 0,76 0,67 0,61 -0,38 -0,51 

Zn/Fe                     1 0,05 0,16 0,37 0,34 0,27 

Br/Fe                       1 0,61 0,50 -0,22 -0,34 

Rb/Fe                         1 0,40 -0,15 -0,25 

Sr/Fe                           1 0,08 0,03 

Zr/Fe                             1 0,66 

Ba/Fe                1 
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Els valors de Mn/Fe (Fig. 3.5f) mostren una evolució general creixent a tots dos 

testimonis, però que en arribar vora el present, aquesta es torna decreixent, 

concretament a partir dels 2 ka BP. El registre dels dos testimonis mostra una tendència 

molt similar, caracteritzada per dos períodes de valors creixents amb màxims ben 

marcats i caigudes relativament ràpides. El primer període inclou des de 24 ka BP fins 

als 8,2 ka BP al testimoni HER-GC-T1 i fins als 7 ka BP al testimoni HER-GC-UB6. És 

en aquest moment quan els registres mostren els valors màxims, tot i que la forma dels 

registres es podria dir que és molt similar. En els dos casos, el registre de Mn/Fe mostra 

una caiguda relativament abrupta que acaba al voltant dels 6 ka BP, moment a partir del 

qual s’inicia un nou increment del registre en els dos testimonis, fins que es tornen a 

assolir valors màxims al voltant de 2 ka BP. A partir d’aquest moment, els dos 

testimonis mostren una caiguda dels valors de Mn/fe fins a l’actualitat.  

4. Discussió 

4.1. Marc Cronològic 

Dintre d’un treball paleoclimàtic, el marc cronològic és un element fonamental, on la seva 

precisió depèn de la qualitat del model cronològic. En el marc del present treball, el 

desenvolupament d’aquest marc cronològic no ha estat un dels objectius a desenvolupar, 

per tant, s’han aplicat models ja desenvolupats en treballs anteriors. En concret, pel 

testimoni HER-GC-T1 s’ha aplicat el model d’edat prèviament publicat per Ausín et al. 

(2015). Aquest model es basa en l’aplicació de datacions absolutes amb radiocarboni 

mesurat a closques de foraminífers mitjançant un espectròmetre de masses amb 

accelerador (AMS). Les datacions amb 14C han estat calibrades i expressades en edat ka 

BP (Ausín et al., 2015). El model d’edats d’aquest testimoni es va complementar amb la 

correlació del registre dels isòtops de l’oxigen i el del testimoni CEUTA10PC08 que 

compta amb més punts de datació absoluta i, per tant, es considera més acurat. Les edats 

del testimoni HER-GC-T1 s’han calculat per interpolació lineal entre els punts datats 

mitjançant 14C i l’estratigrafia isotòpica. El model d’edat resultant indica que el testimoni 

cobreix els darrers 23,5 ka BP amb una taxa de sedimentació mitjana de 16,6 cm/ka. En 

el cas del testimoni HER-GC-UB6 s’ha fet servir la cronologia publicada per Pérez-

Asensio et al. (2020) basada també en datacions de 14C en foraminífers planctònics. En 

aquest treball, en comptes d’utilitzar les edats derivades del model d’edat Bayesià aplicat 

en Pérez-Asensio et al. (2020), s’ha optat per aplicar una interpolació linear entre els punts 

(Frigola pers com), la qual cosa millora lleugerament la correlació del registre d’isòtops 
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de l’oxigen del testimoni amb d’altres amb millor cronologia de la mateixa regió (Fig. 

4.1). Aquest testimoni cobreix els darrers 24 ka BP i presenta una taxa de sedimentació 

mitjana de 13,5 cm/ka. Per tant, els registres estudiats cobreixen el final de l’últim període 

glacial quan es va donar l’últim màxim glacial (LGM), i la desglaciació formada per 

diferents fases climàtiques com el Heinrich Stadial 1 (HS1), el Bølling-Allerød (B-A), el 

Younger Dryas (YD) i el període interglacial actual, l’Holocè. 

