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 INTRODUCCIÓ 
 
El corall vermell (Corallium rubrum) és una 
espècie endèmica mediterrània que es pot trobar 
al llarg del litoral rocós mediterrani i en les 
costes atlàntiques adjacents (Marchetti, 1965 
;Zibrowius et al,1984). Presenta un rang 
batimètric molt ampli, des de pocs metres (en 
ambients esciàfils) fins a 200 metres de fondària 
(Weinberg, 1978).  
 
Aquesta espècie té un gran valor ecològic, estètic 
i comercial (Santangelo i Abbiati, 2001). El seu 
esquelet calcari ha estat molt preuat en joieria 
des de l’antiguitat. La recol.lecció  del corall 
vermell , durant centenars d’anys, es va realitzar 
amb arts de pesca que ocasionaven un alt impacte 
en el fons marí i de baix rendiment, com la Creu 
de Sant Andreu i les barres italianes (Andaloro i 
Cicogna, 1993), en els darrers 50 anys s’ha 
pescat mitjançant l’utilització de l’escafandre 
autònom, aquest mètode ha resultat ser molt més 
productiu i per tant més destructiu per les 
poblacions de corall   
 
Aquesta pesca intensiva, ha fet que el corall , que 
abans formava importants poblacions  a la 
Mediterrània, s’hagi convertit en una espècie 
díficil de trobar en molts indrets.Així doncs, les 
poblacions que es troben actualment, tenen una 
estructura de talles molt inferior a les mides 
legals (talla mínima legal igual a 7 mm de base).  
 
La característica orografia de les Illes Medes, 
amb una nombrosa presència de coves, túnels i 
extraploms, i la gran quantitat de matèria 
orgànica que hi ha en les seves aigües, 
proporcionen unes condicions úniques pel 
desenvolupament de poblacions de corall vermell 
a partir de poca fondària, fet poc freqüent a la 
Mediterrània.  
L'interés per l'observació de les poblacions del 

coral·ligen per part dels capbussadors en la 
reserva juntament amb la presència de 
poblacions a poca fondària ha comportat que el 
corall vermell tingués un valor patrimonial, a 
més del    valor econòmic., 
 
Les poblacions de corall que es troben dins 
l’Àrea Marina Protegida (endavant AMP) de les 
Medes, sobretot les situades a poca fondària, són 
molt visitades pels . La freqüentació provoca 
nombrosos trencaments accidentals degut a la 
fragilitat de l’esquelet calcari del corall; aquest 
efecte erosiu es manifesta en una regressió en les 
mides i de les densitats de les poblacions 
freqüentades, de forma semblant a com ha estat 
documentat en altres organismes de la comunitat 
coral·lígena ( Sala et al, 1996; Garrabou et al, 
1998). 
 
A l’efecte de la freqüentació s’han d’afegir altres 
causes de regressió com son els casos de 
furtivisme (Hereu et al, 1999) detectats dins i 
fora de l’AMP i possibles episodis de mortalitats 
en massa  com el que es va detectar  durant 
l’estiu de 1999  des de Portofino a Marsella i que 
va afectar a moltes espècies de suspensivors, 
gorgònies, corall vermell i esponges (Cerrano et 
al,2000; Perez et al,2000; Garrabou et al, 2001). 
El corall vermell va ser una de les espècies més 
afectades, sobretot les poblacions situades per 
sobre de 35 m. de fondària. Durant els anys 2000 
i 2001, aprofitant el seguiment fotogràfic, es va 
realitzar una inspecció visual de les poblacions, i 
el resultat va ser que cap de les poblacions es va 
veure afectada. Aquest any, per primera vegada, 
s’ha pogut observar en algunes estacions, un 
episodi molt local de mortalitat que ha afectat a 
algunes colònies. 
 
Tots aquests possibles impactes junt amb la 
dinàmica parsimoniosa d’aquesta espècie, amb 
taxes de creixement molt lentes (pocs mm per 



  

any)i amb reclutaments esporàdics converteixen 
al corall vermell en una espècie molt fràgil, on es 
fa necessari aplicar una bona gestió front dels 
impactes als que es veu sotmesa. 
 
L’objectiu del programa de seguiment del corall 
vermell, es conèixer l’estat de conservació de les 
poblacions que es troben a les Illes Medes i a la 
costa del Montgrí per tal d’obtenir criteris 
adequats per la seva gestió. Concretament, el 
seguiment es concentra en l’evolució de la talla, 
de les densitats de les colònies, i dels episodis de 
reclutament en una sèrie d’estacions fixes 
seleccionades des de l’any 1991. 
 
