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multitrófi cos.
• Optimización do engorde de polbo (Octopus vulgaris). Desenvolvemento de pensos compostos 

(Galicia).
ACCIÓNS

• Estudo de técnicas de prevención e protección das principais especies de depredadores dos 
recursos de moluscos bivalvos de bancos naturais e zonas de cultivo no litoral e rías de Galicia. 

• Importancia da dieta larvaria no cultivo intensivo de paralarvas de polbo.
• Estudo de viabilidade das repoboacións de rodaballo (Psetta maxima) e lumbrigante (Homarus 

gammarus) na costa galega.
• Seguimento e validación dos minicriadeiros de moluscos.
• Preengorde e cultivo de volandeira (Aequipecten opercularis) e vieira (Pecten maximus).
• Control microbiolóxico integral en criadeiros de moluscos.

3.1.2. ÁREA DE PATOLOXÍA

PROXECTOS
• A perkinsose no litoral español: caracterización de variantes taxonómicas do parasito, do seu 

ciclo de vida e da resposta inmunitaria do hospedador.
• Enfermidades neoplásicas de bivalvos mariños de interese comercial.

ACCIÓNS
 

• Deseño de novas ferramentas de diagnóstico de bonamiose, caracterización da estratexia do 
parasito para eludir as defensas da ostra  e busca de xenes marcadores de resistencia fronte ao 
parasito.

• Avaliación da situación patolóxica en diferentes poboacións de ostra plana (Ostrea edulis). 
Estratexias de cultivo en batea.

• Alteracións tumorais que afectan ás ameixas bicudas, ostras planas e berberechos en Galicia. 
Caracterización da enfermidade e efectos sobre as poboacións.

• Presencia de Marteilia sp., en distintos bancos naturais de longueirón vello, Solen marginatus, 
do litoral gallego.

3.1.3. ÁREA DE PROCESOS OCEANOGRÁFICOS COSTEIROS

PROXECTOS
• Cultivo de mitílidos: expansión e sustentabilidade. Subproxecto: Avaliación do impacto dos métodos 

e niveis utilizados para o control de toxinas no mexillón.
• Comparación de metodoloxías para a determinación de toxinas paralizantes en bivalvos relacionadas 

co Paralytic Shellfi sh Poisoning (PSP). Aplicación á acuicultura en España. Subproxecto: 
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Comparación de metodoloxías para a determinación de toxinas paralizantes en bivalvos relacionadas 
co Paralytic Shellfi sh Poisoning (PSP). Aplicación á acuicultura en Galicia.

ACCIÓNS
• Acción de investigación sobre episodios tóxicos de orixe fi toplanctónica en moluscos bivalvos de 

Galicia. (Acción Epitox). Subproxecto 6.- Ligamento das toxinas DSP nas células de mexillón, 
aceleración da eliminación destas toxinas e das ASP por medio de substancias non dixeribles e apoio 
analítico aos subproxectos de epidemioloxía e xenética.

• Episodios tóxicos de orixe fi toplanctónica nos moluscos bivalvos de Galicia. Subproxecto 8: redución 
en criadeiro de familias de mexillón para estudos xenéticos.

3.1.4. ÁREA DE RECURSOS MARIÑOS
 
PROXECTOS

• Estudo do proceso de detoxifi cación e engorde de vieira Pecten maximus (L., 1758) na ría de Vigo

ACCIÓNS
• Avaliación e seguimento científi co das áreas mariñas pesqueiras protexidas declaradas pola 

Administración Pesqueira (ESCAMPE).
• Plan de actuación para a recuperación dos bancos marisqueiros “Lombos do Ulla” e “O Bohído” (ría 

de Arousa).

B.- PROXECTOS COA PARTICIPACIÓN DE INVESTIGADORES  E/OU PERSOAL DO 
CIMA 

• SEMAUMEX: Desenvolvemento dun sistema de desdobre automático de mexillón. 
• IDENTILARVAS. Caracterización xenética de especies de moluscos bivalvos e deseño de 

sistemas de PCR a tempo real para a súa aplicación na detección e identifi cación de larvas en 
mostras de plancton.

• EPITOX. Acción de investigación sobre episodios tóxicos de orixe fi toplanctónica en moluscos 
bivalvos de Galicia. (acción epitox). Subproxecto 1.- Aspectos epidemiolóxicos: detección de 
intoxicacións, efecto do cociñado na toxicidade e do tamaño da ración de bivalvos.

• Efectos do cambio climático sobre a ecoloxía da macrofauna bentónica dos intermareais 
sedimentarios das Illas Livingston e Decepción, Shetlands do Sur, Antártida. 

• EPITOX. Acción de investigación sobre episodios tóxicos de orixe fi toplanctónica en moluscos 
bivalvos de Galicia.  Subproxecto 3.- Mellora do sistema de control de bivalvos afectados por 
biotoxinas por medio do desenvolvemento e implementación de modelos dinámicos.

• Análise e depuración de toxinas lipofílicas, ácido domoico e amargo que permita a exportación 
de macha (Mesodesma donacium) e ameixa (Mulinia edulis) a mercados europeos desde Badía 
Coquimbo (Chile).

• Prospección e seguimento de microalgas nocivas para a actividade de cultivo de pectínidos (II, 
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III e IV Rexión, Chile).
• Bases para o control da reprodución e coñecemento do sistema de defensas naturais no 

linguado (Solea senegalensis). Subproxecto: Estudo do comportamento reprodutor do linguado 
senegalés (Solea senegalensis), con individuos salvaxes e nacidos en catividade (F1).

•  Xestión sanitaria en Acuicultura (GESAC). Adaptación á nova normativa. Caracterización 
e estandarización de condicións de sanidade animal en acuicultura mariña: creación de 
mapas epidemiolóxicos e elaboración de estratexias para o deseño dunha rede de vixilancia 
epidemiolóxica. 

• Deseño e aplicación de sistemas de recirculación na fase larvaria e preengorde de peixes 
mariños e de engorde en acuicultura continental.  

• Estudo e caracterización de procariotas intracelulares tipo Rickettsia e doutras bacterias 
oxidativas con potencial patoxénico para a ameixa.

• Estudo de factores ambientais e posibles patóxenos que afectan ao cultivo da ameixa fi na 
(Ruditapes decussatus) na ría de Pontevedra.

C.- PROXECTOS  PROMOVID0S E/OU FINANCIADOS A TRAVÉS DA DXIDP
• Posta a punto dun sistema de cultivo de paralarvas de polbo Octopus vulgaris e importancia da 

composición bioquímica na dieta larvaria.
• INDAQUA: Selección de indicadores, determinación de valores de referencia, deseño de 

programas e protocolos e medidas para estudos ambientais en acuicultura mariña.

3.2.TESES E DIPLOMAS DE ESTUDOS AVANZADOS (DEA) REALIZADOS NO CIMA 
3.2.1. TESES DOUTORAIS
• Optimización do cultivo en criadeiro de navalla (Ensis arcuatus  Jeff reys, 1865), longueirón 

(E. siliqua Linneo, 1758) e longueirón vello (Solen marginatus Pennánt, 1777): composición 
bioquímica e de ácidos graxos nos desenvolvementos larvarios.

3.3.  ASESORAMENTO AO SECTOR E Á ADMINISTRACIÓN
A: informes emitidos
B.- Participación en comisións científi cas ou técnicas
C: Outros
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Esta nova memoria de actividade representa o esforzo colectivo de reunir e resumir a actividade do 
persoal do CIMA ao longo dun ano. Recolle un principio   que consideramos básico no exercicio da 
actividade pública e que se resume no seguinte: expoñer o que facemos, por que o facemos e con que 
resultados. Trátase dunha ventá de acceso e achegamento da actividade que se realiza nos dous Centros 
de Investigación Mariña (CIMA), en Vilanova de Arousa e Ribadeo, dependentes da Consellería do 
Mar.  

Este ano a memoria, que se  publica unicamente en soporte dixital como mostra da adecuación aos 
novos tempos e como medida de compromiso co ecosistema, recolle que os investigadores do CIMA 
participaron en 32 proxectos como investigadores principais, con fi nanciamento tanto externo como 
da propia Consellería a través das denominadas accións de investigación. Pero non foron os únicos 
proxectos, xa que colaboraron con grupos de investigación de carácter nacional (IEO, IIM-CSIC),  de 
universidades e de diversas comunidades autónomas (IFAPA, IRTA, IMIDA, CEP).   

Por outra banda, a  función asesora que realiza CIMA  levouse a cabo a través de máis de medio 
centenar de informes  de carácter técnico emitidos desde o centro,  a instancias principalmente da 
Dirección Xeral de Ordenación dos Recursos Mariños, de asistencias técnicas de confrarías, etc. Tamén 
se exerceu coa asistencia a reunións co sector e a participación en comisións científi cas ou técnicas, de 
ámbito  autonómico, nacional e internacional.  

A actividade científi ca e formativa do CIMA,  de presentación e difusión dos resultados da  
investigación  realizouse a través de  presentacións a eventos de diferente índole como congresos, foros 
ou seminarios de carácter científi co,  moitos deles de ámbito internacional. Froito desta actividade son 
os numerosos artigos e publicacións en revistas de alto impacto, ademais doutras accións de destacado 
interese como a dirección de teses de doutoramento, titorías e execución de diversos cursos e mestrados.     

Tendo en conta o actual contexto que vivimos, os nosos esforzos camiñarán nestes momentos cara 
liñas impulsoras do desenvolvemento produtivo do sector. Precisamente, marcar as liñas de actuación 
a seguir e dar a coñecer e transferir os resultados da investigación é un dos obxectivos desta memoria 
de actividade. Un traballo que, sen dúbida, vainos axudar a que logremos un gran sector.    

Susana Rodríguez Carballo
Directora Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro
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O Centro de Investigacións Mariñas (CIMA), depende 
da Consellería do Mar,  intégrano o Centro de Investigacións 
Mariñas de Corón en Vilanova de Arousa (Pontevedra) e o 
Centro de Cultivos Mariños de Ribadeo (Lugo). A función 
básica do CIMA é o desenvolvemento de investigacións 
encamiñadas a conseguir unha xestión racional e efi ciente 
dos recursos mariños renovables no ámbito xeográfi co de 
competencia da Administración de Galicia. 

A actividade científi ca repártese en catro áreas:

Área de Recursos Mariños. O obxectivo é coñecer a 
bioloxía, ecoloxía e dinámica de poboacións das especies 
mariñas con interese comercial para mellorar a xestión 
sostenible dos recursos mariños vivos. 

Área de Acuicultura. O seu obxectivo é desenvolver 
e mellorar os procedementos de cultivo das especies 
mariñas consideradas de interese comercial. O ámbito de  
investigación abarca dúas grandes liñas: cultivo de moluscos 
e cultivo de peixes. 

Área de Patoloxía. O obxectivo é estudar as alteracións 
patolóxicas que afectan aos moluscos bivalvos con interese 
comercial, para establecer estratexias efi caces de loita que 
permitan minimizar os efectos patoxénicos. 

Área de Procesos Oceanográfi cos Costeiros. O 
obxectivo da Área é o coñecemento dos aspectos da 
oceanografía relacionados coa produción dos recursos 
pesqueiros e marisqueiros de Galicia. As liñas de 
investigación relaciónanse principalmente cos episodios de 
toxicidade orixinados polo fi toplancto.  

O CIMA actúa como organismo asesor da Administración 
Pesqueira Galega nas cuestións da súa competencia, e que 
demandan os diferentes sectores produtivos a través das 
Direccións Xerais e  Ofi cinas Territoriais da Consellería do 
Mar. Tamén mediante bolsas, ocúpase da formación de novos 
investigadores (con titorías e dirección de teses doutorais) 
e de técnicos de laboratorio. A difusión da investigación 
realízase a través da asistencia e participación en reunións 
científi cas de diverso carácter (congresos, seminarios, foros, 
workshops, etc.); e en numerosas publicacións científi cas de 
diferente ámbito de difusión.

2.1. ESTRUTURA E FUNCIÓN

CIMA
Centro de Investigacións Mariñas

Pedras de Corón s/n. Apartado 13. 36620 Vilanova de Arousa (Pontevedra). España

Telfs.: +34 886 20 63 64  +34 986 50 01 61   Fax: + 34 986 50 67 88

e-mail: cima@cimacoron.org

Centro de Cultivos Mariños

Muelle de Porcillán s/n. 27700 Ribadeo (Lugo). España

Telfs.: +34 982 88 94 03   +34 982 88 94 01   Fax: +34 982 88 94 19

e-mail: cecumar@cimacoron.org
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2.2. PERSOAL DO CIMA

Director: Guerra Díaz, Alejandro
 director.cima@cimacoron.org
Gerente: Villanueva  Rodríguez, Marta
 marta.villanueva@cimacoron.org

2.2.1. Persoal  adscrito ao Centro de Investigacións Mariñas de Vilanova de Arousa

Investigadores/as

Dr. Blanco Pérez, Juan Carlos
 juan.blanco@cimacoron.org
Dra. Cao Hermida, Asunción
 asun@cimacoron.org
Dra. Carballal Durán, Mª Jesús
   maria.carballal@cimacoron.org
D. Cerviño Eiroa, Antonio 
  cervi@cimacoron.org
D. de Coo Martín, Alberto
    decoo@cimacoron.org
Dña. Díaz Costas, Seila María*
 sdiaz@cimacoron.org 
Dr. Fuentes González, José Miguel
     jfuen@cimacoron.org
D. García Fernández, Antonio
 anton@cimacoron.org
Dr. Guerra Díaz, Alejandro 
     guerrad@cimacoron.org
Dr. Guerrero Valero, Salvador 
      salvadorg@cimacoron.org
Dr. Iglesias Estepa, David
        iglesias.david@cimacoron.org 
Dña. Linares Cuerpo, Fátima 
 fl inares@cimacoron.org
Dra. López Gómez, Mª del Carmen 
 clopez@cimacoron.org
Dr. Mariño Balsa, José Carlos*
       carlosm@cimacoron.org
Dr. Montes Pérez, Jaime  
 montes@cimacoron.org