La figura 4.1 mostra la comparació de diferents regisres de δ18O mesurats en esquelets 

carbonatats del foraminífer planctònic G. Bulloides, on també s’observen patrons molt 

coherents al llarg dels tres testimonis del mar d’Alboran, però també al del Mar Catalano-

Balear. Tots presenten valors més pesats durant el període glacial i un alleugeriment de 

la relació δ18O d’un 3‰ durant la desglaciació, que és atribuïble a l’escalfament, desgel 

global i també a canvis en el balanç d’evaporació-precipitació de la Mediterrània associat 

a la desglaciació. Els testimonis del mar d’Alboran, presenten aproximadament la mateixa 

tendència, i, en general, mostren valors més lleugers que el testimoni del Nord de 

Menorca. Aquesta diferència podria reflectir diferències regionals a la temperatura o al 

balanç d’evaporació/precipitació que són dos paràmetres que afecten el senyal de δ18O en 

foraminífers planctònics. Si el factor dominant fos la temperatura, implicaria que les 

temperatures d’Alboran haurien de ser més càlides que les de Menorca, però aquesta 

situació no s’observa actualment, ja que la connexió amb l’Oceà Atlàntic afavoreix 

condicions relativament fredes al mar d’Alboran, sent les temperatures a la zona balear 

molt més càlides. Per tant, els valors de δ18O més pesats del testimoni balear haurien de 

reflectir valors relativament alts en el balanç d’evaporació/precipitació de la conca 

mediterrània. Aquest fet resulta en un excés d’evaporació que genera un increment de la 

salinitat (Béthoux, 1980; Lacombe et al., 1981), però també en la concentració de l’isòtop 

18O a les aigües mediterrànies. Les aigües de l’Atlàntic, que són més lleugeres, viatgen 

pel Mediterrani, evaporant-se i augmentant el seu δ18O (Català et al., 2019).  

Per altra banda, observant amb detall els registres de la Fig. 4.1., cal remarcar el mínim 

de δ18O que mostren tots els testimonis al centre del HS1 i que, a més, presenta valors 

molt comparables a Alboran i a Balears. Aquests valors mínims s’han associat a l’entrada, 

a través de l’estret de Gibraltar, d’aigües de desgel procedent de l’alliberament massiu 

d’icebergs a l’Atlàntic Nord, els anomenats Heinrich Events (Sierro et al., 2005; Frigola 

et al., 2008). L’homogeneïtat en els valors de δ18O durant el HS1 entre els diferents 

testimonis suggereix una major homogeneïtat oceanogràfica segurament associada a una 
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alta estratificació vertical induïda per aquestes aigües de desgel molt menys denses. Per 

una altra banda, un altre element a destacar és la gran divergència dels valors de δ18O 

durant el YD entre el testimoni de balears i els d’Alboran, possiblement reflectint unes 

condicions d’aridesa molt més intensa durant aquest període que donarien lloc a un balanç 

d’evaporació-precipitació encara més alt, tot i que la resolució dels testimonis T1 i UB6, 

en aquest interval, és més reduïda. 

 

Figura 4.1. Comparació dels registres de δ18O mesurats en les closques de foraminífers planctònics G. Bulloides en 

quatre testimonis del Mediterrani occidental: els testimonis HER-GC-T1 (lila fosc) i HER-GC-UB6 (caqui) aquí 

estudiats, i MD95-2043 (blau) i MD99-2343 (vermell) com a referència. Els punts blaus i vermells indiquen les 

datacions i punts de correlació aplicats en el model d’edats del testimoni HER-GC-T1 i la corba lila clar indica les taxes 

de sedimentació d’aquest testimoni. A la part superior s’indica l’escala temporal geològica, que està situada entre 

L’Holocè i el Plistocè tardà, amb els períodes climàtics definits: Last Glacial Maxium (LGM),  Heinrich Stadial 1 

(HS1), Bølling-Allerød (B-A) i Younger Dryas (YD). Els límits dels subperíodes de l’Holocè estan definits d’acord a 

Walker et al. (2018). Dades prèviament publicades d’Alboran, HER-GC-T1 (Ausín et al., 2015), HER-GC-UB6 (Pérez-

Asensio et al., 2020) i MD95-2043 (Cacho et al., 1999), i la zona de Menorca MD99-2343 (Català et al., 2019). 

