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Distribució de 
coralls de profunditat

Aquests hàbitats profunds es componen d’espè-
cies de coralls úniques i longeves, també cone-
guts com antozous (Cnidaria) (figura 1). Un dels 
avantatges de la seva estructura tridimensional 
és que els capacita per acollir un elevat nombre 
d’espècies, entre les que destaquen: peixos —in-
cloent-hi taurons—, cefalòpodes, crustacis, porí-
fers, mol·luscos, anèl·lids, briozous, foraminífers 
i equinoderms.1, 2 Addicionalment, les estructures 
tridimensionals formades pels coralls de profun-
ditat presenten associacions amb poblacions de 
crustacis d’alt valor comercial,3-6 com és el cas de 
la gamba rosada.1, 7

La majoria de coralls de profunditat tenen estructu-
res arborescents fràgils i amb taxes de creixement 
lent.8-10 L’activitat humana —especialment la pes-
ca, sobretot la de ròssec i, en general, les arts de 

contacte de fons—, suposa una gran amenaça per 
aquests fràgils ecosistemes, la recuperació dels 
quals enfront d’una pertorbació és molt lenta a cau-
sa de les esmentades taxes de creixement baixes.  

Aquests agents externs han reduït la gran complexi-
tat d’aquests hàbitats, promovent la disminució de 
la densitat de les seves poblacions. Moltes espè-
cies de corall de la Mediterrània estan incloses en 
la Llista Vermella de la Unió Internacional per a la 
Conservació de la Naturalesa (UICN),11 on algunes 
hi estan declarades «en greu perill d’extinció» —com 
és el cas del corall bambú Isidella elongata. D’altra 
banda, diverses espècies de coralls de profunditat 
mediterrànies han estat incloses en el Conveni de 
Barcelona, que és vinculant per als països signants, 
entre els quals hi ha Espanya.12

Les principals activitats humanes que amenacen la 
integritat d’aquests hàbitats són:

1. La pesqueria de ròssec
Generalment fins als 1.000 m de profunditat, que 
pot rompre i desintegrar les estructures coral·líge-
nes i minvar la fauna associada, donant lloc a la mo-
dificació de l’hàbitat.6, 13-17 Un dels efectes indirectes 
de la pesca de ròssec és la resuspensió de sediment, 
que pot afectar negativament els organismes sèssils 
filtradors.18, 19

2. La pesca de palangre de fons i xarxes d’emmallament
Afecta directament aquests organismes a causa de 
la captura accidental de colònies de coralls.20-22 

Més enllà dels fons coral·ligens —allà on l’ambient lumínic no 
permet el creixement de les algues coral·linàcies que construeixen 
l’hàbitat coral·ligen—, els fons de coralls de profunditat mostren 
una elevada riquesa en invertebrats marins sèssils. Els coralls 
de profunditat creen hàbitats molt complexos estructuralment, tot 
i que, en general en el cas de la Mediterrània, sense un substrat 
biogènic carbonatat de la magnitud del coral·ligen. La seva funció 
ecològica és rellevant per sota de la plataforma continental (> 200 
m) on, en el cas de la mar Balear, promou una gran biodiversitat 
d’espècies associades entre les que hi ha espècies de peixos i 
invertebrats d’interès comercial.1

En l’elaboració d’aquest capítol han participat: 
Natalia Barrientos, Raquel Vaquer-Sunyer, Covadonga Orejas, Enric Ballesteros, 
Jordi Grinyó, Pilar Marín i Eva Marsinyach.

Figura 1. Imatge d’hàbitat rocós profund a la 
muntanya submarina d’Ausiàs March (canal de 
Mallorca). Conté l’espècie de corall tou mà de 
mort (Alcyonium sp.). Font: Expedició Oceana 
Ranger 2010: Descobrint les muntanyes submarines. 
© Oceana.



QUÈ ÉS?