D. No Couto, Edgar 
        no.edgar@cimacoron.org 
Dña. Outón Caamaño, Mª José 
 mjouton@cimacoron.org
D. Parada Encisa, José Manuel*
 parada.jose@cimacoron.org
Dña. Pérez Acosta, Carmen  
 cpacosta@cimacoron.org
Dña. Ramilo Álvarez, Andrea*
         ramilo.andrea@cimacoron.org
Dr. Regueiro Tato, Jorge Eduardo*
         regueiro.jorge@cimacoron.org 
Dra. Sánchez Mata, Adoración*
        sanchez.adoracion@cimacoron.org
D. Santos Piñeiro, Ignacio  
 isantos@cimacoron.org
Dr. Villalba García, Antonio  
 villalba@cimacoron.org

Investigadoras contratadas en prácticas

Dña. Escudeiro Rossignoli, Araceli
Dña. Martín Gómez, Laura

Bolseiros/as titulados/as superiores

D. Fernández Boo, Sergio 
Dña. Martín Morales, Eva
Dña. Ruíz  Pérez, Maite

Analistas de laboratorio  

D. Cid González, Emilio*
D. Fariña Iglesias, Juan Antonio



22 CONSELLERÍA DO MAR                             Memoria CIMA 2009

Dña. Fernández Besada, Mercedes
D. Fernández Carrillo, David*
D. Fernández Franco, Bruno*
D. Giráldez Rivero, Ramón
Dña. González Rodríguez, Ana Isabel*
Dña. Graña Pereira, Mª Isabel*
Dña. Gregorio Chenlo, Mª Victoria
Dña. Mariño Cadarso, Mª Carmen
Dña. Martín Sánchez, Helena
Dña. Miranda Bamio, Mercedes 
Dña. Otero Otero, María*
Dña. Paz Márquez, Marta
D. Pazos Pazos, Juan Carlos*
Dña. Pazos Sieira, Gema*
Dña. Rendo López, Rocío*
Dña. Rúa Martínez, Mª Nieves
Dña. Santamaría Búa, Iria*
Dña. Soto Fraga, Nerea*
Dña. Varela Manso, Ma Obdulia*

Auxiliares de laboratorio

Dña. Campaña Ferro, Emilia
Dña. Cores González, Mª José 
Dña. Meléndez Ramos, Mª Isabel
Dña. Penas Pampín, Elena

Becarias de FP 2º grado
Dña. Álvarez Fernández, Mª Jesús
Dña. Ancosmede Garduño, Cristina
Dña. Balsa Freire, Sonia
Dña. Barreiro Martínez, Lucía
Dña. López Souto, Mª Jesús
Dña. Rodríguez Galván, Beatriz

Encargado de mantemento
D. López Ares, Hermes
 
Xefe de negociado administrativo
D. García Paz, Gonzalo  
 gonzalo@cimacoron.org

Sistemas de Información

D. Miguéns Ramos, Juan Luís
 informática.cima@cimacoron.org 
Biblioteca
Dña. Álvarez Francisco, Mª Esther
 biblioteca.cima@cimacoron.org

Ofi cial administrativo

Dña. Caamaño Pérez, Lucinda
 luci@cimacoron.org

Auxiliares administrativos

D. Lago Torrado, José 
 jlago@cimacoron.org
D. Álvarez Araujo, Pedro Pablo 
 alvarez.pedro@cimacoron.org

Subalternos-ordenanzas

D. Agra Carregal, Luís Manel 
D. Martínez Crespo, José Manuel
D. Rey Corredoira, Paulino
  
Limpiadora

Dña. Diz Boga, Mª Isabel
 

* Persoal laboral temporal vinculado a proxectos de investigación

CENTRO DE INVESTIGACIÓNS MARIÑAS
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2.2.2. Persoal adscrito ao Centro  de Cultivos Marinos. Ribadeo
Investigadores/as

Dña. Cerviño Otero, Ana *
 anacervi@cimacoron.org
Dña. Fernández Álvarez, Aurora
 auroraf@cimacoron.org
Dña. Louzán Pérez, Andrea *
 andrealp@cimacoron.org
Dra. Martínez Patiño, Dorotea
 mptea@cimacoron.org
Dra. Nóvoa Vázquez, Susana
 snovoa@cimacoron.org
Dña. Ojea Martínez, Justa
 justaom@cimacoron.org

Bolseiros/as titulados/as superiores

D. Aranda Burgos, José Andrés
Dña. Fernández Pardo, Alejandra

Analistas de laboratorio

Dña. Álvarez Padín, Alicia*
D. Álvarez Llamas, Luís Manuel
Dña. Bouzamayor Yánez, Mª Victoria*

Auxiliares de laboratorio

Dña. Cotarelo Jardón, Mª José
D. Páez Pérez, Francisco Javier
Dña. Ruíz Misioné, Mercedes

Bolseiras de FP 2º grado

Dña. Cardoso Loureiro, Iria
Dña. Rodríguez Castro, Belén

Ofi cial 1º de mantemento

D. Fernández Escudero, Antonio

    * Persoal laboral temporal vinculado a proxectos de investigación     

Ofi cial administrativa

Dña. Neira Páez, Concepción
conchitanp@cimacoron.org

Administrativa

Dña. Salgueiros Navas, Laura
salgueiros.laura@cimacoron.org

Subalterna

Dña. Loureiro Rodríguez, Mercedes

Limpiadora

Dña. Fernández Goás, Carmen
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Persoal do  Centro de  Investigacións Mariñas (CIMA), ano 2009 

PERSONAL

CENTRO DE 
INVESTIGACIÓNS 

MARIÑAS 
(Vilanova de Arousa) 

CENTRO DE CULTIVOS 
MARIÑOS (Ribadeo)

A.- No cadro de persoal Investigadores 18 4

Apoio á investigación 13 5

Administración 5 2

Servicios xerais 7 3

B.- En formación Bolseiros doutorandos (TS) 5 2

Bolseiros de FP II 6 2

C.- Persoal temporal 
adscrito a proxectos  

Investigadores pers. temp. 6 2

Técnicos pers. temp. 12 1

22

18
7

10

7

8

8
13 Investigadores

Apoio á investigación

Administración

Servicios xerais

Doutorandos (TS), 
bolseiros
Bolseiros de FP II

Investigadores pers. 
temp.
Técnicos pers. temp.
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2.2. FINANCIAMENTO DO CIMA 

 2.3.1.- Gastos do CIMA
  I.- Distribución do orzamento do CIMA por capítulos

Capítulo Cantidad (Euros)

Capítulo I: Gastos de persoal 2.184.717

Capítulo II: Gastos correntes en bens e servizos 275. 664

Capítulo IV: Transferencias correntes 145.000

Total 2. 605.381

  

                    II.- Financiamento da Investigación
Orixe dos fondos Cantidad (euros)

Propia: Accións de Investigación da C. do Mar a través da DXDP 923.894

Convocatorias da CA de Galicia 234.655

Adm. Xeral  do Estado. Plan Nac. de Cult. Mar. JACUMAR 907.462

Total 2.066.011
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  3. ACTIVIDADE CIENTÍFICA
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RESUMO

  Neste Plan Nacional participan grupos de 
investigación das CCAA  seguintes: Galicia,  Canarias e 
Andalucía. 

Este ano a investigación centrouse en  determinar 
se a semente preengordada en efl uente de piscifactoría  
evoluciona de forma similar á  preengordada en sementeiro 
tradicional, con relación a unha serie de parámetros: 
crecemento, patoloxía, microbioloxía e composición 
bioquímica,  en semente procedente dun ou outro sistema.   

   1.- Cultivo de semente de ameixa procedente de 
preengorde en auga de efl uente versus sementeiro 
tradicional

A semente, procedente de ambos sistemas de preengorde, 

ao acadar o talle (T7> 10-12mm) seméntase, en substrato en 
zona intermareal, en recintos de 1x1m a densidades de 500 
ud/m2, en exterior en parque de cultivo de fondo (Vilaxoán, 
na ría de Arousa). Utilízanse seis recintos de cultivo para 
as tres especies mantidas nos dous sistemas de preengorde: 
efl uente de granxa de rodaballo e de sementeiro en zona 
portuaria. Antes de proceder á bota sepáranse mostras para 
análise. 

1. a.- Patoloxía 

Ao fi nal do período de preengorde, ou ante episodios de 
mortaldades anómalas, recóllense mostras para  determinar 
a presencia de organismos patóxenos e estimar a condición 
histolóxica xeral, valorando posibles diferenzas inferidas 
polas condicións de preengorde. Análise de frotis para 

3.1. RESUMOS DOS PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN

A.- Proxectos nos que o investigador principal pertence ao CIMA
 3.1.1. Área de acuicultura

TÍTULO:

Reutilización das augas de vertidos dos establecemen-
tos de cultivos mariños e auxiliares ubicados en zona 
terrestre.

INICIO: 2006

FINALIZACIÓN: 2009 (con prórroga sen 
fi nanciamento ata  decembro 2010)

ENTIDADE FINANCIADORA:

Plan Nacional de Cultivos Marinos. JACUMAR 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: 

Guerra Díaz, A.

Proxecto coordinado pola CA de Galicia 

INVESTIGADORES/AS: 

CIMA: Guerrero Valero, S.; López Gómez, C.; Montes 
Pérez, J.; Nóvoa Vázquez, S.

USC: Dpto. Microbioloxía: López Romalde, J. 

APOIO Á INVESTIGACIÓN:

CIMA: Fernández  Besada, M.; Otero Otero, M.

PERSOALPROXECTO
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identifi cación de trematodos parasitos, técnicas do 
tioglicolato para Perkinsus e histoloxía clásica para o resto 
de patoloxías. Non se determinaron patoloxías relevantes.

1. b.- Microbioloxía 

Caracterizáronse os illados correspondentes ás  mostras 
iniciais (Control 0), á saída da semente do criadeiro 
e á saída da semente dos dous sistemas de preengorde 
(efl uente e sementeiro tradicional) (Control 1). As mostras 
procesáronse utilizando técnicas estándar de bacterioloxía. 
Os illados obtidos caracterizáronse preliminarmente, 
utilizando probas bacterióloxicas clásicas en tubo e placa. 
Ademais, como método de identifi cación complementario 
estase levando a cabo a secuenciación parcial do xene 16S 
rRNA dos illados, utilizando cebadores universais para o 
mencionado xene. Os resultados dos illados indican unha 
maior variabilidade de especies bacterianas e do xénero 
Vibrio en preengorde en medio exterior, independientemen-
te da especie de ameixa, observándose especies ambientais 
ou relacionadas con microbiota de moluscos. Nas mostras 
de efl uentes, obsérvase un certo cambio na microbiota, 
mostrando menor diversidade e facéndose máis numerosas 
especies asociadas a microbiota de peixes.

1. c.- Composición bioquímica 

Os datos da composición bioquímica das mostras 
analizadas das tres especies de ameixas: babosa, xaponesa 
e fi na (Venerupis pullastra, Ruditapes philippinarum e 
Ruditapes decussatus), as tres especies presentan os maiores 
contidos en proteínas (entre un 30,3-37,7%), dato 
que non está directamente relacionado co tamaño dos 
individuos. Os contidos lipídicos parecen  afectados polos 
dous sistemas empregados para o preengorde da ameixa 
babosa e xaponesa, sendo menor na babosa preengordada 
en efl uente. Con relación aos carbohidratos, a ameixa fi na 
presenta os maiores contidos con relación ás outras dúas 
especies preengordadas no sementeiro exterior. 

2.- Compostaxe de lodos residuais procedentes do 
cultivo de rodaballo: aplicación nun solo degradado

Os resultados suxiren que a aplicación de lodo de 

piscifactoría vermicompostado supón un  importante aporte 
de materia orgánica ao solo, así como de fósforo en forma 
dispoñible. O aporte de N-NO3- e de N-NH+

4 é baixo, 
debido a unha baixa taxa de mineralización, provocada 
principalmente pola elevada relación C/N. 

 Os lodos unha vez caracterizados, foron sometidos a 
dous procesos correlativos: compostaxe e vermicompostaxe. 
Levouse a cabo un ensaio de aplicación do vermicompost a 
un solo degradado de canteira. Realizouse unha incubación 
en laboratorio  aeróbica,  a 25ºC, en  oscuridade e a 
capacidade de campo, durante 90 días, en macetas con 
tres kilos de solo cada unha, onde se aplicaron dous doses 
distintas de vermicompost ao solo, 90 e 120 Mg/ha, tamén 
foron incubados nas mesmas condicións un  control e o 
mesmo solo ao que se engadiu un fertilizante químico, 
todos os tratamentos realizáronse por triplicado. Fixéronses 
mostras de tres replicas de cada exemplo aos 0, 15, 30, 45, 
60 e 90 días e avaliouse a evolución do pH, contido de 
materia orgánica, nutrientes e mineralización de nitróxeno 
ao longo do proceso de incubación. 

Debido a que o lodo utilizado é un material líquido 
botouse man dun estruturante sólido, neste caso serraduras 
de piñeiro. Atendendo á analítica preliminar do lodo, 
determinouse que a proporción necesaria para regular a 
relación C/N e a humidade da mestura é 3:1 (serraduras-lo-
do) a máis axeitada. A vermicompostaxe só foi viable despois 
dun proceso de estabilización. De alí a 24 horas realizouse 
unha revisión de supervivencia. De alí a dous meses todo 
o compost foi dixerido polas lombrigas inoculadas e polo 
tanto excretado en forma de vermicompost ou humus de 
lombriga. O resultado fi nal é un vermicompost co que se 
consegue corrixir notablemente a elevada condutividade 
eléctrica do lodo fresco, tamén se eleva a relación C/N e se 
reduce a humidade do residuo, o que facilita a súa aplicación 
no solo. Na Táboa I amósanse algunhas das características 
do lodo fresco fronte ás do vermicompost.

Tanto no inicio coma no fi nal da incubación, o 
N-NO3

- é a forma dominante de nitróxeno inorgánico, 
que se incrementa ao longo dos 90 días, o mesmo ocorre 
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coa concentración N-NH+
4, aínda que presente en 

concentracións máis baixas. A taxa de mineralización é 
moi baixa coas dúas doses de vermicompost engadidas, isto 
tradúcese nunha aportación ralentizada das formas de N 
asimilables no solo e polo tanto debería de minimizar as 
perdas de N por lixiviado.