4.2. Interpretació dels indicadors granulomètrics 

A l’apartat de resultats s’ha definit l’anomenat “Interval Central” entre 10,9 i 16,7 ka BP 

d’acord a les seves característiques granulomètriques lleugerament més grolleres, amb 

material més llimós i algunes sorres fines. La Figura 4.2 permet comparar l’edat d‘aquest 

interval amb la del prèviament definit Organic Rich Layer (ORL), definit basant-se en els 

alts continguts de matèria orgànica als sediments profunds del mar d’Alboran (Cacho et 

al., 2002; Rogerson et al., 2008; Pérez-Asensio et al., 2020). Aquests autors han associat 
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aquesta ORL a un període amb condicions de disòxia (baix contingut d’oxigen) al fons, 

entre 9 i 14,5 ka BP, en part associada a una major estratificació vertical induïda per la 

pujada del nivell del mar durant la desglaciació. Tot i això, almenys durant el YD, també 

es va produir un increment de la productivitat que pot haver contribuït a la formació de 

l’ORL (Bárcena et al., 2001). 

El registre del paràmetre llim/argila del testimoni T1, i que és el centre d’aquest estudi, 

mostra els valors màxims a l’anomenat Interval central, que compren el HS1, el B-A i el 

YD. Per tant, l’interval central, aquí definit, comença amb anterioritat a l’ORL, presentant 

valors màxims durant la major part d’aquesta, i finalitza amb certa anterioritat. Aquestes 

similituds suggereixen una certa connexió entre els processos responsables de l’ORL i la 

presència de sediments més grollers a 654 m de profunditat, al mar d’Alboran, però cal 

determinar quins són els possibles processos que poden controlar la mida de gra en 

aquesta localització i profunditat. Per investigar-los, es presenta en la Fig. 4.2. els 

registres de temperatura superficial del mar (SST), els registres granulomètrics de 

llim/argiles i UP10, la relació Zr/Fe i el % de pol·len total de diversos testimonis.  

Un dels processos que pot controlar la mida de gra al mar d’Alboran seria l’aportació de 

sediment d’origen terrigen. Aquest sediment seria transportat per rius/vents fins al mar, 

on seria retransportat pels corrents oceànics fins a la seva deposició. Calvert & Pedersen 

(2007) van estudiar la relació Zr/Al (equivalent al Zr/Fe que fem servir en aquest estudi) 

com a indicador de transport eòlic, on els minerals de quars i zirconi de mida de gra petita 

a mitjana es transporten amb partícules de sorra molt fina i llims. Aquest transport conjunt 

entre minerals “pesats” com el zirconi i sediments fins fa pensar que és necessària una 

energia prou important en els corrents per a transportar aquests minerals. A més a més, 

diversos autors han utilitzat el Zr/Fe (o el seu semblant, el Zr/Al) com a indicador de la 

intensitat dels corrents profunds, així com de la mida de gra al Golf de Cadis, molt proper 

a la zona d’estudi (Bahr et al., 2014; Kaboth et al., 2016; Van der Schee et al., 2016). 

