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Àrea de distribució 
de coral·ligen

Les principals espècies estructuradores de l’hàbitat 
són Lithophyllum stictaeforme i Mesophyllum alter-
nans, i un substrat arbustiu format per diferents 
algues blanes erectes, entre les quals destaquen 
Halimeda estudiantina, Flabellia petiolata i Peys-
sonnelia rubra.2, 3 Quant a la fauna, hi abunden es-
pècies sèssils filtradores d’estructura erecta com les 
gorgònies, anemones i una gran varietat d’esponges, 
briozous i ascídids. 

A més, els fons coral·lígens constitueixen l’hàbitat 
preferent d’espècies d’interès comercial com la lla-
gosta (Palinurus elephas) i poden albergar poblaci-
ons de corall vermell (Corallium rubrum).1 

És un hàbitat característic de la plataforma con-
tinental, que és present fins als 100 m de profundi-
tat, aproximadament, a la Mediterrània occidental.3 

A la Mediterrània, allotja una gran diversitat d’es-
pècies: supera les 1.600.4 Està format principal-
ment per espècies longeves de creixement lent, i 
es considera un hàbitat perenne i no renovable que 
pot arribar a assolir els 8.000 anys.1, 3 Les seves 
estructures tenen uns valors elevats de producció 
de carbonat càlcic, que superen els 400 g/m2/any 
a la mar Balear.5

Entre les amenaces principals a les quals està ex-
posat aquest hàbitat, destaquen: 

  → La pesca d’arrossegament i la pesca artesanal 
(tresmall i palangre de fons): la primera modali-
tat és la que representa una amenaça més gran 
per a aquest hàbitat, sigui per destrucció directa 

o perquè genera terbolesa en l’aigua o sedimen-
tació sobre l’hàbitat.2, 6, 7

  → La proliferació de les algues invasores Wo-
mersleyella setacea, Caulerpa cylindracea, 
Lophocladia lallemandii, Acrothamnion preissii 
i Asparagopsis taxiformis.2, 8, 9

  → L'escalfament de l’aigua.6, 10

  → Els ancoratges.11

  → Les activitats recreatives de busseig.12-14

  → L'eutrofització.3

Malgrat el gran valor econòmic i ecològic del coral-
ligen, el seu estat de conservació a la mar Balear 
es mostra inadequat a les zones on s’ha avaluat, 
encara que hi ha zones sense dades, especialment 
al Migjorn de Mallorca.15 Per tant, és d’una impor-
tància vital saber-ne la distribució batimètrica per 
poder-lo protegir.

NORMATIVA 

  → Conveni per a la protecció de la mar Mediterrà-
nia contra la contaminació (Conveni de Barce-
lona), de 16 de febrer de 1976, modificat el 10 
de juny de 1995.

  → Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig, 
relativa a la conservació dels hàbitats naturals 

L’hàbitat coral·ligen es compon d’algues calcàries incrustants 
que s’acumulen de forma laminar sobre un substrat dur, i que 
d’aquesta manera permeten que s’hi instal·lin altres organismes 
d’esquelet carbonatat.1 

En l’elaboració d’aquest capítol han participat: 
Natalia Barrientos, Raquel Vaquer-Sunyer, Eva Marsinyach, Marc Julià, Joan Moranta, 
Enric Ballesteros i Carmen Barberá.
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RESULTATS

  → Les zones on s’ha compilat cartografia de coral-
ligen són a la plataforma continental del canal 
de Menorca i del sud-oest de Mallorca, princi-
palment entre 50 i 100 m de profunditat.

  → L’àrea total de coral·ligen és de 999,7 km2 del 
total de 4.395,95 km2 cartografiats de la mar 
Balear.

  → S’han de dedicar més esforços a compilar i a 
prospectar l’hàbitat de coral·ligen, ja que, per 
exemple, no es tenen dades d’aquest hàbitat a 
la plataforma continental de les Pitiüses.

Imatge d’un bloc de coral·ligen que sustenta una àmplia diversitat d’algues carbonatades. Font: Enric 
Ballesteros.
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en QUÈ ÉS?

Hàbitat marí de substrat dur característic de la zona de 
plataforma continental, comú especialment entre els 
50-100 m de profunditat. Es forma a partir d’estruc-
tures orgàniques dures produïdes per algues calcàries 
que cohabiten amb una àmplia fauna (esponges, ane-
mones, gorgònies, briozous i ascídids).