 

Os resultados suxiren que a aplicación de lodo de 
piscifactoría vermicompostado supón un  importante aporte 
de materia orgánica ao solo, así como de fósforo en forma 
dispoñible. O aporte de N-NO3- e de N-NH+4 é baixo, 
debido a unha baixa taxa de mineralización, provocada 
principalmente pola elevada relación C/N. 

Táboa I. Características do solo, lodo e lodo vermicompostado.

Conductividad N 

(g/kg)

C/N C org 

(g/kg)

NH4
+

(mg/kg)

NO3
- 

(mg/kg)

PO4 
–

 (mg/kg)

Solo 16,17 μS 0,7 1,22 0,86 9,5 6,3 0,27

Vermicompost 4,78 mS 8,5 36,7 312 101,1 115,6 443,1

Lodo 50,5 mS 25,9 6,38 165,4 5,2 2,51 550
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TÍTULO:

Optimización das técnicas de producción industrial de 
ostra plana (Ostrea edulis)

INICIO: 2008

FINALIZACIÓN: 2011

ENTIDADE FINANCIADORA:

Consellería de Economía e Industria.

Dir. Xeral de Inv. Des.  Inn.

PGIDIT (Incite))

Codigo: 08MMA007E

INVESTIGADOR  PRINCIPAL: 

A´OSTREIRA, S.L.: Veiga Blanco, E.

INVESTIGADORES/AS: 

CIMA:  Cerviño Eiroa, A.; Montes Pérez, J.; Meléndez 
Ramos, I.; Penas Pampín, E.

USC: Barja Pérez, J.L.; Prado, S.; Nuñez García, S.

PERSONALPROYECTO

RESUMO

Continuouse co desenvolvemento do proxecto ao longo 
da anualidade 2009 en cada unha das partes en que se 
desenvolve o mesmo.

I.- Criadeiro de Barizo (A´Ostreira, S.L.).- Os 
reprodutores de ostra plana procederon de dúas orixes 
diferentes: Salvaxes da Ría de Arousa obtidos mediante 
artes de arrastre e de cultivo pre-engordados en bolsas sobre 
mesas na lagoa de Baldaio e cultivados en batea (ría de 
Arousa). En ámbolos dous casos a orixe da semente era das 
propias instalacións de Barizo (2008).

Aos reprodutores subministróuselles auga a temperatura 
ambiente e abundante alimento consistente nunha 
mestura equilibrada de distintas especies de fi toplancton. 
Controláronse parámetros físico-químicos (osíxeno, 
salinidade, pH, temperatura). A temperatura foi subindo 
gradualmente co fi n de favorecer ao máximo a maduración 
gonadal. Producíronse as primeiras postas larvarias o 
28/03/09 á que lle siguiron outras 19 postas máis nos días 
sucesivos. A fase de fi xación, cunha duración media duns 

10 días, realizouse sobre cuncha de berberecho triturada con 
muíño de pedra (200 micras). Cando a semente alcanzou 
o talle de 750 micras pasáronse ao sementeiro, con auga a 
temperatura ambiente e o alimento subministrado procede 
de cultivos masivos de fi toplancton en piscinas exteriores en 
base á indución de “blooms microalgais”.

II.- Control microbiolóxico (USC).- Realizáronse 
controis microbiolóxicos no criadeiro incluíndo análise de 
mostras das diferentes especies que se cultivan no criadeiro, 
o que nos permitiu:

1. analizar o estado da instalación,

2. deseñar un protocolo de toma de mostras, e

3. colaborar na posible solución de problemas.

Para as botas das mostras utilizáronse os medios de 
cultivo bacteriolóxicos Agar Mariño (AM), para reconto 
de bacterias heterótrofas mariñas, e Tiosulfato-Citrato-Bi-
lis-Sacarosa (TCBS), selectivo para vibrios. Os resultados 
exprésanse en unidades formadoras de colonia (ufc).

Determináronse os puntos de control ao longo dos 
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diferentes circuítos de auga das instalacións. Os puntos 
de control repartíronse en 4 liñas, matraces e bolsas de 
fi toplancton, larvas, postlarvas e reprodutores. Estos 
controis, necesarios para avaliar a calidade microbiolóxica 
da auga ofreceron uns resultados excelentes, no que se refi re 
ás poboacións de vibrios asociadas que se poden incorporar 
por esta vía aos cultivos.

 As análises microbiolóxicas do fi toplancton utilizado 
como alimento para a semente e que procede do bloom 
natural nas piscinas exteriores da instalación, presenta 
unha elevada carga de vibrios. Os recontos na mestura para 
reprodutores, microalgas cultivadas dentro do criadeiro, 
foron menores, aínda que tamén presentaba poboacións de 
vibrios asociadas.

Recolléronse mostras de 15 desovas con tamaños dos 
individuos moi variables, desde postas acabadas de recoller 
ata semente en bortel de 750 mm. Para realizar un estudo 
preliminar da microbiota asociada elixíronse dúas desovas, 
unha de reprodutores de cultivo e outra de proxenitores 
salvaxes. Da desova de reprodutores de cultivo (marzo) 
recolléronse 3 mostras, dos exemplares retidos en bortel de 
140, 335 e 750 μm (3, 19 e 41 días). Os recontos en AM 
foron elevados, como era de esperar, pero a carga de vibrios 
estimada no medio TCBS non foi importante. Resultados 
similares conseguironse da auga de cultivo recollida en 
paralelo.

Obtivéronse 29 illados representativos (20 de 
larvas-semente e 9 da auga de cultivo). Os 8 illados de 
AM da auga de cultivo e 12 dos 13 de larvas-semente 
corresponderon a bacterias oxidativas. O único illado de 
auga de cultivo en TCBS e 6 dos 7 de larvas-semente foron 
bacterias fermentativas tipo Vibrio.

Coa desova de proxenitores salvaxes (abril) fíxose mostraxe 
en 3 ocasións, ao recollelo (>112-125 μm), aos 4 días (> 
160 μm) e a semente de 37 días (> 500 μm). Os recontos 
en TCBS só foron importantes na última mostra, tomada 
do sementeiro exterior. Porén, dos 4 illados seleccionados 
das anteriores mostras en AM, 3 resultaron ser bacterias 
fermentativas tipo Vibrio.

En canto aos reprodutores, realizáronse controis iniciais á 
súa chegada ao criadeiro. Os lotes de reprodutores salvaxes 
mostraron unha carga bacteriana lixeiramente menor que 
os proxenitores de cultivo, tanto en AM como en TCBS.

 Os controis fi nais, despois de 3-4 meses no criadeiro, 
mostraron unha homoxeneización da carga bacteriana. 
Tanto os salvaxes coma os de cultivo, presentaron uns 
valores medios arredor de 104 ufc/g de gónada en AM. En 
TCBS, a media de ambos lotes de reprodutores salvaxes 
foron de 102 ufc/g, un logaritmo por debaixo da media dos 
lotes de reprodutores de cultivo (103 ufc/g).

III.- Preengorde en batea e control patolóxico 
(CIMA). En relación co estado patolóxico dos proxenitores 
realizáronse estudos histopatolóxicos dos diversos lotes 
de ostra plana. Utilizouse a técnica histolóxica, para iso 
fi xáronse anacos de glándula dixestiva, manto, gónada 
e branquias en líquido fi xador Davidson, seguindo coa 
deshidratación en alcol de título crecente, impregnación 
e inclusión en parafi na, cortes de microtomo de 5 micras, 
e tinción con hematoxilina e eosina. Os lotes analizados 
foron os seguintes: 

• Lote OG1 > Ostras de captación natural do 
Galiñeiro.

• Lote Ba1  > Ostras de posta inducida cultivadas en 
Baldaio.

• Lote OG2 > Ostras de captación natural do 
Galiñeiro.

• Lote OPO > Ostras de captación natural de 
Ortigueira.

 Os resultados mostraron para Bonamia ostrea un máximo 
de 20% nas ostras do Lote OPO ata o 0% de mostras dos 
Lotes OG1 e OG2.

En xullo/09 inícianse probas de preengorde en batea con 
semente procedente do criadeiro de Barizo e con individuos 
pertencentes ás primeiras desovas de ostra plana bortelada 
previamente por malla de luz de 6 mm. Os proxenitores que 
deron orixe a esta semente eran orixinarios dos cultivos en 
intermareal na zona da lagoa de Baldaio.
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Leváronse a cabo experiencias en tres sistemas diferentes 
de cultivo.

1).- Cestos ostrícolas (CO), con cuarteiróns con luz de 4 
mm, a tres densidades, a razón de 25, 50 e 75 gramos de 
semente por cuarteirón (1.250, 2.500 e 3.750 g/m2).

2).- Caixas específi camente deseñadas (CD), partindo de 
bolsas ostrícolas preformadas, cunha superfi cie de 0,080 
m2. O peche fíxose con tubo con fendas de PVC que 
nos permite a súa colocación en gaiolas deseñadas para o 
preengorde de ameixa en bolsas. 

As densidades utilizadas foron 1.250 e 2.500 g/m2, 

3).- Caixas plásticas (CST) con luz de malla de 5 mm 
das que utilizan normalmente os ostricultores que van 
amoreadas e encaixadas entre elas formando pisos en gaiolas 
de ferro galvanizado. As dimensións de cada caixa son de 60 
x 40 cm, cunha altura de 7 cm. Utilizáronse cargas de 300 
e 600 gramos por caixa equivalentes a 1.250 e 2.500 g/m2, 
respectivamente.

Inicialmente os desdobres de semente, nos tres sistemas, 
leváronse a cabo cada sete días. Nas últimas mostraxes, a 
periodicidade do desdobre foise ampliando a 15 e 21 

días, deixando en cada desdobre as densidades iniciais. 
Rexistrouse a temperatura da auga de mar mediante un 
DataLogger TIDBIT StowAway Hobo (ONSET) en 
intervalos de 15 minutos. 

As taxas de mortandade mantivéronse moi baixas, e 
incluso non chegan ao 10% naquella semente preengordada 
tanto nos cestos ostrícolas como nas caixas deseñadas para 
iso. Nas fases iniciais de preengorde, cando a semente mostra 
unha taxa de crecemento moi elevada, é moi importante 
ser estrictos coa periodicidade do desdobre. Este feito 
constatouse claramente no caso da semente preengordada 
nas caixas estándar (CST). Así no período comprendido 
entre o 02/09/09 e o 23/09/09, ao efectuar o desdobre, de 
alí a 15 días no caso da caixa de 300 g, a mortaldade sobe 
do 4,62% ao 21,54%. Para a caixa con densidade de 600 
gramos este valor chega a alcanzar os 28,36%.

En canto aos crecementos, tanto en talle como en peso, 
os mellores resultados obtivéronse en cestos ostrícolas con 
densidades de 25 e 50 g/cuarteiróns con resultados moi 
semellantes ao que ocorre con semente preengordada nas 
caixas deseñadas (CD) tanto en baixa (100 g) coma en alta 
densidade (200 g).
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RESUMO

Este proxecto está coordinado pola CA de Galicia, 
participando grupos de investigación das CCAA de 
Andalucía e Cataluña. O obxectivo é o cultivo de novas 
especies de moluscos bivalvos consideradas de interese 
comercial.

Durante o 2009 leváronse a cabo as seguintes experiencias 
para completar o estudo do cultivo en criadeiro, produción 
de semente e bota no medio natural da coquina e o 
longueirón vello.

I)  Cultivo de coquina:

 Adaptación de semente ao medio natural. Despois dun 
ano de cultivo en criadeiro,  en marzo de 2009, a semente de 
coquina cun talle comprendido entre 7 e 8 mm, trasládase 
a un banco natural, localizado na ría do Barqueiro en 
estruturas de cultivo para facilitar a súa localización. Cos 
datos obtidos, conclúese que, é viable a repoboación de 
coquina coa bota no medio natural, aínda que é necesario 
mellorar a supervivencia. A mortaldade no primeiro mes é 

elevada, reducíndose por completo nos meses sucesivos, o 
que indica que a difi cultade se encontra na fase de adaptación 
ás novas condicións. Nesta experiencia, a coquina cun talle 
medio inicial de 7,5 mm e 0,05 g de peso, alcanza un talle 
de 22 mm e un peso de 1,5 g de alí a 5 meses da bota 
no medio natural. Non se puido continuar o seguimento 
da semente debido á perda das estruturas de cultivo pola 
acción do mar.

Cultivo larvario:

Entre marzo e xuño de 2009, os proxenitores maduros, 
desovaron varias veces ao longo da súa permanencia no 
criadeiro. Fíxose estudo de crecemento e supervivencia das 
postas de coquina co fi n de optimizar o cultivo larvario desta 
especie. O tempo de acondicionamento de proxenitores 
en criadeiro cunha dieta e condicións axeitadas, parece 
favorecer a supervivencia e viabilidade das postas durante 
o período larvario, manténdose entre un 20% e un 31% 
naquelas desovas cuxos proxenitores llevan un mes ou máis 
tempo de permanencia no criadeiro. Nesta experiencia 
a supervivencia larvaria é superior á obtida en cultivos 

TITULO:

Cultivo de novas especies de moluscos bivalvos de 
interese en criadeiros

INICIO: outubro, 2006

FINALIZACIÓN: decembro, 2009

ENTIDADE FINANCIADORA:

Plan Nacional de Cultivos Mariños.

JACUMAR

INVESTIGADORA PRINCIPAL 

Martínez Patiño, D.

Proxecto coordinado pola CA de Galicia.

INVESTIGADORES: 
CIMA: Carballal Durán, M.J.; Cerviño Eiroa, A.; da 
Costa González, F.; López Gómez, C.; Louzán Pérez, A.; 
Nóvoa Vázquez, S.; Ojea Martínez, J.

APOIO Á INVESTIGACIÓN:

Álvarez Llamas, L.M.; Bouzamayor Yáñez, V.; Cotarelo 
Jardón, M.J.; Meléndez Ramos, M.I.; Páez Pérez, J.; 
Penas Pampín, E.; Ruiz Misioné, M.