Calvert and Pedersen (2007) també nomenen el Zr/Al com a indicador de la mida de gra, 

i que ja ha estat utilitzat en diversos treballs (Pedersen et al., 1992; Ganeshram et al., 

1999). La Figura 4.2a i 4.2b mostra que la relació entre els paràmetres llim/argila i Zr/Fe 

del testimoni T1 és bastant semblant durant els últims 24 ka BP, la qual cosa fa pensar 

que ambdós registres responen a un mateix procés, molt probablement la intensitat dels 

corrents de fons (654 m), ja que mantenen la relació anomenada per Calvert and Pedersen 

(2007). Per tant, el període de major intensitat del corrent seria el que està definit com 
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l’interval central, mentre que abans i després d’aquest, la intensitat dels corrents es manté 

estable en valors al voltant de 3‰. Ara bé, entre 11-10 ka BP es dóna una relació contrària 

entre el paràmetre llim/argila i el Zr/Fe (Fig. 4.2c). Si considerem el paràmetre 

llim/argila com a indicador únic de la intensitat del corrent i el Zr/Fe com a indicador 

només de la mida de gra es veuria que mentre la intensitat del corrent disminueix, es 

continua sedimentant material “groller”. La rellevància d’aquest fet és a tenir en compte, 

però no es té una idea clara del que pot haver ocasionat aquesta anomalia. És possible que 

la procedència del material “groller” sigui diferent d’on normalment prové el sediment i, 

per tant, no estigui controlat per les condicions específiques del mar d’Alboran (corrents 

profunds). La realització d’una anàlisi geoquímica per veure la procedència d’aquest 

material i, així, determinar l’origen d’aquest podria ajudar a acabar d’entendre aquesta 

anomalia. Per complementar les dades d’aquest apartat, s’ha afegit els valors de pol·len 

corresponents als taxons semi-desert i de bosc mediterrani temperat del testimoni MD95-

2043 del mar d’Alboran (Fletcher i Sanchez-Goñi, 2008) (Fig. 4.2d). Segons aquest 

treball, el registre de pol·len semi-desert és indicador de condicions àrides, mentre que el 

registre de pol·len de bosc mediterrani temperat es indicador de condicions humides. 

Aparentment, no es veu una clara relació entre els valors del registre de pol·len i els 

paràmetres llim/argila i Zr/Fe i, per tant, això implicaria que els registres llim/argila i 

Zr/Fe no han estat aparentment influenciats per les condicions climàtiques de la regió 

adjacent al mar d’Alboran, i aquest fet dóna suport a què els nostres registres de 

llim/argila i Zr/Fe són indicadors de la intensitat dels corrents de fons. Ara bé, tornant a 

l’anomalia esmentada anteriorment entre 11-10 ka BP, es pot veure com aquest interval 

coincideix amb valors màxims d’humitat al mar d’Alboran. Per tant, es pot donar la 

hipòtesi que el causant d’aquesta anomalia siguin patrons d’humitat. Finalment, per 

acabar de determinar que els registres de llim/argila i Zr/Fe són indicadors de corrents de 

fons, es compara el Zr/Fe del testimoni T1 amb l’UB6. Els dos testimonis es van recollir 

en la mateixa regió, a molt poca distància entre ells, però a profunditats diferents (659 m 

vs. 946 m, respectivament). Per aquest motiu, cal pensar que la composició geoquímica 

dels materials dels dos testimonis hauria de ser molt similar, a no ser que hi hagi processos 

diferents que controlin la sedimentació a diferents profunditats. L’elevada similitud entre 

els registres de Ca/Fe dels dos testimonis demostra que, de forma general, l’aportació de 

materials a les dues profunditats sembla estar controlada pels mateixos processos. Malgrat 

això, els registres de Zr/Fe són molt diferents (Fig. 4.2c) i, per tant, en el cas del Zr sembla 

que diferents processo controlen la seva deposició a diferents profunditats. De nou, i 
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sumant tots els raonaments desenvolupats, la gran similitud del Zr/Fe amb el registre 

llim/argila al testimoni T1 sembla indicar que són indicadors de la intensitat de corrents 

de fons en aquesta profunditat intermèdia del mar d’Alboran. 