Hàbitat de fons profunds (> 200 m) amb presència 
de coralls que estan protegits per normativa na-
cional i internacional. Alguns exemples d’espècies 
de coralls de profunditat són: coralls negres, plo-
mes de mar, corall vermell i corall bambú.

PER QUÈ?

Els coralls de profunditat formen hàbitats de gran 
importància ecosistèmica en els fons de la mar 
Balear. Són elements crucials per promoure la bio-
diversitat en zones sense llum. Però aquest hàbitat 
està amenaçat principalment per la pesca de ròs-
sec. Per tant, el coneixement de la seva distribució 
és necessari per elaborar mesures de gestió per a 
la seva conservació.

METODOLOGIA

La cartografia i observació d’aquests hàbitats es 
realitza des de vaixells oceanogràfics a través de 
tècniques acústiques de multifeix, transsectes de 
vídeo amb robots teledirigits i mitjançant subma-
rins autònoms tripulats. 

S’inclouen únicament dotze espècies de coralls 
de profunditat declarades vulnerables per nor-
matives nacionals i internacionals. La distribució 
ha estat derivada de literatura científica i informes 
tècnics.1-12 Addicionalment es presenten àrees de 
boscos de gorgònies i fons rocosos amb coralls ne-
gres —antipataris—, compilades per Julià et al.13

RESULTATS

Els coralls de profunditat ocupen unes batimetries i 
distribucions geogràfiques molt àmplies fins a > 1.600 
m de profunditat. Zones amb alta i variada distribució 
d’espècies vulnerables són el canó de Son Bou (canal de 
Menorca), Cap de Formentor, l’espadat Émile Baudot i 
les muntanyes submarines de ses Olives i Ausiàs March.

És important destacar que la distribució no mostra 
tota l’àrea ni totes les espècies vulnerables existents 
a la mar Balear. Per tant, una compilació i investiga-
ció cartogràfica d’aquests hàbitats són necessàries 
per elaborar els plans de gestió d’aquestes espècies 
tan alterables per les activitats antròpiques.
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Distribució de les diverses espècies de coralls de profunditat vulnerables en base a la literatura 
científica i informes tècnics (cercles de colors).1-12 Les àrees de color taronja provenen de la 
compilació de cartografies realitzada per Julià et al .13
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3. Canvi global 
S’han observat efectes negatius en la capacitat ali-
mentària i calcificació en poblacions de coralls de la 
Mediterrània causats per un augment de tempera-
tura, així com efectes de l’acidificació oceànica que 
sembla afectar determinades espècies de coralls de 
profunditat.23-25 No obstant això, fins avui tots els 
resultats obtinguts al respecte provenen d’experi-
ments de laboratori i cap d’aquests efectes s’ha 
observat en camp amb detall.

4. Altres activitats humanes
La contaminació, la prospecció, l’extracció de recur-
sos energètics (per exemple, de cru) i l’alteració de 
l’escorrentia dels rius poden promoure alts nivells 
de sediments en suspensió que alteren l’habilitat 
filtradora dels pòlips.26

Per tal de poder establir les mesures de gestió 
adequades és fonamental, com a primer pas, la 
detecció i el cartografiat de les poblacions de 
corall de profunditat.27

NORMATIVA I REGULACIONS

Les comunitats dominades per coralls de profun-
ditat (> 200 m)28 es consideren ecosistemes marins 
vulnerables (VME, per les seves sigles en anglès), i 
les espècies de coralls estan contemplades en dife-
rents convenis, llistats i directives europees:

  → Conveni per a la protecció de la mar Mediterrà-
nia contra la contaminació (Conveni de Barce-

lona del 16 de febrer de 1976, modificat el 10 
de juny de 1995). Annex II del Protocol sobre 
les zones especialment protegides i la diversitat 
biològica a la Mediterrània.

  → Llista Vermella de la IUCN (Unió Internacional 
per la Conservació de la Naturalesa). Categoria 
«Coralls mediterranis» (2017).11

  → Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig 
de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats 
naturals i de la fauna i flora silvestres (Directiva 
Hàbitats).