PERSOALPROXECTO
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de anos anteriores, onde non se superou o 10%. Estudos 
microbiolóxicos preliminares puxeron de manifesto que a 
carga bacteriana de reprodutores redúcese de alí a un mes 
de permanencia no criadeiro. 

Patoloxía:

Un dos obxectivos deste proxecto é o estudo da 
dinámica temporal da prevalencia e intensidade dos 
principais parasitos e alteracións patolóxicas que afectan a 
poboacións de coquina, Donax trunculus, para determinar 
en que períodos do ano están máis afectadas polas distintas 
patoloxías, e por tanto son menos apropiadas para o seu 
uso como proxenitores. Recolléronse mostras nos bancos de 
Abrela, Lombo das Navallas, Altar e Villarrube, en primavera 
e verán. Os resultados indicaron que as coquinas estaban 
parasitadas por rickettsias, gregarinas, ciliados e algunha 
metacercaria de trematodo. A intensidade de infección foi 
baixa en todas as mostras, así que non se detectou ningún 
problema patolóxico importante. 

II) Cultivo de longueirón:

Durante este ano levouse a cabo un estudo dos 
rendementos nas distintas fases do cultivo en criadeiro. A 
supervivencia larvaria do longueirón vello en xeral é elevada, 
superando na maioría dos casos o 40% de supervivencia na 
fi xación. Realizáronse probas para determinar se é necesario 
o uso de antibiótico durante o cultivo larvario. Os mellores 
resultados de supervivencia larvaria e nas primeiras fases 
do cultivo de postlarvas e semente, obtéñense co uso de 
antibiótico.

A fase máis crítica no cultivo de longueirón vello é o 
cultivo de postlarvas, onde a mortaldade é elevada ata 
alcanzar o talle de 1 mm. As supervivencias en anos 

anteriores no foron superiores ao 10%, mentres que este 
ano conseguíronse supervivencias de ata o 90% nalgúns 
cultivos.

O cultivo de longueiróns está limitado pola necesidade 
de utilizar substrato, o que difi culta o manexo e a limpeza 
de semente. Previamente determinouse que é mellor non 
utilizar substrato na metamorfose e que se poden manter 
sen problemas ata un talle entre 1-2 mm. Para determinar 
se é preciso o uso de substrato a partir deste talle e a que 
densidade se debe utilizar para o cultivo, probouse a 
combinación destes dous parámetros con semente de 
talle de 2,7 mm. Os mellores resultados en crecemento 
corresponderon á semente cultivada con substrato e as 
supervivencias máis altas a densidade baixa, independiente-
mente do uso de substrato.  

O custo de mantemento de semente en criadeiro 
increméntase a medida que aumenta o talle da mesma, xa 
que as necesidades de fi toplancton crecen exponencial-
mente ao aumentar o tamaño da semente. En base aos 
resultados de botas no medio natural obtidos en experiencias 
anteriores, deseñouse unha experiencia para reducir o 
talle inicial de bota. Dispuxéronse 6 gaiolas enterradas no 
substrato e separáronse 3 lotes de distinto talle inicial: 9, 12 
e 17 mm de lonxitude. Nas primeiras mostraxes observouse 
unha elevada adaptación da semente ao medio natural, con 
supervivencias superiores ao 90%.

Para reforzar o recrutamento natural nos bancos naturais 
realizoise unha bota sen estruturas de cultivo coa semente 
obtida en criadeiro. Botáronse en setembro 114.000 
individuos cun talle medio de 8,5 mm no Taro das Aceñas 
(ría de Ribadeo). 
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TÍTULO:

ALBA: Mellora na produción da  ameixa babosa 
Venerupis pullastra (Montagu, 1803)

INICIO: decembro, 2006

FINALIZACIÓN: decembro, 2009

ENTIDADE FINANCIADORA:

Programa de Recursos Mariños. 

Dir. Xeral de Inv., Des. e Inn.

Consellería de Innovación e Industria. 

PGIDITO6RMA50801PR

INVESTIGADOR PRINCIPAL: 
Martínez Patiño, D. 
INVESTIGADORES:
 Cerviño Otero, A.; da Costa González, F.; Nóvoa Vázquez, 
S.; Ojea Martínez, J. APOIO Á INVESTIGACIÓN:
Álvarez  Llamas, L.M.; Bouzamayor Yáñez, M.V.; 
Cotarelo Jardón, M.J.; Páez Pérez, F.J.; Ruíz Misioné, 
M.
BOLSEIRAS:
Cardoso Loureiro, I; Rodríguez Castro, B.

PERSOALPROXECTO

RESUMO

A fi nais do 2009 concluíuse un proxecto coordinado 
entre o Centro de Cultivos Mariños de Ribadeo (CIMA) 
e o Departamento de Xenética da Universidade da Coruña. 
O obxectivo principal deste proxecto, de tres anos de 
duración, foi a optimización do cultivo da ameixa babosa 
Venerupis pullastra (Montagu, 1803), especie autóctona de 
gran interese comercial en Galicia.

O subproxecto levado a cabo polo equipo investigador 
do CIMA de Ribadeo centrouse nos estudos orientados á 
mellora do cultivo intensivo da ameixa babosa en criadeiro, 
para a obtención de semente en calidade e cantidade 
óptima. Esta especie ten un amplio período de madurez 
e posta, sen presentar un período de reposo defi nido, por 
o que se poden obter desovas durante todo o ano. Porén, 
estes son diferentes nas distintas épocas e segundo a orixe 
dos reprodutores. Para a optimización do cultivo da babosa, 
o equipo tentou identifi car os reprodutores idóneos en 
relación coa localización xeográfi ca e coa estación do ano.

Durante os dous primeiros anos do proxecto recolléronse 

reprodutores procedentes de distintos bancos naturais: O 
Barqueiro, Vilaxoán, Barallobre, Cangas e Camariñas, en 
cada época do ano (outono, inverno, primavera e verán). 
A estes lotes de reprodutores avalióuselles o seu estado 
gametoxénico mediante as técnicas histolóxicas clásicas, e 
as súas reservas con analíticas bioquímicas (carbohidratos, 
lípidos e proteínas) e de ácidos graxos. No momento da 
posta tomáronse mostras dos ovocitos para obter os datos 
do seu tamaño, peso seco e número; así como para a súa 
posterior analítica en ácidos graxos. Durante o desenvol-
vemento larvario realizáronse controis de crecemento 
e supervivencia, ademais de controlar a alimentación 
subministrada e a temperatura de cultivo. O control da 
semente producida continuouse na fase de preengorde no 
medio natural; tomando mostras para levar a cabo análises 
bioquímicas e realizando un seguimento histolóxico da 
primeira maduración reprodutiva; así mesmo, levouse un 
control do crecemento e a mortaldade.

Durante o proxecto estudiáronse 21 lotes de reprodutores 
(6 en outono, 7 en inverno, 4 en primavera e 4 en verán), 
dos que 18 deles desovaron e 3 non. Utilizáronse lotes de 
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3 kg de peso que se correspondían cuns 300 individuos 
de talle comercial (38 mm). O número de ovos por posta 
variou entre 2 e 30 millóns e o tamaño medio dos ovos foi 
de 73 μm. 

Xeneralizando o comportamento de todos os cultivos 
larvarios, a dous días da desova, as larvas D obtidas 
alcanzaban un talle entre 100-105 μm. A duración do cultivo 
larvario foi relativamente curta, de alí a 14 días observábase 
a aparición do pé nas primeiras larvas e de alí a 18 días 
as larvas chegaban á fi xación cun tamaño medio entre as 
210-230 μm. Arredor de 40 días despois, as postlarvas xa 
quedaban retidas no bortel de 400 μm cun talle arredor das 
600 μm. A supervivencia en xeral foi alta aínda que variable, 
desde un 78% a un 5%, non existindo mortaldade total en 
ningunha das desovas, a diferenza da ameixa fi na.

Ao estudárense os datos obtidos da análise dos 
reprodutores e o desenvolvemento dos cultivos larvarios, 
non se encontrou que un maior índice de condición gonadal 
se relacionase sempre cunha maior cantidade de desova e 
tampouco as desovas máis abundantes foron sempre as de 
maior supervivencia. En canto á procedencia, aínda que 
parece que os desenvolvementos de Barallobre obtiveron 
mellores resultados, non existe unha diferenza clara entre as 
distintas localidades nin entre as épocas do ano. 

No seguimento histolóxico da primeira maduración 
reproductiva durante o preengorde, atopáronse individuos 
arredor dos 10 mm de tamaño e 150 mg de peso, con 
ovócitos maduros e espermatozoides libres.

Realizaranse máis estudos centrados en menos 
poboacións, para intentar saber se realmente hai diferenzas 
notables entre algunhas poboacións e ao longo do ano. Con 
estas experiencias pódese marcar un certo protocolo do seu 
cultivo en criadeiro. Dada a facilidade desta especie para 
a obtención de desovas durante todo o ano e debido aos 
bos resultados que se obteñen nos cultivos larvarios, fan da 
ameixa babosa unha especie idónea para a súa utilización 
en criadeiro. 

O subproxecto que se levou a cabo no Departamento 

de Xenética da UDC, centrouse en coñecer o grao de 
variabilidade xenética e a estrutura poboacional dos bancos 
de reprodutores; para iso enviáronse mostras dos mesmos 
reprodutores do criadeiro. Illáronse por primeira vez nesta 
especie marcadores microsatélite, caracterizándose un total 
de 12 loci polimórfi cos. A riqueza alélica por localidade 
situouse entre 8,918 (O Grove) e 8,020 (Cangas), non 
existiendo diferenzas signifi cativas entre as localidades. O 
Centro de Cultivos Mariños de Ribadeo enviou mostras 
de ameixa babosa adulta das localidades do Barqueiro, 
Barallobre, Camariñas, O Grove e Cangas, así como semente 
producida en criadeiro, ao grupo de xenética Xenomar da 
Universidade da Coruña. As mostras empregáronse para 
o desenvolvemento do subproxecto: Identifi cación de 
marcadores de ADN na ameixa babosa Venerupis pullastra 
e a súa aplicación á análise da variabilidade xenética e 
estrutura poboacional. Neste subproxecto illáronse por 
primeira vez nesta especie marcadores microsatélite, ca-
racterizándose un total de 12 loci polimórfi cos. Os loci 
microsatélite identifi cados usáronse para achegar as 
primeiras estimas de diversidade xenética nesta especie de 
ameixa. O número de alelos por locus e localidade variou 
entre 3 e 36. A heterocigosidade observada oscilou entre 
0,732 e 0,050, e a esperada entre 0,958 e 0,050. A riqueza 
alélica por localidade situouse entre 8,918 (O Grove) e 
8,020 (Cangas), non existindo diferenzas signifi cativas 
entre as localidades.

Os valores observados poderán servir de referencia no 
futuro para avaliar o efecto, a explotación ou a alteración do 
medio e impedir que a diversidade xenética se vexa alterada. 
Nove dos loci microsatélite tamén se utilizaron para avaliar 
a diferencia poboacional ao longo da costa galega aínda que 
ningún revelou evidencias de diferencia. Isto signifi ca que 
V. pullastra pode constituír unha única unidade panmíctica 
pero debería examinarse un maior número de loci para 
obter evidencias máis robustas. Ademais dos marcadores 
microsatélite, examináronse mediante secuenciación tres 
marcadores mitocondriais (xene de citocromo b, xene 
da citocromo oxidasa I e xene do ARN ribosómico 16S), 
obténdose estimas adicionais de diversidade xenética. Varias 
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análises de estrutura poboacional realizadas cos marcadores 
mitocondriais tampouco amosaron diferenzación 
poboacional, pero un baseado en distancias xenéticas 
amosou que as localidades das Rías Altas e as das Rías 
Baixas se agrupan por separado. 

Dada a importancia da existencia de diferencia 
poboacional na xestión do recurso e no manexo dos stocks 
de cultivo, deberíanse continuar os estudos xenéticos para 
confi rmar esta diferenzación e determinar a magnitude da 
mesma.
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RESUMO

Proxecto coordinado pola CA de Galicia que fi nalizou 
en decembro de 2009. Participaron tres CCAA: Asturias, 
Canarias e Galicia, na CA de Galicia desenvolvéronse dous 
subproxectos: subproxecto I A, o investigador principal 
pertenece ao CIMA e subproxecto I B, o investigador 
principal pertenece á USC.

Subproxecto I-A: Completáronse os estudos histolóxicos 
e bioquímicos das mostras recollidas durante o 2008, en 
catro bancos naturais da costa galega: Aguiño, Cedeira, 
Fisterra e Reinante. Determinouse o ciclo gametoxénico 
e realizáronse as análises bioquímicas da gónada para 

determinar a súa composición en proteínas, lípidos e 
carbohidratos.

Realizáronse experiencias de cultivo larvario en criadeiro 
para a obtención de xuvenís destinados á repoboación 
e a estudos posteriores de engorde en batea. O ciclo 
gametoxénico segue un patrón anual cunha maior actividade 
gonadal nos meses de outono e principios do inverno, que 
é cando a gónada vai madurando e se forman os gametos, 
coincidindo co aumento do  Índice de Condición Gonadal.

 Os meses en que encontramos unha maior porcentaxe 
de individuos en fase avanzada de gametoxénesis e madurez 
son en primavera e principios do verán, aínda que se poden 

TÍTULO:

Cultivo e xestión do ourizo de mar (Paracentrotus lividus, 
Lamarck, 1816).

Subproxecto I A: Determinación do ciclo reprodutivo e 
composición bioquímica de gónadas do ourizo de mar 
Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816), en poboacións 
naturais de Galicia. Cultivo de ourizo de mar en 
laboratorio: produción de xuvenís para repoboación.

Subproxecto I B: Caracterización xenética do ourizo 
de mar Paracentrotus lividus, (Lamarck, 1816), en 
poboacións naturais de Galicia, Asturias e Canarias. 
Experiencia de cultivo de xuvenís en gaiolas en batea.

INICIO: xaneiro, 2006

FINALIZACIÓN: decembro, 2009

ENTIDADE FINANCIADORA:

Plan Nacional de Cultivos Mariños. JACUMAR

INVESTIGADOR PRINCIPAL:

CIMA: Ojea Martínez, J. 