Una vegada s’ha determinat que els registres de llim/argila i Zr/Fe del testimoni T1 situat 

a 659 m de profunditat al mar d’Alboran són indicadors de corrents de fons, els 

compararem amb el registre del paràmetre UP10 de Menorca, el testimoni MD99-2343 

(Frigola et al., 2008). El paràmetre UP10 s’ha utilitzat com a indicador de la velocitat de 

corrent per diversos autors (Frigola et al., 2008; Cisneros et al., 2019) i, per tant, es 

compararà amb el paràmetre llim/argila del testimoni HER-GC-T1 per veure les 

variacions entre les dues zones i profunditats diferents (Fig. 4.2b). El primer que cal 

remarcar és la diferència de profunditat de tots dos testimonis, ja que el testimoni HER-

GC-T1 està situat a la interfase entre la LIW i la WMDW, mentre que el MD99-2343 està 

dins la WMDW (Figura 1.1). En general, es pot dir que els dos registres mostren un 

comportament altament oposat, destacant els valors mínims en l’UP10 de Menorca a la 

vegada que s’enregistren els valors més elevats de llim/argila al testimoni T1 del mar 

d’Alboran. Per tant, es pot interpretar que durant l’anomenat interval central, la circulació 

termohalina intermèdia de la conca occidental del Mediterrani es va intensificar, mentre 

que la circulació profunda va disminuir molt significativament.  

Cal destacar però, dos moments durant els quals els dos registres mostren patrons 

altament similars. El primer es dóna durant l’anomenat HS1, on en els dos testimonis 

s’observen valors relativament elevats, indicant intensitat de corrents elevats al fons de la 

conca i també a profunditats intermèdies. Aquesta circumstància suggereix que les 

condicions àrides i fredes enregistrades durant aquest període (Cacho et al., 2006)  van 

afavorir la ventilació de tota la columna d’aigua. Cal notar aquí que al testimoni de 

Menorca, amb taxes de sedimentació més elevades, es va poder dur a terme un estudi a 

molt alta resolució durant aquest interval, la qual cosa va permetre definir una baixada 

molt brusca dels corrents de fons a la fase central del HS1 en relació amb una major 

estratificació de la columna d’aigua provocada per l’entrada d’aigües menys salades 

procedents de la fusió dels icebergs alliberats a l’Atlàntic Nord (Sierro et al., 2005; 

Frigola et al., 2008). L’altre moment durant el qual els dos registres coincideixen és a 

l’interval d’11-10 ka BP. En aquest període es dóna el fet que, tots dos registres, l’índex 

llim/argila d’Alboran i l’UP10 de Menorca mostren valors mínims. A més, durant aquest 

interval és quan s’observa una diferència marcada entre el registre llim/argila i el Zr/Fe. 
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Tot plegat fa pensar que durant aquest període la reducció de la circulació profunda va 

afectar tant la part profunda com la intermèdia de la columna d’aigua i, per tant, el Zr/Fe 

ens està indicant algun antre tipus de procés. 

4.3. Interpretació dels indicadors d’oxigen 

Durant “l’interval central” del testimoni T1, que compren entre 16,7 i 10,9 ka BP, s’ha 

observat, mitjançant indicadors granulomètrics i geoquímics, un increment en la intensitat 

dels corrents profunds. També s’ha observat que aquest “interval central” gairebé 

coincideix amb la deposició de l’última ORL al mar d’Alboran. En primera instància 

aquesta circumstància pot resultar una mica contradictòria i, per tant, cal investigar quina 

relació pot haver-hi entre els dos fets. Amb aquest objectiu, en aquest apartat 

s’investiguen les evidències en els canvis en la ventilació profunda del testimoni T1 amb 

relació a altres testimonis del mar d’Alboran, per tal d’esbrinar quins canvis es van donar 

en la columna d’aigua durant aquest període. Per fer-ho s’han escollit diversos indicadors 

de condicions redox en els testimonis d’estudi T1 i UB6 i altres dades bibliogràfiques de 

la zona d’Alboran (Fig. 4.3). 