En aquesta memòria, s’inclouen els resultats de 
l’anàlisi dels diàmetres, densitats i reclutament 
obtinguts l’estiu de 2002, així com l’abast de la 
mortalitat que s’ha detectat, com hem dit abans, 
en punts molt concrets de les Illes Medes. Aquest 
fenomen s’haurà de seguir vigilant, per tal de 
veure si els seus efectes arriben a ser més 
importants o únicament a es queden en un 
impacte molt local que no afecta al total de la 
població.  
 

 
MATERIAL I MÈTODES 
 
El seguiment es realitza a les mateixes vuit 
estacions que han estat estudiades els anys 
anteriors (Figura 1). Les diferents condicions 
experimentals de les estacions control s’utilitzen 
per veure l’efecte de la protecció, la freqüentació 
i la fondària en la dinàmica de les poblacions de 
corall.  D’aquestes vuit estacions, sis es troben 
dins l’AMP i les altres dues a la costa del 
Montgrí, fora de l’AMP. Quatre estacions són 
superficials, a menys de  20 metres de fondària i 
les altres quatre  es consideren fondes,  encara 
que cap d’elles supera els 40 metres). Pel que fa 
al grau de freqüentació, les estacions mes 
superficials  que es troben dins l’AMP, son les 
més freqüentades. La Taula 1 resumeix les 
característiques de les estacions estudiades.   
 
 
 
 
 

  
 
 
 

    
 
Figura 1. Corall vermell (Corallium rubrum). Situació de les estacions del seguiment dins i fora de l’Àrea Marina Protegida 
de les Illes Medes. 



  

 
 
Taula 1. Corall vermell  (Corallium rubrum). Seguiment 1991-2002. Condicions experimentals de les estacions de control. 
(R) Àrea Marina Protegida de les Illes Medes, (NR) Costa del Montgrí, fora de l’ AMP. Freqüentació: *baixa ** mitja *** 
alta. 
 

Localitat Protecció Freqüentació Fondària 
Dofí R *** S (15) 
Vaca R *** S (20) 
Carall Bernat R *** F (20) 
Pedra de Deu R ** F (40) 
Montnegre R ** F (32) 
Llosa  R ** F (38) 
Falaguer NR * S (18) 
Pedrosa NR ** S (25) 

 
 
La monitorització de les poblacions es realitza 
fotogràficament, degut a la fragilitat del seu 
esquelet calcari. Per l’estudi de l’evolució de les 
mides, es realitzen 30 macro-fotografies (marc de 
mides 18 x 30 cm) orientades paral·lelament a 
l’eix principal de les colònies (Figura 2). 
Aquestes fotografies es projecten sobre una 

pantalla blanca a una distància fixa, i es mesura 
el diàmetre d’unes 500 branques triades a l’atzar 
en cada estació. La mida real s’obté considerant 
l’amplada del marc com a referència . D’aquests 
500 diàmetres, s’agafen els 150 més grans de 
cada estació per estandarditzar la mostra. 

 
 

 
 
 
Figura 2. Corall vermell (Corallium rubrum). Seguiment 1991-2002. Realització de una de les fotografies in situ, en una de 
les estacions estudiades. 
 
 
L’estudi de la densitat i el reclutament, es fa 
també a partir de 30 macro-fotografies, aquest 
cop orientades perpendicularment , de manera 
que al projectar-les es pot realitzar sense 

dificultat el comptatge de les colònies i dels 
reclutes, considerant reclutament aquelles 
colònies que tenen menys de 10 pòlips. La 
densitat i el reclutament no s’estudia en totes les 



  

estacions, ja que l’orografia d’alguns llocs no 
permet fer les fotografies correctament, sense 
trencar cap branca. 
L’anàlisi de l’evolució de les mides, es fa 
mitjançant una ANOVA d’un factor  (temps) per 
a cada estació, que ens permet conèixer si els 
canvis que es donen al llarg del temps son 
significatius. Per estudiar si hi ha diferències 
entre les estacions estudiades es realitza una 
ANOVA de dos factors ( lloc i temps ). 
Les característiques de les estacions, que no 
permeten un disseny creuat complet,  no fan 
possible diferenciar de forma concloent l’efecte 
de la freqüentació de l’efecte de la fondària, ja 
que totes les estacions superficials tenen el 
mateix grau de freqüentació elevada. 
 