USC: Rey Méndez, M. 

INVESTIGADOR COORDINADOR:

CIMA: Catoira Gómez, J.L. (Consellería do Mar, 
Delegación Territorial da Coruña)

INVESTIGADORES/AS:

CIMA: Martínez Patiño, D.; Nóvoa Vázquez, S.

APOIO Á INVESTIGACIÓN:

USC: Duarte Hernández, A. e Brión Bello, R.

BOLSEIRAS:

Rodríguez Castro, B.

Cardoso Loureiro, I.

PERSOALPROXECTO
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atopar en porcentaxes máis baixas todo o ano. A partir de 
xullo encontramos individuos en fase de postposta, coa 
gónada prácticamente baleira de células xerminais, despois 
do verán comezaría un novo ciclo gonadal.

A composición en carbohidratos presenta valores medios 
que oscilan entre o 10% de Cedeira e o 19% de Fisterra, 
sendo lixeiramente superiores nas femias. A composición 
en proteínas presenta uns valores medios, o 29% en Aguiño 
ata o 36% en Cedeira. Nos lípidos é onde se notan maiores 
diferenzas entre sexos, en xeral as femias teñen valores máis 
altos (15-19%) ca os machos (11-15%).

Usáronse reprodutores de Cedeira para obter desovas 
e realizar experiencias de cultivo larvario e postlarvario. 
Fixéronse cultivos todos os meses desde xaneiro a xullo, 
o éxito medio da indución foi do 96% e o tamaño dos 
ovulos oscilou entre 93 e 105 micras. A porcentaxe de 
transformación ata larva equinopluteus de catro brazos 
foi de 69%, as larvas obtidas teñen un talle medio de 307 
micras.

A densidade media de cultivo foi de 2 larvas/ml, a duración 
do cultivo foi de 24-32 días nos cultivos de xaneiro a marzo 
e entre 15-19 desde abril a xullo. A supervivencia media foi 
do 11% e o tamaño  medio dunha larva premetamórfi ca 
é de 616 micras. En 2009 saíron do criadeiro 3.100 
xuvenís de ourizo, a metade liberáronse no medio natural 
para repoboación e o resto trasladáronse a unha batea 
experimental para facer probas de engorde. Tiñan un talle 
medio entre 5 e 16 mm. 

Subproxecto I-B: Realizáronse estudos de cultivo 
exterior do ourizo de mar, defi nindo sistemas de bota, 

control do engorde en batea e defi nición de rendementos: 
supervivencias e I. G. Experiencias de engorde de xuvenís 
procedentes do medio natural: próbanse 5 dietas diferentes 
usando macroalgas coma Ulva e Laminaria e tres tipos 
de pensos secos, os mellores resultados de crecemento 
obtéñense coa dieta de Laminaria, seguida da dieta de Ulva, 
penso de ourella de mar, penso con fariña de peixe e penso 
de mexillón. Engorde de xuvenís procedentes de criadeiro: 
aliméntanse cunha mestura de Ulva e Laminaria e ensáianse 
diferentes densidades e talles de partida: observouse unha 
migración dos ourizos desde os cuarteiróns de densidades 
altas ás baixas, chegándose a producir unha homoxeneiza-
ción de densidades, obsérvase unha homoxeneización do 
crecemento dos diferentes grupos, con taxas de crecemento 
superiores nos individuos que parten dun tamaño máis 
pequeño. Engorde de gónadas de ourizo de tamaño 
comercial alimentadas con pensos e macroalgas.

Estúdase a diversidade xenética de ourizos procedentes 
das tres CCAA participantes; caracterización xenética de 
mostras e defi nición de marcadores moleculares axeitados 
para o estudo poboacional mediante o uso de microsatélites, 
así como o uso de marcadores moleculares para determinar 
a súa utilidade na xestión dos cultivos.

No 2009 actualizouse a información bibliográfi ca 
relacionada cos diversos aspectos do traballo sobre ourizos, 
así como a achega de datos de interese sobre o traballo 
realizado, que poidan servir como material de apoio para 
calquera investigador mediante a súa integración nun 
sistema de información xeográfi ca para a súa incorporación 
á páxina web de JACUMAR. 
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TÍTULO:

Optimización do cultivo intensivo da ameixa e 
identifi cación de marcadores xenéticos para o seguimento 
das repoboacións

INICIO: xuño 2008

FINALIZACIÓN: xuño 2010 

ENTIDAD FINANCIADORA: 

Plan Nacional de Cultivos Mariños. JACUMAR

NVESTIGADOR PRINCIPAL:

Martínez Patiño, D.

Proxecto coordinado pola CA de Galicia 

INVESTIGADORES/AS: 

CIMA: Cerviño Otero, A.; da Costa González, F.; Nóvoa 
Vázquez, S.; Ojea Martínez, J.; Cerviño Eiroa, A.

APOIO Á INVESTIGACIÓN:

CIMA: Álvarez Llamas, L.M.; Bouzamayor Yáñez, M.V.; 
Cotarelo Jardón, M.J.; Páez Pérez, F.J.; Ruiz Misioné, M.

BOLSEIROS/AS: 

Rodríguez Castro, B.; Cardoso Loureiro, I.; Aranda 
Burgos, J.A.

PERSOALPROXECTO

RESUMO

Neste Plan Nacional participan as CCAA de Galicia, 
Andalucía, Asturias, Cantabria e Cataluña. Considérase a 
optimización do cultivo de ameixa. Desenvólvense liñas de 
investigación orientadas a despexar aspectos que bloquean 
a produción de semente en criadeiro, en especial de ameixa 
fi na (Ruditapes decussatus). 

Dos dous obxectivos que se marcaron ao comenzo do 
proxecto: optimización do cultivo intensivo de ameixa en 
criadeiro e seguimento das repoboacións e incidencia no 
medio natural, no Centro de Cultivos Mariños de Ribadeo 
(CIMA), abórdase o primero deles. Tras as experiencias 
preliminares do ano pasado, durante este ano 2009, desen-
volvéronse as seguintes liñas de actuación:

Determinar os criterios de calidade das postas

Estudouse o efecto que exercen na calidade das postas, a 
procedencia dos proxenitores, así coma a época do ano na 
que se inicia o acondicionamento dos mesmos.

Para a primeira experiencia comparáronse reprodutores 
de dúas localidades diferentes, Cambados e Cabo de Cruz, 
ambos traídos no mes de marzo. As ameixas de Cabo de 
Cruz presentaban maior I.C.G.S. (= Peso Seco Gónada / 
Peso Seco Cuncha *100) (4.91) que as de Cambados (2.22). 
Tamén presentaban un estado gametoxénico máis avanzado, 
nas primeiras o 80% encontrábanse nun estado E2, men-
tres que nas de Cambados, o 80% presentaban un estado 
E1. Todo iso traduciuse nun acondicionamento máis curto 
e mellores resultados no cultivo larvario.

Na segunda experiencia, comparáronse reprodutores 
procedentes dunha soa localidade, Cambados, que foron 
recollidos do medio en diferentes épocas do ano (xaneiro, 
marzo, maio e xullo), e consecuentemente, con I.C.G.S. e 
estados gametoxénicos diferentes. Os mellores resultados 
obtivéronse cando os reprodutores presentaban maiores 
I.C.G. e estados gametoxénicos propicios para a súa ma-
duración gonadal durante o acondicionamento. É dicir, os 
lotes de xaneiro, marzo e maio, foron axeitados para a súa 
estabulación, maduración gametoxénica e posterior desova. 
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Ao contrario do que ocorreu co lote de xullo, que presenta-
ba un I.C.G. baixo e un estado gametoxénico moi avanzado. 
Posiblemente xa tivera lugar unha posta no medio natural e 
non se conseguiu que volvesen desovar no criadeiro.

De xeito sistemático recolléronse mostras, tanto de góna-
das femininas dos reprodutores coma dos óvulos e as larvas 
durante o seu cultivo, para avaliar a súa composición bio-
química en ácidos graxos coma criterio de calidade das pos-
tas. Ao longo dos próximos meses terminaranse as analíticas 
e trataranse os resultados co fi n de atopar respostas ao éxito 
ou fracaso das desovas obtidas durante este ano.

Neste proxecto, tamén se realizou un estudo de embrio-
loxía e desenvolvemento larvario ao microscopio óptico de 
R. decussatus. Destaca a aparición do estado de trocófora ás 
12 horas post-fertilización (hpf ). Ás 26 hpf a larva D veliger 
está totalmente formada cun tamaño medio de 98 μm e as 
postlarvas acabadas de fi xar teñen un talle de 208 μm aos 
27 días de cultivo. 

Probas de alimentación en cultivos larvarios

Comparouse unha dieta composta por unha mestura 
de microalgas (Ig, Mn, Ts, Cht e Sk) cultivadas mediante 
o sistema clásico de matraces de 6 litros, frente á mesma 
dieta mixta cultivada nun sistema continuo. E aínda que se 
avaliou o bo funcionamento do novo sistema de produción 
de microalgas en continuo, non se encontraron diferenzas 
signifi cativas en canto ao crecemento e supervivencia.

Identifi cación da microbiota asociada ás diferentes fa-
ses do cultivo en criadeiro

Continuouse coas botas semanais dos distintos puntos do 
criadeiro marcados segundo o protocolo que se estableceu 
o ano pasado. Parece que a calidade microbiolóxica dos re-
produtores infl úe na calidade das postas.

Tamén se seguen os cultivos larvarios ata fi xación con pe-
riodicidade semanal. Os resultados preliminares mostraron 
que as larvas presentaban inicialmente unha elevada carga 
bacteriana. Apreciáronse diferencias entre as “cabezas” e as 
“colas” das desovas, cando se cultivaron por separado, xa que 
as últimas presentaron maior carga de vibrios durante o des-
envolvemento.

En xeral, as análises das diferentes liñas en que se divide o 
circuíto de auga, confi rmaron a boa calidade microbiolóxica 
da auga de cultivo. Hai que destacar, especialmente, a 
práctica ausencia de bacterias pertencentes ao xénero 
Vibrio. Non se observou un patrón estacionalmente para 
a carga bacteriana, nin no que se refi re a bacterias mariñas 
heterótrofas totais nin a poboacións de vibrios. Tampouco 
se apreciaron diferencias que se puidesen relacionar coa 
temperatura de uso da auga.

Seguimento das repoboacións e incidencia no medio 
natural

Continuouse a análise para a identifi cación de marcadores 
microsatélite. O traballo realizado levou a incrementar o 
número de marcadores microsatélite dispoñible, chegando 
a identifi car 20 loci, un número importante que permite 
abordar a análise poboacional e o análise de paternidades 
contemplado no proxecto. Os 20 marcadores microsatélites 
identifi cados analizáronse na mostra da poboación natural 
de Cambados, obténdose estimas de diversidade xenética 
nunha das poboacións.

O plan de traballo, a curto prazo, consiste en analizar 
os marcadores microsatélites nas poboacións restantes 
para coñecer a súa diversidade xenética e avaliar se existe 
diferenciación poboacional. Tamén se analizarán en 
proxenitores e semente en canto esta estea dispoñible.
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RESUMO

Este Plan Nacional de Cultivos Mariños JACUMAR, 
está coordinado desde Galicia e participan outras catro 
comunidades autónomas: Andalucía, Cataluña, Baleares e 
Canarias. 

Ademais do obxectivo principal do proxecto que 
pretende establecer as bases sobre as que deseñar os plans 
de repoboación de especies mariñas na nosa comunidade, 
complementa a Acción de Investigación sobre repoboación 
que se vén levando a cabo desde 2005.

 Desde este punto de vista, os obxectivos son comúns en 
ambolos dous proxectos, é dicir, avaliar a viabilidade das 
soltas de rodaballo e lumbrigante como estratexia pesqueira 
para a recuperación e incremento do stock natural. 

Igual que Galicia, as demais CCAA realizan un 
subproxecto con aquelas especies máis relevantes para 
os seus intereses, de tal maneira que o proxecto ten unha 
visión global que pretende obter resultados nas futuras 
repoboacións mariñas de peixes e crustáceos.   

 Os obxectivos específi cos céntranse en:

1.- Obtención de xuvenís para as soltas (compartido 
coa Acción de Investigación)

Durante o 2009 realizouse 1 cultivo larvario de rodaballo, 
do que obtivemos 1.240 crías de 5 g, que serán soltadas na 
primavera de 2010.   

En canto ao lumbrigante, producíronse 4.050 xuvenís 
que se encontran na etapa de preengorde na batea do 
IGAFA e que serán liberados o próximo ano.

2.- Identifi cación do stock de reprodutores de 
rodaballo e trazabilidade xenealóxica

Na actualidade, temos acondicionados 30 reprodutores 
de rodaballo procedentes do medio natural dos que se 
tomaron mostras de aleta para a realización da caracteri-
zación xenética, que nos permitirá realizar o seguimento 
en anos posteriores, dos exemplares producidos no noso 
Instituto e liberados ao mar. O Departamento de Xenética 
(Facultade de Veterinaria) da Universidade de Santiago de 
Compostela, será o encargado de realizar as análises.

3.- Avaliación dos sistemas de marcaxe

O tipo de marcas empregadas nunha actividade de 
repoboación é un factor moi importante no éxito fi nal 
do proxecto, xa que da recuperación e identifi cación dos 
exemplares recapturados obteremos a maioría dos resultados. 

Estase desenvolvendo unha experiencia con 4 tipos de 

TÍTULO:

Propostas e melloras para o deseño e control dos plans de 
repoboación e avaliación do impacto dos escapes

INICIO: 2008

FINALIZACIÓN: 2010

ENTIDADE FINANCIADORA:

Plan Nacional de Cultivos Mariños.

JACUMAR

INVESTIGADOR  PRINCIPAL:

CIMA: Mariño Balsa, J.C.

INVESTIGADORES/AS: 

IGAFA: Pérez Benavente, G.

USC: Bouza Fernández, C.

APOIO Á INVESTIGACIÓN:

Cid González, E.; Fernández Franco, B.;

Graña Pereira, M.I.; Varela Manso, M.O.