  → 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). Descriptor 6: Integritat dels 
fons marins. 

  → Decret 21/2018, de 6 de juliol, pel qual s’esta-
bleixen els principis generals per a la pesca del 
corall vermell en les aigües interiors de les Illes 
Balears i s’estableix la seva ordenació.

També es tenen en consideració dins la política pes-
quera de la Mediterrània (General Fisheries Com-
mission for the Mediterranean, GFCM).

En el següent llistat es resumeixen espècies incloses 
en la Llista Vermella de la IUCN,11 dins la categoria 
«Coralls mediterranis»:29

GRUP ESPÈCIE DE CORALL Llista Vermella IUCN
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Desmophyllum dianthus «en perill»

Lophelia pertusa «en perill»

Madrepora oculata «en perill»

Dendrophyllia cornigera «en perill»

Dendrophyllia ramea «vulnerable»
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Antipathes dichotoma «quasi amenaçat»

Leiopathes glaberrima «en perill»

Parantipathes larix «quasi amenaçat»

Antipathella subpinnata «quasi amenaçat»



METODOLOGIA

En general, la detecció d’aquestes espècies es re-
alitza amb mètodes no invasius que impliquen me-
todologies d’imatge telepresencials o mitjançant 
submarins tripulats, que es poden implementar a 
bord de vaixells oceanogràfics. El mostreig i carac-
terístiques del substrat, la topografia i les anàlisis 
quantitatives per estimar diversitat, distribució i 
demografia es realitzen mitjançant:

  → (i) Tècniques acústiques de multifeix (multibeam). 

  → (ii) Transsectes de vídeo utilitzant ROV (de l’an-
glès, Remotely Operated Vehicles), i.e. robots te-
ledirigits o Vehicles Submarins Autònoms (AUV).

  → (iii) Submarins autònoms tripulats, i.e. el sub-
marí Jago utilitzat al canal de Menorca i, prèvi-
ament, al canó submarí del Cap de Creus.

També es poden fer cartografies predictives dels hà-
bitats basant-se en les característiques de l’àrea on 
els coralls de profunditat tenen potencial de desen-
volupament. Aquest tipus d’aproximacions predicti-
ves (predictive habitat modelling, en anglès) es troba 
encara poc desenvolupat per a la Mediterrània, tot 
i que hi ha algunes publicacions que l’inclouen30 
i, recentment, s’ha conclòs un estudi per al corall 
bambú Isidella elongata basat en les poblacions de 
l’espècie al canal de Mallorca.31

Per aquest indicador s’inclouen únicament dades de 
distribució de coralls de profunditat que es troben 
a la Llista Vermella de la IUCN i convenis interna-
cionals. La recopilació es basa en les observacions 
de diversos articles científics: 

  → La mar Balear32-36

  → El canal de Menorca7, 37, 38

  → El canal de Mallorca1, 31, 39, 40

Addicionalment, s’inclouen dades de l’àrea de dis-
tribució de gorgònies i antipataris d’un estudi de 
cartografia de la mar Balear.41 Les dades originals 
s’han extret del projecte LIFE+ INDEMARES i de les 
referències que s’hi troben.38, 42

RESULTATS

1. Resultats generals
L’estudi de la compilació de cartografies de Julià 
et al.41 inclou els següents hàbitats amb coralls de 
profunditat de la llista patró dels hàbitats marins 
d’Espanya43, 44 (figura 2):

  → 03020206. Boscos de gorgònies en roca circali-
toral dominada per invertebrats.

  → 04010102. Fons rocosos profunds amb antipataris. 

GRUP ESPÈCIE DE CORALL Llista Vermella IUCN
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Corall bambú: 
Isidella elongata «en greu perill d’extinció»
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Funiculina quadrangularis «en greu perill d’extinció»

Kophobelemnon stelliferum «preocupació menor»



In
fo
rm
e 
Ma
r 
Ba
le
ar

Aquesta àrea compilada fins avui suma 85,5 km2 

(taula 1). Futurs estudis de compilació cartogràfica 
haurien d’enfocar-se a calcular l’àrea total de totes 
les dades disponibles.