Diversos autors han treballat amb el S per tractar de desgranar tots els factors que poden 

controlar la seva concentració als sediments marins. Les conclusions principals serien que 

l’alliberament de S mineral s’atribueix a condicions reductores del medi (baix oxigen) en 

aigües profundes (Filippidi et al., 2016) i que una elevada concentració de S és indicador 

d’un medi anòxic o disòxic (Sternbeck et al., 2000). A la Fig. 4.3c es poden veure els 

registre de S/Fe dels testimonis HER-GC-UB6 i HER-GC-T1, on destaca que el registre 

del T1 presenta uns valors mitjans inferiors a l’UB6. Aquest fet es pot atribuir a la diferent 

profunditat a la qual es troben els testimonis, ja que, com també el testimoni de Menorca, 

el testimoni HER-GC-UB6 es troba sota la influència actual de la WMDW, mentre que 

el testimoni HER-GC-T1 està sota la influència de la interfase entre la LIW i la WMDW. 

En aquesta primera observació es podria interpretar com que el testimoni més profund té 

menys oxigen ,tal com caldria esperar. Les oscil·lacions que mostren els dos registres són, 

de forma general, molt similars, mostrant valors relativament més alts durant “l’interval 

central” definit al T1. L’increment del S/Fe i, per tant de l’empobriment en oxigen al fons, 

es dóna en els dos testimonis durant el HS1. De fet, es també en aquest moment quan 

s’observa l’increment del TOC en els tres testimonis del mar d’Alboran, el T1, l’UB6 i el 

MD95-2043. 
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Figura 4.2. a) Registres de la temperatura superficial del mar (SST) obtinguts a partir d’alquenones dels testimonis 

MD95-2043 (blau) i MD99-2343 (vermell); b) registre del paràmetre granulomètric Llim/Argila i UP10 dels testimonis 

HER-GC-T1 (lila) i MD99-2343 (vermell) respectivament; c) registre de Zr/Fe dels testimonis HER-GC-T1 (lila) i 

HER-GC-UB6 (blau); d) registre de pol·len del testimoni MD95-2043 (blau). 
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Cal destacar que la resolució d’aquests registres és relativament baixa. Aquests resultats 

suggereixen que la circulació profunda i intermèdia de la conca occidental del Mediterrani 

va començar a disminuir ja durant el HS1. De fet, el registre d’isòtops de 13C en 

foraminífers bentònics del testimoni UB6 corrobora aquest fet (Pérez-Asensio et al., 

2020). Posteriorment s’observa una caiguda en el registre de S/Fe dels dos testimonis, la 

qual cosa pot estar relacionada amb l’increment de la circulació profunda (i intermèdia) 

produït durant la fase final del HS1 (Frigola et al., 2008). És just a l’inici de l’ORL quan 

els valors de S/Fe dels dos testimonis mostren un increment més sobtat, la qual cosa 

confirma la forta reducció en la ventilació de les aigües profundes i intermèdies durant 

l’inici de la desglaciació. Aquest fet va ser clau per tal de permetre preservar la matèria 

orgànica que arribava al fons formant l’ORL, tal com mostren els alts nivells de matèria 

orgànica i d’alquenones acumulats al fons. Aquest baix nivell d’oxigen al fons queda 

també evidenciat per l’increment abrupte en el taxó de baix contingut d’oxigen al 

testimoni UB6 (Fig. 4.3b) (Pèrez-Asensio et al., 2020). Les petites diferències d’edat 

entre els registres de S/Fe dels dos testimonis estan dintre dels errors del model d’edat. 

Per altra banda el lleuger desfasament observat entre el pic de S/Fe i el pic del taxó de 

baix contingut d’oxigen al testimoni UB6 pot estar també relacionat amb la migració del 

S dintre del sediment. Durant la fase central de l’ORL, els valors de S/Fe es mantenen 

relativament alts, sobretot al testimoni més som, el T1 (659 m), evidenciant que les 

condicions de baixa ventilació es van allargar durant aquest període A la fase final de 

l‘ORL s’observa una caiguda dels valors de S/Fe en els dos testimonis, més evident en el 

T1, la qual cosa podria indicar un canvi cap a condicions de major entrada d’oxigen. 