PERSOALPROXECTO
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marcas en xuvenís de rodaballo nun tanque de cultivo. Os 
peixes, de 90 gramos de peso medio, foron marcados con 
marcas “T”, tatuaxe, queimadura e elastómeros (verde e 
rosa). Aínda non está rematado, pero 7 meses despois do 
inicio da experiencia, a porcentaxe de perda de etiqueta 
entre tratamentos empeza a ser signifi cativamente diferente. 
Mentres que as marcas “T” teñen unha porcentaxe de 
retención do 92%, os elastómeros xa non son distinguibles 
no 50% dos exemplares marcados. 

Paralelamente ás experiencias desenvolvidas no 
laboratorio e no medio, existe un traballo moi importante, 

desenvolvido intensamente en 2009, que é a difusión e 
integración de proxecto no sector pesqueiro. Realizáronse 
campañas de divulgación baseadas na información en 
lonxas e confrarías das Rías Baixas, así como o envío de 
cartas personalizadas a cada patrón que teña un permiso de 
explotación dunha arte que capture rodaballos. Deste xeito 
enviaronse máis de 400 cartas e adhesivos a outras tantas 
embarcacións do noso medio. Ademais, semanalmente 
visitáronse as lonxas de Riveira e O Grove, co fi n de asistir 
ás poxas para localizar exemplares de repoboación e difundir 
o proxecto entre os profesionais
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RESUMO

Neste Plan Nacional participan as Comunidades 
Autónomas de Andalucía, Baleares, Cataluña, Canarias, 
Galicia e Murcia, consultando a seguinte dirección http://
www.acuiculturaintegrada.com/participantes/index.asp?
mostrar=experiencia3&participante=galicia  pódese obter 
información máis detallada do proxecto.

 Os principais obxectivos deste tipo de cultivos son, por 
un lado o económico producindo unha diversifi cación na 
produción de especies comerciais e por outro lado o aspecto 
medioambiental, actuando unhas especies como biofi ltro 
doutras  mellorando a calidade da auga interrelacionándose 
algas, peixes, moluscos e anémonas. Os resultados obtidos 
tanto en granxas de rodaballo en terra como en gaiolas 
no mar, mostran a posibilidade de combinar cultivos de 
distintos elos da cadea trófi ca dentro da mesma instalación. 

TÍTULO:

Acuicultura Integrada: experiencia piloto para o desen-
volvemento de sistemas de cultivo multitrófi cos

INICIO: xaneiro, 2007

FINALIZACIÓN: decembro, 2011

ENTIDADE FINANCIADORA:

Plan Nacional de Cultivos Mariños.

JACUMAR

INVESTIGADOR PRINCIPAL:

CIMA: Guerrero Valero, S.

Proxecto coordinado pola CA de Andalucía

INVESTIGADORES/AS:

UDC: Cremades Ugarte, J.

IEO:  Salinas Morrondo, J.M.

INTECMAR: Doval González, Mª D.; Pazos González, 
Y.

APOIO Á INVESTIGACIÓN:

UDC: Ocaña Falcón, S.; Andrade García, M.

IEO: Fuertes, C.

BOLSEIRA:

CIMA: Ancosmede Garduño, C.

PERSOALPROXECTO

Experiencias nunha granxa de rodaballo en circuíto 
aberto

Trátase de experimentar a biofi ltración dos sólidos e 
líquidos do efl uente dunha planta de cultivo de rodaballo en 
circuíto aberto con invertebrados suspensívoros (anémonas) 
moluscos fi ltradores (ameixas e ostra) e macroalgas 
alimentarias. Esta experiencia estase realizando nas 
instalacións da empresa colaboradora PUNTA MOREIRAS, 
S.L., que traballa con rodaballo (Scophthalmus maximus). 
A hipótese de partida é que esta integración de cultivos 
traerá como benefi cios a mellora da calidade da auga do 
efl uente pola retirada de CO2 e nutrientes, tanto disoltos 
coma en suspensión, así como o aumento e diversifi cación 
da produción acuícola da planta.

A experiencia trata de facer pasar as augas do efl uente 
da planta de engorde de rodaballo por un biofi ltro 
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de invertebrados sedimentívoros (Anemonia viridis), 
invertebrados fi ltradores consistente en diversos tambores 
de preengorde de ameixa fi na (Tapes decussata), xapónica 
(Ruditapes philippinarum), babosa (Venerupis pullastra) 
e ostra rizada (Crassostrea gigas).  O devandito biofi ltro 
consiste por unha banda, nun cultivo de algas asimiladoras 
que reducen os niveis de amonio e pola outra, bivalvos 
fi ltradores que retiran as partículas en suspensión. Valorouse 
o incremento da produtividade destes cultivos asociados 
polo uso de augas enriquecidas en nutrientes no efl uente  
da granxa de rodaballo. As algas e invertebrados utilizados 
nesta experiencia foron recolectados de poboacións naturais 
u obtidos de criadeiros de moluscos. Algúns clons de 
macroalgas cultiváronse tamén nas instalacións da Planta 
de Cultivos de Algas do IEO en Santander e do CIMA.

Resultados e conclusións preliminares:

Avaliouse o crecemento e supervivencia da semente de 
ameixa (fi na, xaponesa e babosa) e ostra rizada durante 10 
meses en que medrou desde un tamaño de 2 a 10 mm cunha 
supervivencia do 90%, así como os datos preliminares sobre 
a adaptación, crecemento e reprodución por bipartición da 
anémona. Con respecto aos cultivos de algas empezouse 
a estimar para as distintas especies e épocas do ano, o 
réxime e caudal mínimo necesario para o mantemento da 
biomasa máxima sostible polo sistema que se consegue con 
Sacharina latíssima no inverno e Ulva spp., no verán. A 
biomasa mantense mediante colleitas cíclicas parciais para 
avaliar a produtividad do sistema por volume de efl uente.

Cos datos da variación de nutrientes (nitritos, nitratos, 
amonio, fosfatos, silicatos e clorofi la “a”) en diferentes 
puntos da instalación valorouse o grao de integración 
multitrófi ca dentro do sistema.

Observouse nunha análise, comparando o contido fi nal 
do hepatopáncreas de semente de bivalvos alimentada no 
sementeiro e/ou con dúas especies de macroalgas, que era 
distinto nos catro casos ensaiados:

Efl uente: Vense gotas de graxa (do penso) e unha gran 
cantidade de partículas moi pequenas (restos de feces); 

ademais obsérvanse algunhas algas verdes unicelulares e 
diatomeas.

Tanque con Ulva sp.: Obsérvanse células de contido 
granulado grandes e moitas células de menor tamaño e cor 
dorada (gametos/esporas) ou xa case incoloras (dixeridas). 
Tamén se aprecian algunhas diatomeas.

Tanque con Codium sp.: Obsérvanse en menor densidade 
células similares en tamaño ás esporas/gametos de Ulva pero 
totalmente incoloras.

Tanque sen macroalgas: Apenas se observa material 
particulado.

A diferencia de crecemento nos suxire que interveñen 
tres tipos de alimentación nos bivalvos, por un lado as 
microalgas, por outro lado gametos e esporas procedentes 
de macroalgas e fi nalmente restos de penso e feces que 
proveñen do efl uente do cultivo de peixes. 

Experiencias en gaiolas de rodaballo no mar

Cultivo en mar aberto das algas alimentarias Saccharina 
latissima e Codium spp., asociado a gaiolas de cultivo de 
peixes (rodaballo). Esta experiencia estase realizando 
nas gaiolas de cultivo para peixes propiedade da empresa 
colaboradora MARCULTURA, S.A. e que se atopa 
localizada no lugar de Somorto, Esteiro, pertencente á ría 
de Muros e Noia (A Coruña). 

 Os resultados son propicios á diversifi cación dentro da 
acuicultura galega indicando que se pode incrementar a 
produción de ambos cultivos, ao tempo que se mellora a 
calidade da auga tanto pola redución da eutrofi zación coma 
das cifras de CO2 disolto. Nesta experiencia, é evidente que 
os nutrientes non deberon ser en ningún caso un factor 
limitante para o desenvolvemento de Saccharina latissima e 
podemos concluír por tanto que nas técnicas de acuicultura 
multitrófi ca peixes-algas nas rías galegas, é preferible unha 
distribución en mosaico fronte a unha mestura de ambos 
cultivos, o que ten importantes implicacións á hora da 
futura ordenación litoral da produción acuícola. 



48 CONSELLERÍA DO MAR                             Memoria CIMA 2009

ACTIVIDADE CIENTÍFICA

Experiencias no CIMA

Estúdase a interacción dos gametos e esporas das 
algas verdes Codium spp., e Ulva sp., no crecemento e 
supervivencia de semente de ameixa babosa (Venerupis 
pullastra), ameixa xaponesa (Ruditapes philippinarum) e ostra 
rizada (Crassostrea gigas). Valorouse mediante comparación 
de biomasa fi nal entre a semente de bivalvos e as macroalgas 
en que medida as esporas e/ou gametos emitidos por estas 
serven como alimento para bivalvos fi ltradores.

Experiencias de Fitotoxicidade no IEO de Santander

As plantas de cultivo de peixes contan con protocolos 
de desinfección, tanto de instalacións como dos propios 
peixes que permiten controlar parasitoses e infeccións 
bacterianas epiteliales. Por iso, con vistas ao futuro des-
envolvemento de técnicas indoor de cultivo multitrófi co 
integrado peixes-macroalgas, terase que ter en conta a 

posible fi totoxicidade destas substancias, os resultados 
obtidos con Saccharina latissima  amosan que o seu cultivo 
en suspensión é incompatible con doses superiores a 1 ppm 
de formaldehído, no caso do cloruro de benzalconio doses 
superiores a 1,5 ppm durante tan só 4 horas son letais para 
esta alga, fi nalmente no caso do peróxido de hidróxeno, 
tratamentos iguais ou superiores a 2 ppm durante 24 h 
provocan lesións en S. latissima e concentracións por riba 
de 15 ppm de peróxido causan fortes danos no fotosistema 
comprometendo a súa viabilidade, porén concentracións 
subletais de peróxido (2-12 ppm) non afectan substancial-
mente ao fotosistema e parecen circunscribirse ás células da 
lámina nas que se induce a súa despigmentación e posterior 
necrose; mentres que na zona meristemática se mantén a 
súa viabilidade, iniciándose a recuperación da biomasa 
inicial en calquera dos casos a partir dos 14 días unha vez 
cesado o tratamento.
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TÍTULO:

Optimización do engorde de polbo (Octopus vulgaris). 
Desenvolvemento de pensos compuestos (Galicia)

INICIO: xaneiro, 2007

FINALIZACIÓN: decembro, 2009

ENTIDADE FINANCIADORA:

Plan Nacional de Cultivos Marinos.

JACUMAR

INVESTIGADOR  PRINCIPAL: 

Guerrero Valero, S.

Proxecto coordinado pola CA de Murcia

INVESTIGADORES:

USC: Pascual López C.; Quinteiro, J.; Rey Méndez, M.; 
Rodríguez, C.J.; Seixas, P.

APOIO Á INVESTIGACIÓN:

UC: Ocaña Falcón, S.

BOLSEIRA:

CIMA: Ancosmede Garduño, C.

PERSOALPROXECTO

RESUMEN

Sub-proxecto 1. Desenvolvemento de pensos 
compostos

Tras as experiencias levadas a cabo con ensilados de 
peixe (diferentes mesturas de lirio Micromesistius poutassou 
e mexillón cocido procedentes de residuos e/ou descartes 
de lonxa), onde ademais se empregaron aglutinantes que 
precisan de calor para a súa correcta xelifi cación, o polbo 
non asimila ben produtos sometidos a calor, probablemente 
por unha desnaturalización das proteínas impedindo o 
ataque por parte do sistema enzimático. Por iso, a inicios de 
ano planteouse descartar os ensilados e proceder a elaborar 
pastas de peixe picado: lirio fresco e mexillón cocido, xa 
que aporta bastante colesterol e ácidos graxos esenciais 
dos que carece o lirio, a pesar da súa suposta desnatura-
lización proteica. Estas pastas elabóranse inmediatamente, 
incorpórase o xelifi cante (0-15%), deixando que a pasta 
repouse unhas 12-18 horas a 2ºC e posteriormente se 
procede á súa conxelación a -24ºC. Por último, as mostras 
envíanse ao Centro IFAPA de Huelva para ensaios de 
alimentación, aceptabilidade e engorde.

Decídese usar un xelifi cante proteico en frío: proteína 
de soia (0-15%). A estrutura da pasta é cohesiva, non se 
esmigalla facilmente en auga e o polbo a acepta desde a 
primeira toma de contacto. Ao ser o produto de mellor 
aceptabilidade avalíanse diferentes variables físicas da súa 
textura segundo o TPA (elasticidade, dureza, mastiga-
bilidade, fracturabilidade e cohesividade) mediante un 
texturómetro TAXTplus. Estes datos serán a base para 
afi nar noutros posibles cebos, para que as súas calidades de 
textura sexan semellantes. Os lotes ensaiados seleccionados 
empregan proteína de soia ao 12 e 15%, con e sen unha 
mestura de atraentes (<2%, de betaína, taurina, glutamato, 
etc.). Con estas bases, en reunións levadas a cabo con 
otros grupos de investigación participantes, a arxinina e o 
colesterol parece ser que xogan un papel importante tanto 
na inxestión coma asimilación dos nutrientes. Así, realízanse 
novos ensaios só con pasta de lirio, proteína de soia ao 15% 
e diferentes taxas de arginina e colesterol (mesturas entre 
0-2,5%). Os resultados co tempo de engorde mostran de 
novo un lixeiro mantemento do peso. Neste momento 
cámbiase de estratexia, e levamos a cabo novos ensaios de 
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cebos artifi ciais realizando dixestibilidade in vitro (polo 
equipo IFAPA de Huelva), empregando como aglutinantes 
en frío proteína de soia (15%) e xelatina (tamén en quente, 
ao 10 e 20%) así como as materias primas individualizadas. 