Taula 1. Resum de les dades de coralls de 
profunditat incloses a Julià et al.41

HÀBITAT km2

Fons rocosos profunds amb antipataris 38,18
Boscos de gorgònies en roca 47,30
circalitoral dominada per invertebrats

TOTAL 85,49

2. Resultats per espècies
Únicament s’inclou informació sobre les espècies de 
coralls de profunditat incloses en la Llista Vermella 
de la IUCN:

ORDRE ALCYONACEA
DE FONS TOUS

Corall bambú (Isidella elongata)
Espècie de creixement lent i llarga longevitat (fins a 
400 anys) amb colònies que poden adquirir fins a 50 
cm d’altura 29, 45, 46 (figura 3). Un aspecte destacable 
del corall bambú I. elongata que el diferencia de la 
majoria d’espècies de gorgònies protegides és que 
habita fons tous (fangosos) plans o lleugerament 
inclinats (5 % de pendent), i no durs (rocosos), com 
sol ser habitual per a moltes espècies de cnida-
ris.39 Aquesta espècie caracteritza un dels hàbitats 
descrits en el llistat preliminar dels hàbitats marins 
bentònics de les Illes Balears:32

04020206. Fangs batials compactes amb I. elonga-
ta:  a > 500 metres, entre les muntanyes submarines 
d’Ausiàs March i ses Olives es troben zones ben pre-
servades, però vulnerables a la pesca de ròssec.47

Expedicions d’Oceana realitzades els anys 2011 i 2014 
van identificar a la mar Balear un dels dos boscos d’I. 
elongata més ben conservats de la Mediterrània39, 40 
—l’altre, a les illes Eòlies.48 Aquesta població es troba a 
l’est d’Eivissa (canal de Mallorca), concretament entre les 
muntanyes submarines d’Ausiàs March i ses Olives, on 
l’acció antropogènica no l’afecta, ja que hi ha zones amb 
cables submarins a les que no tenen accés els vaixells de 
ròssec, i que, per tant, li serveixen de protecció.1 

D’una banda, aquestes poblacions d’I. elongata pre-
senten la densitat més gran fins ara documentada 
a la mar Mediterrània.1 Arriben a formar àmplies 
praderies d’entre 2.300-2.683 colònies/hectàrea de 
densitat en zones sense pesca de ròssec a 480-615 m 
de profunditat (entre Ausiàs March i ses Olives). Les 
observacions amb ROV mostren que les colònies del 
canal de Mallorca es troben en bon estat —ramifica-
cions en forma de canelobre i pòlips oberts—, amb 
exemplars de fins a 40 cm, que inclouen una comu-
nitat de 50 taxons de fauna associada.1

D’altra banda, zones amb impacte de ròssec del 
sud-oest de Formentera (properes a l’espadat Émile 
Baudot) estimen una densitat de 53-62 colònies/
hectàrea, amb només 19 taxons associats.1 Aques-
tes colònies són més petites (fins a 20 cm), joves i 
danyades, amb un baix nombre de branques.1

A la Mediterrània, els models predictius per a hàbi-
tats dominats per espècies de coralls profunds són 

Figura 2. Àrea de distribució dels hàbitats amb coralls de profunditat que es van incloure en l’estudi de 
compilació de cartografies.41

Illes Balears
Boscos de gorgònies en roca circalitoral dominada per invertebrats + Fons rocosos profunds amb antipataris
Illes Balears
Boscos de gorgònies en roca circalitoral dominada per 
invertebrats + Fons rocosos profunds amb antipataris.



escassos, però recentment se n’ha generat un per 
al corall bambú basat en la població en bon estat 
del canal de Mallorca. Els resultats —actualment, en 
fase de revisió— mostren que la predicció de la seva 
població es veu afavorida en pendents més petits.31