 
RESULTATS 
 
Mortalitat 
 
Aquest indici de mortalitat va ser observat per 
primera vegada en un indret de les Medes, la 

Cova de la Reina, on hi ha una estació control 
que no està inclosa dins aquesta memòria però 
que es fotografia des de l’any 2000. Es va 
escollir aquesta estació degut a que presenta unes 
característiques interessants, situada dins la zona 
protegida, poca fondaria i molt baixa 
freqüentació. No s´ha inclòs en el informe degut 
a que seria estadísticament poc tractable degut al 
factor temps. En les fotografies realitzades a 
l’agost del 2001, no esva detectar cap colònia 
parcial o totalment epibiotada, en canvi a una 
visita realitzada durant la primavera del 2002, es 
varen observar ja colònies mortes, com es pot 
veure a la figura 3. Posteriorment, al Túnel del 
Dofí es varen veure colònies totalment mortes, 
juntament amb colònies que presentaven un 
aspecte brillant. Aquestes colònies varen ser 
marcades i visitades al final de l’estiu, les 
colònies d’aspecte brillant estaven totalment 
mortes, per tant aquesta aspecte brillant podria 
ser un indici de una posterior mortalitat de les 
colònies de corall, tot i que no tenim suficients 
dades per fer aquesta afirmació. 

 
 

 
 
Figura 3. Corall vermell (Corallium rubrum). Seguiment 1991-2002. Fotografia de colònies afectades a la localitat de la 
Cova de la Reina, per la mortalitat detectada a la primavera del 2002. 
 
 
De les vuit poblacions monitoritzades durant 
l’estiu del 2002, en dos estacions, el Dofí i la 
Vaca, es varen observar indicis de mortalitat 
(figura 4). En dos estacions més, la Llosa i el 
Carall Bernat es varen observar colònies  

brillants. L’estació més afectada va ser la del 
Dofí, on es veu que les colònies afectades 
representen un 22% de les colònies 
fotografiades(n=63), mentre que a la Vaca les 
colònies mortes són un 5.5% del total (n=54).  



  

 
 
 

 
 
Figura 4. Corall vermell (Corallium rubrum). Seguiment 
1991-2002. Mapa de les localitats on s’han trobat colònies  
afectades per la mortalitat detectada a la primavera del 

2002.Símbols vermells: colònies mortes, símbols grocs: 
colònies brillants 
 
 
Talles (diàmetre) 
 
Per estudiar l’evolució de les mides de les 
colònies de corall al llarg del temps utilitzem dos 
descriptors: el valor promig dels diàmetres basals 
de les colònies i la distribució en classes de talla 
diàmetres (mm). 
L’evolució del diàmetre  de cada estació al llarg 
de tots els anys d’estudi  es mostra a la figura 5. 
L’única estació que mostra  una tendència clara a 
l’augment de talla és la de Pedra de Déu, tot i 
que en els últims anys ha tendit a estabilitzar-se, 
mentre que  una certa recuperació es veu en 
l’estació del Montnegre després de haver sofert 
una disminució dràstica del diàmetre promig 
l’any 1997 (probablement per algun episodi 
d’espoli). Pel contrari, hi ha tres estacions on el 
diàmetre disminueix  clarament aquest any 
(Carall Bernat, Dofí i Falaguer).

 

Any

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

D
ià

m
et

re
 m

ig
 (

m
m

)

2

3

4

5

6
Dofi 
 Vaca 
 Falaguer 
Carall 
Pedrosa 
Montnegre 
Llosa 
P Deu 

 
 
Figura 5. Corall vermell (Corallium rubrum). Seguiment 1991-2002. Evolució dels diàmetres (mm) de les 150 branques més 
grosses al llarg dels anys en les diferents estacions. Símbols: valor de la mitjana. 



  

L’anàlisi  de l’ANOVA un factor, mostra que hi 
ha diferències significatives en l’evolució del 
diàmetre al llarg del temps en totes les estacions 
(Taula 2). L’ ANOVA de dos factors, lloc i 
temps (Taula 3), ens confirma que aquestes 
evolucions també són diferents significativament 
entre estacions i que per tant no es tracta d’una 
evolució homogènia. 
L’evolució temporal de la distribució per classes 
diamètriques (Figura 6) confirma les tendències 

observades a la figura 5. En la majoria de les 
estacions es veu com des de 1997 les talles més 
petites són cada cop més freqüents, cap de les 
estacions excepte la de Pedra de Déu manté el 
creixement observat durant els primers anys de 
seguiment (1991-1994). Les estacions que 
continuen tenint una caiguda més forta diàmetres 
grans són el Carall Bernat, el Dofí, les dues 
situades dins l’AMP, i l’estació del Falaguer, 
fora de l’AMP.