Aquest fet s’ha corroborat també per l’increment en el taxó d’alt contingut d’oxigen en el 

testimoni UB6. Per contra, els testimonis profunds, com l’MD95-2043 i l’MD99-2343 

mostren que el fons de la conca seguia poc ventilat durant aquest interval de temps (Pérez-

Asensio et al., 2020). Aquests resultats suggereixen que la re-ventilació de la columna 

d’aigua al final de la desglaciació es va iniciar en primera instància a nivells intermedis, 

i que la re-ventilació del fons de la conca es va donar més tard, probablement amb 

l’arribada de condicions més fredes i ventoses durant l’esdeveniment del 8,2 ka BP 

(Frigola et al., 2007). 

Per altra banda, l’indicador Mn/Fe s’ha definit com a indicador de condicions 

d’oxigenació al fons marí per Calvert and Pedersen (2007) i es pot observar a la Figura 

4.3d. Igual que amb el S/Fe, s’ha utilitzat els registres dels testimonis HER-GC-T1 i  
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Figura 4.3. a) Registre de SST a partir d’alquenones dels testimonis MD95-2043 (blau) i MD99-2343 (vermell); b) 

registres dels testimonis HER-GC-UB6 (caqui) a partir del percentatge d’associacions de foraminífers bentònics C9... 

c) registre de S/Fe dels testimonis HER-GC-T1 (lila) i HER-GC-UB6 (caqui); d) registre de Mn/Fe dels testimonis 

HER-GC-T1 (lila) i HER-GC-UB6 (caqui); e) registre de TOC dels testimonis HER-GC-UB6 (caqui), HER-GC-T1 

(lila) i MD95-2043 (blau); f) registre d’alquenones dels testimonis HER-GC-T1 (lila) i MD95-2043.  La profunditat 

dels testimonis és T1 (659 m), UB6 (946 m), MD95 (1841 m) i MD99 (2391 m). 
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HER-GC-UB6, els quals  mostren uns valors mitjans molt comparables, tant en valors 

absoluts com en patrons de variació. Els valors màxims registrats al final de l’ORL són 

un fet que es pot explicar amb el concepte denominat “bombeig de manganès” (Calvert 

& Pedersen, 2007) segons el qual, quan es donen condicions anòxiques o disòxiques, 

s’afavoreix la remobilització del Mn, però quan es dóna l’entrada d’oxigen al medi, aquest 

precipita, donant-se un increment a les aigües intersticials del sediment marí i al sediment 

en general. Per tant, es pot interpretar que el pic màxim de Mn/Fe detectat al final de 

l’ORL al testimoni HER-GC-T1 i també al HER-GC-UB6, en menor mesura, reflecteixen 

una entrada massiva d’oxigen a nivells intermedis de la columna d’aigua, coincidint amb 

l’esdeveniment de re-ventilació del 8,2 ka BP i el pic en l’UP10 del testimoni profund de 

Menorca (Fig. 4.2) (Frigola et al., 2007). Durant l’Holocè tardà s’observa de nou un 

màxim de Mn/Fe en els dos testimonis, ara és clar a l’UB6, que està molt probablement 

relacionat amb algun altre episodi de re-ventilació de les aigües intermèdies centrat a 2 

ka BP, i caldria estudiar aquest interval amb més detall. 

4.4. Variacions en els corrents profunds 

Una vegada interpretats els paràmetres granulomètrics i els indicadors d’oxigen al medi, 

es pot passar a donar la interpretació de com han variat els corrents profunds al mar 

d’Alboran en els últims 25 ka BP, on es lligaran totes les interpretacions realitzades en 

aquest apartat per tal de donar una idea de quins són els indicadors dels canvis en la 

circulació profunda.  