ORDRE ALCYONACEA
DE FONS DURS

Corall vermell (Corallium rubrum)
Aquesta espècie endèmica de la Mediterrània es co-
neix comunament com corall vermell (figura 4). Es troba 
present en el nord-est de Mallorca, nord de Menorca, 
Cabrera i a l’est del canó de Son Bou.35, 36, 38 Pot viure 
entre els 5 i 800 m de profunditat —tot i que predomina 
entre 30-150 m de profunditat— i viure 100 anys.29, 49

S’ha observat una disminució de població atribuïda 
a la seva explotació durant anys per part de pes-
cadors de corall32, 50-52 i a l’escalfament de l’aigua.53 

Actualment es pot extreure entre Cap des Freu i el 
Cap de Formentor (aigües enfora de la Reserva Ma-
rina de Llevant) a una profunditat > 50 m i amb una 
veda d’extracció entre l’1 de gener i el 30 d’abril, i 
entre l’1 de novembre i el 30 de desembre. 

Gorgònia (Callogorgia verticilata)
Aquesta gorgònia (figura 5) ha estat observada 
en el canal de Menorca entre 100-360 m de 
profunditat.33, 37, 38 També s’ha observat en la 
muntanya submarina ses Olives, al canal de 
Mallorca.33, 39, 40

Figura 3. Exemplar de corall bambú (Isidella 
elongata) —espècie «en greu perill d’extinció», 
segons consta a la Llista Vermella de la UICN 
per a la Mediterrània— sobre fons tous del canal 
de Mallorca. Font: Expedició Oceana Ranger 2010: 
Descobrint les muntanyes submarines. © Oceana.

Figura 4. Detall d’un exemplar de corall vermell 
(Corallium rubrum) sobre fons tous del canal de 
Mallorca. Font: Expedició per la Mediterrània del 
Catamarà Oceana Ranger. © Oceana/Juan Cuetos.

Figura 5. Dues espècies de gorgònies (Callogorgia verticilata, blanca i «quasi amenaçada», i Eunicella 
cavolini, de color taronja). Muntanya submarina de ses Olives, canal de Mallorca (Illes Balears). Font: 
Expedició d’Oceana a les muntanyes submarines de Balears a bord del vaixell oceanogràfic del SOCIB. © Oceana.
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Gorgònia (Viminella flagellum)
Ha estat localitzada en el canal de Menorca entre 
els 100-360 m de profunditat, i també en el canal 
de Mallorca entre els 90-500 m.33, 37, 39, 40

ORDRE SCLERACTINIA

Madrepora oculata
Detectada en el canal de Menorca i en la zona del 
Cap de Formentor (al nord de Mallorca).7, 38

Desmophyllum dianthus (figura 6)
Estudis de laboratori han demostrat que D. di-
anthus podria tenir una mitjana de creixement 
del 14 % anual,8 amb un temps de vida de fins 
a 200 anys.54

Espècie observada en el sud de Menorca, nord-est 
de Menorca (entre els 301-1.163 m) i en l’espadat 
d’Émile Baudot (entre els 300-950 m).33, 38 Actual-
ment mostra una tendència decreixent del seu nom-
bre de poblacions.55 

Dendrophyllia cornigera 
Localitzada a profunditats d’entre 180-330 m del 
canal de Menorca, en el canó de Son Bou i el nord 
de Mallorca (Cap de Formentor).33, 38

Dendrophyllia ramea 
Habita la plataforma i talús continental sobre subs-
trats rocosos o substrats formats per algues calcà-

ries o closques (figura 7).43 Aquesta espècie ha estat 
inventariada en el canal de Menorca i el canó de 
Son Bou38, i mostra una distribució batimètrica de 
profunditat més petita que D. cornigera.56