  
 
 
 
Taula 2. Corall vermell  (Corallium rubrum). Seguiment 1991-2002. Significació del test d’ANOVA  d’un factor (temps), 
sobre el diàmetre mig de les poblacions controlades. (R) Àrea Marina Protegida de les Illes Medes, (NR) Costa del Montgrí, 
fora de la AMP. *** valors significatius, p<0.05. 
 
 
Estació gll SS MS F P 
Túnel del Dofí (R)  9 223.133 24.792 88.870 *** 
Cova de la Vaca (R) 9 172.890 19.210 57.850 *** 
Carall Bernat (R) 9 323.677 35.964 157.071 *** 
Montnegre (R) 9 285.624 31.736 103.129 *** 
Llosa (R) 9 152.044 16.893 48.425 *** 
Pedra de Déu (R) 9 484.914 53.879 95.190 *** 
Falaguer (NR) 9 156.629 17.403 48.667 *** 
Pedrosa (NR) 9 81.710 9.079 33.464 *** 

 
 
 
 
 
 
Taula 3. Corall vermell  (Corallium rubrum). Seguiment 1991-2002. Significació del test d’ANOVA  de dos  factors (temps i 
lloc), sobre el diàmetre mig de les poblacions controlades. *** valors significatius, p<0.05. 

Efecte gll MS F P 
LLoc   7 641.41 1921.48 *** 
Temps 9 96.93 290.40 *** 
Lloc x Temps 63 15.89 47.61 *** 
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Figura 6a. Corall vermell (Corallium rubrum). Seguiment 1991-2002. Evolució temporal de l’histograma de classes de talla 
(diàmetre; mm) de les 150 branques més grosses de les poblacions de cada estació. 
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Figura 6b. Corall vermell (Corallium rubrum). Seguiment 1991-2002. Evolució temporal de l’histograma de classes de talla 
(diàmetre; mm) de les 150 branques més grosses de les poblacions de cada estació 



  

Densitats 
 
L’ evolució de la densitat de les colònies es 
manté sense gaires canvis respecte a l’any 

anterior. El Falaguer i el Montnegre continuen 
tenint els valors més elevats de densitat, mentre  
que l’estació del Carall disminueix també en 
densitat (Figura 7). 
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Figura 7. Corall vermell (Corallium rubrum). Seguiment 1991-2002. Evolució de les densitats ( nº colonies/300 cm2) de les 
diferents poblacions estudiades al llarg dels anys de seguiment. 
 
 
 
 
Reclutament 
 
La  figura 8 mostra l’evolució temporal del 
reclutament. Al igual que l’any passat, excepte el 
pic de reclutament que es va donar l’any 1998 a 
l’estació del Falaguer, la resta dels valors es 

mostren relativament estables al llarg dels anys. 
Les estacions que tenen els valors més elevats de 
densitat de reclutes són el Falaguer i el 
Montnegre, mentre que la resta d’estacions 
mostra uns reclutaments realment baixos durant 
tots els anys d’estudi.
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Figura 8. Corall vermell (Corallium rubrum). Seguiment 1991-2002. Evolució del reclutament ( nº reclutes/300 cm2) de les 
diferents poblacions estudiades al llarg dels anys de seguiment. 
 

Discussió 
 
La mortalitat, detectada durant aquest any, 
sembla ser de moment molt local. En tres 
localitats de les Illes Medes s’han pogut observar 
colònies totalment mortes mentre que  a la costa 
no s’ha trobat cap indici d’aquest impacte. Cal 
destacar que les estacions afectades, son les més 
somes entre 15 i 20 metres, i que la parcel.la. 
Aquests resultats concorden amb els mostrats a 
l’estudi de l’impacte de la mortalitat a les costes 
franceses (Garrabou et al, 2001) on es pot 
observar que les estacions més somes són les que 
mostren una major grau d’afectació. Els autors 
discuteixen com aquest fet podria estar relacionat 
amb un notable augment de la temperatura en 
aquest periode, i que podria estar relacionat amb 
l’escalfament global. De moment no s’ha trobat 
una relació clara entre aquest tipus d’impacte i la 
temperatura, així que falten més estudis de 
seguiment a llarg termini per veure quina es la 
evolució d’aquests esdeveniments.  
  
L’evolució dels diàmetres i de les densitats de les 
estacions estudiades confirma la preocupant  
tendència observada durant aquests últims anys 
de seguiment. 