PER QUÈ?

El coral·ligen té un gran valor ecològic i proporcio-
na hàbitat a espècies de valor comercial alt com la 
llagosta. És de creixement lent i per això es consi-
dera un hàbitat no renovable de difícil recupera-
ció. Per tant, és molt vulnerable a la seva amenaça 
principal, la pesca d’arrossegament, de manera 
que saber quina és la seva àrea de distribució és 
molt important per garantir-ne la protecció.

LOCALITZACIÓ

2019

METODOLOGIA

S’utilitza la compilació de cartografies de l’estudi de 
Julià i col·laboradors (2019) amb dades cartogràfi-
ques de coral·ligen de diferents projectes (Informe 
IEO del projecte LIFE+ INDEMARES, DRAGONSAL, 
LIC de Llevant, LIC des Trenc, LIC de Cabrera, LIC 
sa Dragonera).

Es descriuen com a coral·ligen els hàbitats següents:

  → Coral·ligen amb dominància d’invertebrats

  → Coral·ligen de plataforma dominat per algues o 
invertebrats

  → Coral·ligen i roca circalitoral dominada per algues

Es descriuen les dades en funció de l’àrea total car-
tografiada (4.395,95 km2). S’ha de tenir en compte 
que l’àrea total cartografiada està subestimada, tant 
per falta de cartografies existents com de zones pros-
pectades de la mar Balear.
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i de la fauna i flora silvestres. Es coneix com a 
Directiva Hàbitats (hàbitat d’interès comunitari 
1170 Esculls).

  → Decret 75/2005, de 8 de juliol, pel qual es crea 
el Catàleg balear d’espècies amenaçades i d’es-
pecial protecció.

  → Ordre AAA/1479/2016, de 7 de setembre, per 
la qual s’estableix una zona protegida de pes-
ca a l’àrea del canal de Menorca i es modifica 
l’Ordre AAA/1504/2014, de 30 de juliol, per la 
qual s’estableixen zones protegides de pesca 
sobre determinats fons muntanyosos del canal 
de Mallorca i a l’est del Parc Nacional Maritimo-
terrestre de l’Arxipèlag de Cabrera.

  → Reglament (CE) núm. 1967/2006 del Consell, 
de 21 de desembre, relatiu a les mesures de 
gestió per a l’explotació sostenible dels recur-
sos pesquers a la mar Mediterrània, i l’Ordre 
APA/254/2008, de 31 de gener, per la qual s’es-
tableix un pla integral de gestió per a la conser-
vació dels recursos pesquers a la Mediterrània 
(BOE núm. 33, de 7 de febrer de 2008), que 
consideren els fons de maërl hàbitats protegits 
i hi prohibeixen la pesca d’arrossegament.

  → Directiva 2008/56/CE del Parlament Europeu i 
del Consell, de 17 de juny de 2008, per la qual 
s’estableix un marc d’acció comunitària per a 
la política del medi marí (Directiva marc sobre 
l’estratègia marina).

  → Reial decret 139/2011, de 4 de febrer, per al 
desenvolupament de la Llista d’espècies silves-
tres en règim de protecció especial i del Catàleg 
espanyol d’espècies amenaçades, i les seves 
modificacions: 

- Ordre AAA/75/2012, de 12 de gener,
- Ordre AAA/1771/2015, de 31 d’agost,  
- i Ordre AAA/1351/2016, de 29 de juliol.

METODOLOGIA 

L’àrea cartografiada de coral·ligen consta de di-
ferents tipus d’hàbitats identificats en diferents 
cartografies compilades i unificades en un estudi 
de l’Observatori Socioambiental de Menorca (OB-
SAM), la Societat d’Història Natural de les Balears 
(SHNB) i la Fundació Marilles.15 Una part de les 
cartografies compilades de coral·ligen es basa en 
els estudis previs següents: Informe IEO del pro-
jecte LIFE+ INDEMARES,2, 16 DRAGONSAL,17 LIC 
de Llevant,18 LIC des Trenc,19 LIC de Cabrera,20 
LIC de sa Dragonera.21 

A partir d’aquestes cartografies s’han calculat 
les àrees de distribució ocupades per cada tipus 
d’hàbitat. Es recomana examinar aquest estudi per 
conèixer a fons els detalls sobre la metodologia. 