Estanse levando a cabo ensaios de dixestibilidade (co 
equipo de Huelva) cunha base de pasta común (mestura de 
lirio/pota cunha textura axeitada) e diferentes proporcións 
de arxinina e colesterol (0-3%); así como concentrados de 
lirio seco con pota fresca como aglutinante. No momento 
de selección da pasta segundo a dixestibilidade, procederase 
a un desenvolvemento de cantidade de cebo seleccionado 
para ensaios de engorde. En todos os cebos elaborados 
realizáronse as analíticas de nutrientes (composición 
elemental, colesterol, ácidos graxos e aminoácidos).

Subproxecto 2. Optimización das técnicas de engorde 
en tanques e gaiolas

Actualmente, o engorde de polbo baséase na captura de 
exemplares subadultos do medio natural, co peso mínimo 
permitido por lei (entre 750 e 1.000 g, dependendo de 
épocas ou zonas de extracción), seguida da súa distribución 
en gaiolas fl otantes ou suspendidas en bateas, o que 
implica que nunha mesma gaiola convivan exemplares 
con diferencias de peso inicial que poden sobrepasar os 
500 g. Un ciclo de engorde típico comprende un período 
de 3 a 4 meses, ao longo do cal os polbos se alimentan a 
diario (excepto os domingos) con combinacións variables 
de peixes, crustáceos e mexillóns alcanzando ao fi nal 
do proceso pesos medios de arredor de 2,5-3,0 kg. A 
mortaldade observada nas etapas de engorde pode variar 
entre un 10 e un 50%, sendo en xeral do 20%. Analizando 
os datos de que dispoñíamos propuxemos un modelo de 
engorde baseado na creación de grupos de polbos a simple 
vista, é dicir, con tres clases de tamaños: pequenos (peso 
inicial ≤ 800), medianos (>800 e < 1000 g) e grandes (> 
1000 g), co fi n de mellorar a xestión das gaiolas de engorde 
en canto a aforro de alimento e venda do produto fi nal, 
a supervivencia dos polbos estabulados nas tres clases foi 
alta, deste xeito podemos concluír que o engorde de polbos 
obtidos do medio natural e seleccionados en grupos con 

pesos iniciais semellantes parece ser vantaxoso fronte ao 
engorde típico. Con estas medidas pódese aforrar alimento 
e mellorar a xestión das gaiolas.

Subproxecto 3. Sustentabilidade da actividade

A caracterización xenética das poboacións salvaxes 
realizouse a partir da avaliación das secuencias cebadores de 
microsatélites e realizando a comparación entre as mostras 
de ovos de polbo e as respectivas proxenitoras analizadas en 
primeiro lugar e posteriormente entre paralarvas e adultos 
procedentes de lonxa. 

De alí a un ano e dous meses da liberación de arredor 
de 2.500.000 de  paralarvas ao medio natural, procedentes 
de postas deixadas nas “gaiolas maternidade” (principios 
do ano 2008), analizáronse mostras de tecidos de 175 
polbos procedentes da ría de Vigo e das zonas das Cíes-
Toralla-Cabo Silleiro. As análises das mostras dos tecidos 
de polbo estanse procesando no Laboratorio de Bioquímica 
e Bioloxía Molecular, estando prevista a súa terminación a 
fi nais de 2009. Igual que as mostras de exemplares salvaxes 
das poboacións locais e dos ovos de polbo que se analizaron, 
estas mostras estanse caracterizando a través dun xogo de 6 
secuencias microsatélites (Greatorex et al., 2000).

Noutro estudo utilizáronse marcadores microsatélite 
para determinar os xenotipos de femias e das súas postas, 
intentando confi rmar a hipótese da múltiple paternidade, 
dados os dous patróns de comportamento reprodutivo 
que son confl itivos neste aspecto: acoplamento con 
múltiples individuos e papel do hectocótilo para eliminar 
os anteriores espermatóforos. Os datos de xenotipado de 
varias postas indican que dous ou máis machos tiveron 
éxito na fertilización dos ovos procedentes dunha mesma 
posta. A paternidade múltiple pode polo tanto representar 
un proceso que maximiza a recombinación xenética cos 
múltiples machos nun único acontecemento reprodutivo, 
xa que as femias morren ao fi nal do período de incubación 
dos ovos. O coidado exhaustivo do ovo garante ademais 
un nivel axeitado de supervivencia dunha descendencia 
xenéticamente diversa.
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TÍTULO:

Estudo de técnicas de prevención e protección das 
principais especies de depredadores dos recursos de 
moluscos bivalvos de bancos naturais e zonas de cultivo 
no litoral e rías de Galicia

INICIO: 2007

FINALIZACIÓN: 2009

ENTIDAD FINANCIADORA:

Consellería do Mar. Xunta de Galicia. 

PGIDIT-CIMA 07/03

INVESTIGADOR  PRINCIPAL: 

De Coo Martín, A. 

INVESTIGADORES/AS:
CIMA: García, F.; Santos Piñeiro, I.
Cofradía Vilaxoán: Alcalde Creo, A.
Cofradía Carril: Conde Varela, M.L. Cofradía Ribeira: 
García Galdo, J.
Cofradía Illa: Poza Chaves, G.
Cofradía Noia: Solís Pais, L.Mª
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PERSOALACCIÓN DE INVESTIGACIÓN

RESUMO

O proxecto conta coa colaboración  das Confrarías de 
Ribeira, Illa de Arousa e OPP-20, Vilaxoán, O Carril e Noia, 
Confrarías asociadas na Lonxa de Campelo e ACQUA-
RIUM-GALICIA. Durante o ano 2009 rexistráronse 
avances importantes en:

1º.-  Afondouse no coñecemento da mortaldade natural 
que soportan as poboacións de bivalvos comerciais e 
a infl uencia que neste parámetro teñen as especies de 
depredadores e as vantaxes que pode reportar a loita e 
control contra estas especies

Referente ao primeiro aspecto: estimouse a  mortaldade 
anual sen ter en conta  períodos críticos e non regulares (como 
poden ser fortes riadas, apertura de encoros ou mortaldades 
de verán anormais) e, dado que as mostraxes fundamentais 
en bancos naturais se realizan en setembro, antes da 
realización, aprobación e presentación ofi cial dos Plans de 
Explotación, estudáronse dúas estimas de mortaldade anual: 
(1) as perdas do recrutamento establecido en setembro ata 
setembro do ano seguinte, (2) as perdas do intervalo de 

individuos comerciais ou que entrarán en fase comercial ao 
longo do ano e os comerciais resultantes en setembro do 
ano seguinte (deducidas as capturas comerciais). Tanto nos 
bancos naturais de Noia, praias de Vilaxoán e Lombos do 
Ulla, os datos de mortaldade foron moi elevados situándose 
entre o 60 e 90% para as tres especies comerciais máis 
importantes (berberecho, ameixa fi na e babosa). Dado que 
estamos a falar de mortaldade anual, a supervivencia destas 
especies, desde o momento da fi xación ata a extracción 
comercial, é mínima.

En segundo lugar, hai que destacar que estes elevados 
valores de mortaldade están en consonancia con diversos 
traballos da Consellería do Mar nos que se estiman uns 
resultados extractivos proporcionalmente reducidos. En 
terceiro lugar, intensifi cáronse e diversifi cáronse as mostraxes 
de bancos naturais (en diversas épocas en Noia e bancos 
naturais do fondo da ría de Pontevedra e parques privados, 
existindo unha correlación entre esta elevada mortaldade 
natural e as fortes densidades que alcanzan os depredadores. 
Se, ademais desta densidade de depredadores, temos en 
conta a capacidade alimentaria individual que presentan 
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diversas especies, é fácil comprender o forte impacto que 
provocan nos bancos e arenais.

En función de todo o anterior, ademais da importancia 
dos datos e resultados en si mesmos, resulta moi importante 
constatar que se conseguimos reducir un 20-30% a 
mortaldade debida a depredadores, podemos duplicar a 
cantidade de recursos dispoñibles para extracción. Esta 
conclusión remarca de forma relevante a necesidade dunha 
liña de traballo e investigación no control e prevención de 
depredadores.

2º.- Realizouse en Vilaxoán unha proba con varios 
parques de cultivo de ameixa. Nesta proba botouse ameixa 
babosa, fi na e xaponesa en parques de 1 m2 con malla e sen 
malla para cada especie. Na Táboa I amósanse os resultados 
de mortaldade, que resulta maior nos parques descubertos 
que nos cubertos, cunha diferencia entre un 20 e un 30% en 
case todos os casos. Así mesmo, rexístranse dous fenómenos 
paralelos, a acumulación de depredadores e a migración 
dos individuos botados. Na proba realizada en Vilaxoán, 
obsérvase sobre todo para cangrexos unha maior presenza 
de individuos nos parques cubertos. No caso das mallas en 
setembro aparecen entre 15 e 21 individuos, mentres que 

onde non hai malla sitúanse entre 6 e 11. Miráronse tamén 
as zonas adxacentes da praia, e o número baixa a 3 e 7. Isto 
confi rmaría que, ben pola acumulación de comida, ou 
pola protección das mallas, os cangrexos séntense atraídos 
polas zonas de malla en maior medida. Observouse tamén 
un certo grao de migración desde a zona de cultivo cara o 
exterior, aparecendo algún individuo nos otros parques.

3º.- Seguiuse co estudo das artes de pesca e métodos de 
extracción o control de depredadores tanto nos parques de 
cultivo como nos bancos naturais (medio mundos no Carril 
e artes de enmalle en Pontevedra). 

4º.-   Avanzouse na observación da capacidade alimentaria 
dos depredadores en medio natural e en condicións 
controladas en acuarios e tanques.

5º.- En función de todo o anterior está elaborado, de 
forma conxunta, o esquema do Manual de Tratamento 
de Depredadores de bivalvos en area, que se entregará no 
próximo mes de marzo de 2010.

6º.- Por necesidades na avaliación da posible ampliación 
da presente acción de investigación, elaborouse  e entregouse 
a memoria fi nal da mencionada acción. 

Táboa I.- Mortaldade obtida en 8 parques de 1 m2, cinco cubertos de malla e 3 descubertos, para tres especies de ameixa  
cultivada en  parques  en  Vilaxoán.

Ind Inicio Ind Final % mortaldade

Babosa malla con pedras 375 206,83 44,85 

Babosa malla enterrada 375 106,10 71,71 

Babosa malla con nasas 375 176,56 52,92 

Fina malla con pedras 375 218,33 41,78 

Xaponesa malla con pedras 375 255,07 31,98 

Babosa sen malla 500 123,06 75,39 

Fina sen malla 500 166,68 66,66 

Xaponesa sen malla 500 245,16 50,97 
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RESUMO

Esta  acción realízase no marco do convenio específi co 
entre a Consellería do Mar e o IEO de Vigo cuxo obxectivo 
é a posta a punto dunha técnica de cultivo intensivo de 
paralarvas de polbo (Octopus vulgaris), que ofreza bos 
resultados de crecemento e supervivencia. As experiencias de 
cultivo realízanse no IEO de Vigo e as análises bioquímicas 
no CIMA. Ao longo desta anualidade realizáronse análises 
bioquímicas relacionadas coas seguintes experiencias:

 Cultivo larvario de polbo en tanques de 500 litros

O cultivo larvario realizouse en dous tanques de 500 
litros e un tanque control de 1.000 litros. A densidade 
larvaria foi de 10 larvas/litro e a alimentación consistiu en 
Artemia engordada con Isochrysis galbana e enriquecida con 
Nannochloropsis sp. 

A supervivencia larvaria  a día 30 de vida das larvas foi do 
27,8% e do 100% no tanque de 500 litros e de 14 e 23,8% 
no tanque control. Os pesos secos das paralarvas foron de 
1,90 ± 0,36 mg en tanques de 1.000 litros e de 1,30 ± 0,10 
nos tanques de 500 litros. Analízanse  paralarvas a días 0, 
15, 30 de vida.

 Os resultados das análises bioquímicas amosan que o 
valor medio das proteínas varía nos tanques de 500 litros 
ao longo do cultivo entre o 50-56% e o dos lípidos totais 
entre o 11 e o 13,6%, lixeiramente máis elevados que os do 
tanque control, excepto a día 15 de vida en que os lípidos 
son lixeiramente superiores no tanque control.

O contenido en ácidos graxos indica un descenso dos 
PUFAs desde o día 0 de vida das larvas con valores de 24,73 
ng/ug peso seco ata o día 15 de vida (18,41 ng/ug peso 
seco) que se mantén ata o día 30 de vida observándose un 
descenso considerable no contido en DHA que supón o 
25,6% do total de ácidos graxos en larvas a día 0 e 8,8 e 
4,3% e larvas de 15 e 30 días, respectivamente. Pola contra, 
o contido en ácidos graxos monoinsaturados ascende desde 
o día 0 ao 15 de vida. A mesma tendencia se observa no 
tanque control.

En canto á utilización de diferentes volumes de cultivo 
das paralarvas de polbo e tras os resultados obtidos durante 
os anos 2008 e 2009, aínda que existen diferenzas na 
supervivencia larvaria sendo máis pequena nas paralarvas 
cultivadas a pequenos volumes (100 litros) que a grandes 
volumes 500 e 1.000 litros, considérase de gran interese 

TÍTULO:

Importancia da dieta larvaria no cultivo intensivo de 
paralarvas de polbo
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a utilización destes pequenos volumes porque permite 
replicar os experimentos e obter así resultados con 
signifi cación estatística. Por iso se opta por realizar o resto 
dos experimentos en volumes de 100 litros redeseñando a 
tecnoloxía de cultivo utilizando recirculación de auga.

Efecto da suplementación da Artemia con zooplancton 
conxelado e deshidratado sobre as paralarvas de polbo

Este experimento realízase en  tanques de 100 litros en 
sistema de recirculación. Compróbase que as paralarvas 
de polbo aceptan o suplemento de zooplancton conxelado 
e deshidratado. O crecemento e a supervivencia larvaria 
son mellores coa achega de zooplancton conxelado que co 
deshidratado. Analízanse paralarvas a días 0 e 11 de vida. 
As proteínas e os lípidos totais no presentan diferencias 
signifi cativas entre os valores obtidos en paralarvas de 11 
días de vida alimentadas co suplemento de zooplancton 
deshidratado e conxelado. As análises de ácidos graxos das 
paralarvas mostran unha tendencia similar ás presentados 
anteriormente observándose un lixeiro descenso nos PUFAs 
que comenza a apreciarse nestes primeiros días de vida das 
larvas. Non se observan diferencias na composición de 
ácidos graxos das paralarvas a día 11 de vida cos diferentes 
tipos de zooplancton utilizado como suplemento.