Les dades inicials de les quals partíem mostraven que la circulació profunda va disminuir 

dràsticament permetent la formació de l’ORL al fons de la conca d’Alboran i també en 

profunditats intermèdies. Les dades desenvolupades del testimoni HER-GC-T1 en aquest 

treball semblen indicar que la mida de gra es va incrementar durant la formació de l’ORL, 

indicant que els corrents de la profunditat intermèdia s’estaven accelerant, tot i que les 

condicions d’oxigen marquen valors mínims. Per tant, tot sembla indicar una major 

estratificació de la columna d’aigua durant la pujada del nivell del mar que va fer 

disminuir la formació d’aigües fondes, sent possible que afectés la circulació termohalina, 

de manera que no s’enfonsaria tant l’aigua a l’hivern. L’increment de la mida de gra a 

profunditats intermèdies indicaria que algun corrent circulava en aquesta profunditat i, 

per tant, aquesta podria tenir una densitat menor i no arribaria al fons de la conca. Però el 

fet que el testimoni HER-GC-T1 i HER-GC-UB6 mostrin condicions pobres en contingut 

d’oxigen durant la formació de l’ORL fa pensar en la possibilitat que la massa d’aigua 
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menys densa, que hauria circulat en aquest període, fos més envellida, o sigui que faci 

molt més temps que està circulant al mar Mediterrani, explicant el baix contingut 

d’oxigen d’aquesta. 

5. Conclusions  

Les anàlisis granulomètriques del sediment del testimoni HER-GC-T1 han permès 

estudiar la intensitat dels corrents de les masses d’aigua intermèdies al mar d’Alboran i 

si aquesta ha estat afectada per la interacció amb l’Oceà Atlàntic durant els últims 25 ka 

BP. En comparar els paràmetres granulomètrics extrets del testimoni HER-GC-T1 amb 

altres registres més profunds de la conca Oest del Mediterrani es confirma un senyal 

oposat en els registres, suggerint que la circulació profunda al mar Mediterrani va estar 

aturada durant la formació de l’organic rich layer (ORL), alhora que la circulació 

intermèdia continuava funcionant. El paràmetre Zr/Fe s’ha extret de l’anàlisi XRF 

realitzat al testimoni HER-GC-T1 com a indicador de la mida de gra i la font del sediment, 

per corroborar els resultats de les anàlisis granulomètriques en l’estudi dels corrents 

intermèdis. Aquesta comparació confirma que en els darrers 25 ka BP, els paràmetres 

granulomètrics i el Zr/Fe mostren un senyal comú (Figura 4.2b i c) indicant que la mida 

de gra del sediment estava controlada/relacionada per la intensitat dels corrents 

intermedis, almenys durant l’etapa de formació de l’ORL. Finalment, el paràmetre S/Fe 

extret de les anàlisis d’XRF realitzats del testimoni HER-GC-T1 ha ajudat a estudiar la 

concentració d’oxigen al fons marí. Quan es comparen les dades de S/Fe del testimoni T1 

amb registres de testimonis més profunds, s’observa un senyal invers, que podria ser 

indicador de que l’oxigen no està arribant a les parts més profundes del fons marí (no hi 

ha ventilació) o que l’oxigen s’està consumint molt més ràpid del que es renova.  

Per tant, durant l’últim glacial/interglacial, és probable que la circulació profunda de la 

conca Oest del mar Mediterrani hagi patit una modificació important en la profunditat 

màxima fins on s’enfonsen les aigües del mediterrani i, per tant, afectant la circulació 

termohalina d’aquesta conca del mar Mediterrani. En aquest treball es proposa la idea que 

el fet de coincidir una circulació intermèdia funcional amb nivells mínims d’oxigen 

durant la formació de l’ORL pot haver estat causat per la circulació d’una massa d’aigua 

diferent, menys densa, amb un contingut en oxigen pobre (envellida) al Mediterrani.  

Caldria però, determinar mitjançant d’altres anàlisis quin és l’origen d’aquesta massa 

d’aigua. Aquests fets tenen una implicació molt significativa en l’actual estat de canvi 

global induït per l’ésser humà. 
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