Els diferents tipus d’hàbitats de coral·ligen identifi-
cats a l’estudi i el seu respectiu codi de Llista patró 
dels hàbitats marins d’Espanya22, 23 són:

  → 03020225: Coral·ligen amb dominància d’inver-
tebrats.

  → 03020104: Coral·ligen de plataforma dominat 
per algues o invertebrats.

  → 030201: Coral·ligen i roca circalitoral dominada 
per algues.

A l’estudi no s’han tengut en compte les comunitats 
de coral·ligen dels hàbitats cartografiats de les Pi-
tiüses entre 0 i 50 m.15 Per tant, l’àrea del coral·ligen 
està subestimada, ja que s’ha de considerar que 
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falten dades per compilar i zones noves per pros-
pectar de la mar Balear (figura 1).

RESULTATS

La superfície de plataforma continental compilada 
fins a l’any 201915 mostra que les comunitats de 
coral·ligen conegudes es distribueixen al voltant 
de les illes de Mallorca, Menorca i Cabrera (figura 
1). De les zones cartografiades, el sud-oest de 
Mallorca i el canal de Menorca mostren les distri-
bucions més importants d’aquest hàbitat.

El total cartografiat sense superposicions ocupa una 
àrea de 999,67 km2 (figura 1, taula 1) que equival 
al 22,74 % de tots els hàbitats compilats a Julià i 
col·laboradors (4.395,95 km2).15

L’anàlisi de les diferents comunitats que contenen 
hàbitats de coral·ligen mostra que el coral·ligen de 
plataforma dominat per algues o invertebrats és el 
tipus que té una extensió més gran, amb un total 
de 609,76 km2 cartografiats, la qual cosa suposa el 
13,87 % del total (taula 1). A continuació el seguei-
xen el coral·ligen i roca circalitoral dominada per 
algues, amb un total de 240,18 km2, que equivalen 
al 5,46 %, i el coral·ligen amb dominància d’inver-
tebrats, amb 149,73 km2 o el 3,41 % de tots els 
hàbitats estudiats.

Aquest hàbitat s’ha observat principalment entre 
els 50–100 m de profunditat (Taula 1), ja que les 
algues que componen el coral·ligen necessiten llum 
a bastament per créixer. 

Figura 1. Àrea de distribució de coral·ligen de la plataforma continental a l’illa de Mallorca, Menorca i 
Cabrera, respecte a l’àrea total cartografiada. Font: Julià i col·laboradors.15

Coral·ligen

Àrea cartografiada

0 12,5 25 50
km

Codi LPHME Hàbitat Àrea de 
distribució (km2)

Total cartografiat
(%)

Àrea de 
distribució de 
50–100m (km2)

3020225 Coral·ligen amb dominàn-
cia d’invertebrats

149,73 3,41 149,73

3020104 Coral·ligen de plataforma 
dominat per algues o in-
vertebrats

609,76 13,87 384,19

30201 Coral·ligen i roca circali-
toral dominada per algues

240,18 5,46 206,48

Total 999,67 22,74 740,40

Taula 1. Característiques dels tipus d’hàbitats de coral·ligen de la plataforma continental amb la seva 
àrea de distribució i el percentatge total cartografiat. Font: Julià i col·laboradors.15
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CONCLUSIONS

  → L’any 2019, l’àrea total cartografiada de coral-
ligen de la mar Balear és de 999,67 km2. Aquest 
valor representa el 22,74 % del total d’hàbitats 
cartografiats, i suposa el tercer hàbitat de la mar 
Balear en extensió. 

  → A Mallorca i Menorca aquest hàbitat s’ha trobat prin-
cipalment entre els 50 i els 100 m de profunditat.

  → El tipus d’hàbitat de coral·ligen més abundant és 
el coral·ligen de plataforma dominat per algues o 
invertebrats, amb 609,8 km2, que representa més 
de la meitat d’aquestes comunitats cartografiades.

  → Aquesta àrea està subestimada, ja que no es 
disposa d’una cartografia submarina comple-
ta de la mar Balear. Per exemple, no es tenen 
dades d’àrea de distribució de coral·ligen al 
voltant de les Pitiüses.
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