La única població que sembla tenir un 
creixement positiu i no mostrar cap signe de 
regressió és la de l’estació de Pedra de Déu. En 
la majoria d’estacions, tot i la fluctuació al llarg 
dels anys, aparentment caòtiques, es mostra una 
clara  tendència  a la disminució de les classes de 
talla més grans, cap a diàmetres bassals per sota 
de la mida explotable (7mm a la base), tan dins 
com fora de l’Àrea Marina Protegida de les Illes 
Medes. 
En l’estudi de les densitats es mantenen en uns 
valors bastant estables  quasi bé a totes les 
poblacions. El Falaguer és l’única estació on 
s’aprecia una disminució de la densitat de forma 
més clara. 
Gràcies als registres dels quatre anys posteriors a 
l’inici del seguiment (1991-94), sabem que el 
corall té un dinàmica de creixement  mesurable 
amb les eines de que disposem; i que les taxes de 
creixement real en condicions òptimes (de 
l’ordre de 0.1 mm?  a-1) són considerablement 
superiors a les observades en realitat quan 
s’interfereixen episodis d’espoli o de excessiva 
freqüentació. En realitat són aquests episodis  els 
que donen l’aparença d’interrompre el 
creixement net. Aquestes taxes de creixement en 
períodes favorables concorden amb un treball 



  

publicat recentment de una sèrie temporal de 20 
anys (Garrabou i Harmelin, 2002) on el 
creixement  basal mig que observen és de 0.24 ?  
0.05 mm/any . 
 
El que, en un temps ens semblaven inexplicables 
reculades de l’espectre de talles  i dels valors de 
densitats de les estacions controlades correspon a 
repetits episodis d’extracció de corall que han 
tingut lloc en anys successius i en diferents 
estacions de dins i fora de l’AMP, i el que es més 
greu es que continuen succeint any rera any. 
Aquest any, estacions com Carall Bernat, Dofí, 
Falaguer mostren de nou una important regressió 
en tots els paràmetres demogràfics. 
 
Respecte al reclutament, sembla ser que després 
del pic observat entre 1997 i 1999, especialment 
en l’estació del Falaguer i Montnegre, els valors 
tornen a ser semblants als observats a l’inici 
d’aquest estudi, (0.2-1.5 col/300 cm2). Com cada 
any, les estacions del Falaguer i Montnegre són 
les que mostren reclutaments més elevats, però 
cada cop més propers a la resta d’estacions. 
Aquests valors concorden de nou amb els 
resultats mostrats a l’estudi de Garrabou i 
Harmelin,2002 on es veu un pic de reclutament 
en un període determinat i en els 15 anys 
següents unes taxes de reclutament al voltant de 
0.7 col/400 cm2. 
 
Els resultats obtinguts aquest any, tornen a ser 
força preocupants. Quasi bé totes les estacions es 
mostren en regressió tant dins com fora de la 
Reserva marina. Les poblacions de corall vermell 
no estan en risc de desaparèixer, però si de tenir 
unes talles cada cop menors. Els repetits episodis 
d’espoli així com l’elevada freqüentació per part 
dels escafandristes porten, a les poblacions de 
corall, a una reducció dràstica de densitat i de 
talla. S´han observar gran quantitat de colònies 
simplement trencades en el fons degut a 
l’impacte per cabussadors en la zona del Dofí 
nord.  
Aquests fets, juntament amb els possibles 
episodis de mortalitat que es poden detectar, fan 
que sigui necessari protegir millor aquesta 
espècie. La dinàmica poblacional tan 
parsimoniosa que mostra el corall, amb taxes de 
creixement i reclutament tant baixes, el 
converteix  en una  espècie que te una 
recuperació molt lenta, i per tant com a única 
estratègia de gestió vàlida cal prohibir la seva 

extracció i reforçar les mesures de vigilància, ja 
que no val a esperar la seva recuperació 
Si es vol mantenir el seu valor patrimonial (més 
gran al augmentar la mida de les colònies) 
s’haurà de fer un esforç més gran alhora de 
vigilar aquest patrimoni. Amb una dinàmica tan 
lenta, no es pot permetre que hi hagi més 
episodis de furtivisme, i menys en estacions 
situades dins la zona estrictament protegida, com 
Carall Bernat. 
 
Igualment necessari serà mantenir un seguiment 
de les poblacions que han estat afectades per 
aquesta mortalitat, per tal de comprovar si es un 
efecte ja passat o que encara es manté i 
poblacions actualment sanes poden ser afectades 
en poc temps. 
 
Aquest any, les conclusions a les que arribem son 
les mateixes que l’any passat. La regressió 
mostrada en quasi bé totes les estacions 
estudiades, tant dins com fora de  l’AMP 
reforcen la ferma necessitat de l’aplicació de 
mesures de protecció eficaces, , augmentant la 
vigilància i disminuint la freqüentació dels 
escafandristes, almenys  dins algunes de les 
zones de corall més visitades de l’AMP de les 
Illes Medes. 
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