ORDRE ANTIPATHARIA
CORALLS NEGRES

Leiopathes glaberrima
Aquesta espècie de corall negre s’ha localitzat entre 
els 115-200 m del canal de Menorca, amb baixa 
densitat (1-4 colònies/m2).7, 33 També ha estat ob-
servada en el Cap de Formentor, entre els 115-350 
m de profunditat, i ses Olives.33, 39 

Parantipathes larix
Aquest corall negre ha estat observat en el canal de 
Mallorca entre els 200-225 m, el Cap de Formentor, 
a 330 m de profunditat, i ses Olives.33, 40

Antipathes dichotoma (figura 8)
En el canal de Menorca s’ha detectat entre els 97-
187 m33, en baixa densitat (1-4 colònies/m2), i al 
canó de Son Bou.7 Aquesta espècie també ha estat 
observada en el Cap de Formentor i ses Olives.33, 40 
Addicionalment, hi ha observacions a la mar Balear 
a 550 m de profunditat.34

Figura 7. Corall de profunditat Dendrophyllia 
ramea (de color taronja) en un jardí de 
gorgònies. Font: Expedició Oceana Ranger 2010: 
Descobrint les muntanyes submarines. © Oceana.

Figura 6. Corall de profunditat Desmophyllum 
dianthus. Font: Expedició Oceana Ranger 2011: 
Rumb a les muntanyes i canons submarins. © 
Oceana.



ORDRE PENNATULACEA
PLOMES DE MAR 

Funiculina quadrangularis (figura 9)
En el canal de Menorca s’ha detectat entre els 112-
267 m de profunditat.7, 33 Aquesta espècie també 
ha estat observada en el canal de Mallorca a 473-
616m33, a la vora del talús de la plataforma al nord 
de sa Dragonera i a l’oest de Formentera, a ~630 m 
de profunditat.40

CONCLUSIONS

Els coralls de profunditat estan afectats principal-
ment per la pesca de ròssec i la pesca accidental 
de palangre de fons.6, 14, 17, 19, 21 Per tenir un millor 
coneixement dels impactes que generen, s’haurien 
de reportar les captures accidentals de coralls amb 
diferents arts de pesca. 

En general, hi ha poca informació sobre les espècies 
de coralls de profunditat, per la qual cosa es desco-
neix quina és la tendència de les seves poblacions.

Zones sense pesca de ròssec mostren colò-
nies amb exemplars més sans i amb un nombre 

més gran de fauna associada. La densitat de 
corall bambú (I. elongata) cartografiada entre 
les muntanyes submarines d’Ausiàs March i ses 
Olives és la més gran de les observades a la 
Mediterrània. La densitat oscil·la entre 2.300-
2.683 colònies/hectàrea en zones sense pesca 
de ròssec, i 53-62 colònies/hectàrea en zones 
on es practica el ròssec.1

Es reporta la distribució observada de dotze espè-
cies de coralls de profunditat vulnerables de la mar 
Balear. Les zones de distribució més comunes són el 
canal de Mallorca (les muntanyes submarines de ses 
Olives i Ausiàs March), l’espadat d’Émile Baudot i el 
canal de Menorca. Això es deu principalment al fet 
que les campanyes d’investigació oceanogràfiques 
s’han dirigit a aquestes zones.

Per tant, la distribució de coralls de profunditat no 
mostra tota l’àrea ni totes les espècies vulnerables 
existents. És necessària una compilació cartogrà-
fica exhaustiva dels diversos estudis de coralls de 
profunditat de la mar Balear, així com conèixer-ne 
millor els patrons de distribució, la dinàmica pobla-
cional, la reproducció i diversos aspectes ecològics. 
Indicadors que contribueixen a dissenyar plans de 
gestió adequats per a la seva conservació.

Figura 8. Exemplar de corall negre (Antipathes 
dichotoma). Font: Expedició d’Oceana a les 
muntanyes submarines de Balears a bord del 
vaixell oceanogràfic del SOCIB. © Oceana.

Figura 9. Exemplar de Funiculina quadrangularis. 
Font: Jordi Grinyó.
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