Adicionalmente, e no relativo ás presas utilizadas como 
alimento nos cultivos de paralarvas, leváronse a cabo 
análises bioquímicas de:

• Artemia de 6 e 8 días engordada con Isochrysis galbana 
e enriquecida con Nannochloropsis sp., utilizada na 
alimentación das paralarvas cultivadas en tanques de 
500 litros

• Artemia de diferentes días de vida enriquecida con 
distintos tipos de enriquecedores (pensos, microalgas, 
enriquecedores comerciais etc.) 

• Artemia enriquecida na empresa Remagro con bloom 
exterior de fi toplancton e con mestura en contínuo 
de diferentes especies fi toplanctónicas

• Zooplancton deshidratado e conxelado mantido a 
-80ºC durante 0,15 e 30 días

As mostras de presas completaranse durante a próxima 
anualidade co obxectivo de realizar unha análise 
comparativa dos diferentes alimentos utilizados no cultivo 
das paralarvas de polbo. Disponse tamén de mostras de 
paralarvas alimentadas con Artemia de diferentes tamaños 
e enriquecidas con diferentes enriquecedores corresponden-
tes aos experimentos realizados no último trimestre do ano 
que serán analizadas conxuntamente coas previstas para o 
ano 2010 na próxima anualidade.

Preténdese durante o ano 2010, como produto das 
diferentes experiencias realizadas, elaborar as seguintes 
comunicacións ou publicacións:

• Comparación de experiencias de cultivo de paralarvas 
de polbo a 500 e 1.000 litros

• Utilización de zooplancton conxelado e deshidratado 
como dieta para paralarvas de polbo

• Vantaxes e inconvenientes do uso de Artemia de 1 
día (A1) ou de Artemia adulta (A4) como alimento 
das paralarvas ata día 30 de vida

• Comparación da composición bioquímica de 
posibles presas das paralarvas de polbo   
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RESUMO

A actividade desenvolvida no segundo ano da presente 
Acción de Investigación, é unha continuidade do traballo 
comezado en 2005 coa primeira solta de rodaballos no 
medio mariño. 

 Os obxectivos, xa expostos en anos anteriores, poderían 
resumirse en: 

• Continuar co seguimento dos exemplares de 
rodaballo e lumbrigante liberados nos anos 
precedentes. Este seguimento é fundamental para 
coñecer a supervivencia, crecemento e distribución 
dos organismos repoboados

• Produción de xuvenís de rodaballo a partir do stock 
de reprodutores salvaxes, que se constituíu específi ca-
mente para o programa de repoboación. Produción 
de xuvenís de lumbrigante segundo as técnicas de 
preengorde en batea.

• Realizar soltas ao medio natural dos exemplares 
producidos e marcados na planta acuícola. As soltas 

serán de 10.000 xuvenís de rodaballo por ano e 
5.000 de lumbrigante por ano

Finalmente, enlazado co primeiro obxectivo, realizar 
campañas periódicas de mostraxes no mar e nas lonxas, para 
manter un seguimento dos exemplares liberados.

Durante o ano 2009, liberáronse 4.000 crías de rodaballo 
nas mesmas áreas que en ocasións anteriores (praias de 
Mexilloeira e O Carreiro no Grove), co fi n de intensifi car 
as mostraxes e recapturas nesas zonas. Os exemplares 
adquiridos en plantas comerciais leváronse ao IGAFA, 
onde foron marcados e coidados ata o momento da solta. 
Ademais da etiqueta “T”, xa empregada ata agora, os 
rodaballos foron marcados cunha marca de tatuaxe de cor 
azul, na parte ventral, para avaliar a porcentaxe de perda das 
etiquetas convencionais.

O resto dos exemplares a liberar esperábase obter de 
produción propia, xa que ese era un dos obxectivos 
da Acción;  porén, o número conseguido foi inferior 
ao estimado, debido a problemas na maduración dos 
reprodutores salvaxes que fomos acondicionando nas nosas 
instalacións ao longo destes anos de proxecto. Do cultivo 
larvario realizado neste ano, obtivemos 1.240 crías de 5g 
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foi de 16,4 cm fronte aos 5,4 cm do momento da solta, 
despois de 27 meses no mar. 

Os resultados de 2009 melloran os de anos anteriores en 
canto ao número de recapturas e á información obtida das 
mesmas. No caso do rodaballo, o número de recapturas 
polos mariñeiros, e a implicación dos mesmos no proxecto 
de repoboación, parece consolidarse co paso do tempo 
(Fig. 1). Neste ano recibíronse 46 avisos de rodaballos 
marcados por parte do sector pesqueiro, aos que hai que 
sumar as recapturas obtidas durante as nosas mostraxes. Isto 
supón que a solta de primavera de 2008 alcanzou, ata este 
momento, unha recuperación do 2,5% dos peixes liberados. 

Na fi gura  podemos ver o incremento anual no número 
de peixes recuperados polos mariñeiros, ademais do 
número de barcos e confrarías implicadas na notifi cación 
de exemplares marcados.  

que serán soltadas en primaveira do 2010.   
En canto ao lumbrigante, soltáronse 4.707 xuvenís de 

longitude total media de 6,4 centímetros na Área Mariña 
Protexida dos Miñarzos en Lira e as súas inmediacións. 

Mediante as técnicas de cultivo larvario e preengorde 
en batea, levadas a cabo durante o proxecto AquaReg 
Lobster Restocking, no ano 2009 producíronse 4.049 
xuvenís de lumbrigante que serán liberados en 2010. As 
soltas realizáronse ao longo de todo o ano, en abril, agosto 
e outubro, en Lariño, Caldebarcos e Lira, mediante 
megulladores profesionais e co asesoramento dos técnicos 
de repoboación, para elixir os mellores hábitats de solta. 

 Durante o mes de xuño realizouse unha campaña de 
mostraxes de 3 días, co calado de 90 nasas de polbo por 
día nas zonas de solta.  O resultado das pescas permitiunos 
recuperar un lumbrigante liberado en 2007 na mesma zona 
na que se soltara. A lonxitude total do exemplar recuperado 

ACTIVIDADE CIENTÍFICA
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RESUMO

O obxectivo principal orientouse en  fi xar os 
procedementos e rutinas de traballo nas instalacións do 
minicriadeiro, establecendo métodos de traballo que 
permitan obter unha produción estable de semente nos 
períodos de posta natural das especies. Considérase que o 
talle 2 mm (ou inferior) é a máis axeitada, para a retirada  
da semente das instalacións de minicriadeiro, e pasar 
ao preengorde exterior onde debe alcanzar o talle de 12 
mm (T7),  a partir do que  se pode cultivar no exterior 
sen elevados riscos de mortaldade. Este ano o esfuerzo 
orientouse en protocolizar os procesos de produción en 
larvas e microalgas, e desenvolver, asociado ao criadeiro, un 
sementeiro que permita o paso do talle 2 a 12 mm, con 
efi ciencia e baixos custos operativos. 

O sistema de preengorde levado a cabo consiste 
nunha plataforma fl otante ubicada no embarcadoiro de 
recinto portuario en Camariñas (preto da instalación do 
criadeiro), nos fondeos 31B e 33B cunha superfi cie de 46 

m2. Desta plataforma colgan contedores de polietileno de 
55 l perforados que mantén a semente con  fl uxo forzado 
invertido impulsado por aire. Isto permite iniciar o cultivo 
cara ao exterior da semente procedente do criadeiro a partir 
de 1,5 mm de talle, (bortel 0,8 mm), a partir do mes de 
febreiro cando as temperaturas da auga exterior e a ausencia 
de temporais posibilitan o manexo da semente con este 
talle. Isto permite acortar o tempo de estancia da semente 
no interior do criadeiro, abaratar os custos de produción, 
facilitar o manexo da instalación e dedicar esforzos á 
produción de post-larvas.

O obxectivo fi nal dos minicriadeiros e sistemas de 
preengorde asociados, é lograr semente de ameixa co talle 
obxectivo, que é o retido nun bortel de 7 mm (T7), (lonxitude 
igual ou superior a 12 mm). A través da coordinación 
cos coordinadores e as asistencias técnicas das confrarías 
e biólogos de praia, mellorouse a xestión das entregas da 
semente que sae da instalación de preengorde, de xeito 
que non permaneza máis tempo do que lle corresponde na 
devandita instalación. Unha serie de incidencias  limitaron 
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a capacidade de produción, como foron: o forte temporal 
no mes de xaneiro que destruíu parte da instalación, con 
rotura por arrastre das tubaxes de toma de auga, perda de 
dous contedores con pequena semente (aprox. 800.000 
unidades), etc.   

Na Táboa I, resúmese a produción de semente nos 
últimos anos, facendo especial fi ncapé en que, a partir do 

ano 2009,  cando se inicia o funcionamento do sementeiro, 
a semente entrégase para bota maioritariamente a partir de 
T7 (>10mm). 

Na Táboa II recóllese a “efi ciencia” do sementeiro 
tomando como referencia as unidades introducidas do 
criadeiro e retiradas para bota ao longo da pasada campaña 
de produción. 

ano
Especie de almeixa (ud)

Tipo de semente
babosa fi na xaponesa

2009 1.614.0004 6.036.008 Semente maior de 10 mm

2008 543.120 1.839.463 Semente maior de 10 mm

2007 7.023.297 2.018.507 Semente entre 2-3 mm

2006 355.793 1.788.982 Semente entre 1-3 mm

Táboa I.- Evolución da produción de semente nos últimos anos da instalación de Camariñas.

Especie Inicio preengorde (ud.) Final preengorde ud. sementadas) % Recaptura fi nal

A. xaponesa 7.254.379 5.878.331 81,03

A. babosa 2.566.648 1.426.882 55,59

Total 9.821.027 7.305.213 74,38

Táboa II.- Semente introducida no sementeiro (1-2 mm) e retirada para bota (>T7) no ano 2009.

As taxas de recaptura, é dicir, a semente obtida para bota 
despois do preengorde son óptimas, principalmente se 
consideramos a perda de dous contedores con semente de 
ameixa babosa e que a instalación de preengorde funciona a 
partir do mes de xullo.  

A semente repartiuse seguindo os criterios  técnicos das 
asistencias técnicas e biólogos de praias da Consellería do 

Mar: ameixa xapónica: 5.878.331 unidades  (84%); en 21 
lotes, entregadas a 14 confrarías. Ameixa  babosa: 1.426.000 
unidades (16%) - 8 lotes-, entregadas a  6 confrarías. Os 14 
lotes foron xestionados  por colectivos de marisqueo para o 
engorde fi nal en bancos intermareais, e 7 lotes  destinados 
para colectivos de a fl ote (2 deles compartidos co colectivo 
de a pé). 

ACTIVIDADE CIENTÍFICA
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RESUMO: 

Esta acción realízase en colaboración co IEO da Coruña 
e ten como obxectivo o desenvolvemento do cultivo de 
pectínidos nas Rías Baixas a partir de semente obtida en 
colectores. 

Colocación de colectores: levado a cabo polo equipo 
do IEO. Durante o 2009 en liñas xerais obtívose menor 
fi xación de volandeira e unha alta fi xación de vieira. Nos 
dous anos previos, a fi xación de volandeira en Aldán, nas 
mellores datas, oscilou arredor das 500 volandeiras por 
colector, mentres que en Cangas, no único ano no que se 
dispón de información, chegou a alcanzar as  5.000 unidades 
por colector. Con respecto á vieira, no 2009 chegáronse 
a alcanzar as 50 unidades por colector, no 2008 non se 
rexistraron fi xacións e no 2007 os valores máximos non 
alcanzaron as 20 unidades por colector. Así, e como estaba 
previsto, atopámonos con elevadas variacións interanuais, 
pero pódese fi xar con bastante precisión as datas de máxima 
fi xación anual.

Despois de 3 anos de fondeo de colectores, observouse 
que a maior fi xación ten lugar, sempre, nos colectores 
fondeados durante o mes de maio e a primeira semana de 

xuño. Raxó de momento pode ser considerado como un 
caso aparte, xa que neste punto realizáronse fondeos en 
épocas máis temperás, con resultados positivos no 2008.

A presenza de estrela de mar pode acabar coa semente 
fi xada nos colectores, a cal é máis frecuente en Cangas e 
sobre todo en Raxó. Proponse aplicar o modelo que se 
está experimentando en Raxó aos colectores fondeados en 
Cangas. Este modelo suporá unha maior participación da 
Confraría (Cangas) ou a empresa (Ruano) nas operacións 
de mostraxe e despegue ata talle comercial durante o ano 
2009.

Cultivo de volandeira: realizado polo equipo do CIMA. 
Durante o 2009 completouse a experiencia iniciada no 2008, 
cuxos obxectivos eran a resposta da semente ao cultivo en 
suspensión en relación coa cohorte e lugar de cultivo.

• resposta da semente segundo a cohorte: 
En Galicia a semente de volandeira fi xada en 
colectores adoita despegarse de alí a 4 meses cun 
talle de 15-20 mm, porén se fi xan varias cohortes 
durante todo o período e no despegue obtéñense 
cantidades importantes de semente menor de 15 
mm, que precisa cuarteiróns especiais para o seu 
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cultivo en cestas ostrícolas. A experiencia iniciada 
en setembro do 2008 e fi nalizada en xuño do 2009 
compara o crecemento da semente pequena (altura 
13 mm) cultivada en cuarteiróns de 4 mm a dúas 
densidades diferentes (200 e 300 individuos por 
cesta) e semente de maior talle (18 mm de altura) 
cultivada directamente en cestas ostrícolas de 15 mm 
(100 individuos por cesto), obtendo de alí a 9 meses 
un talle de 48 mm e un peso de 16 g no primeiro 
caso e un talle de 51.83 mm de altura e un peso 
escorrido de 19.7 g no segundo. Estes datos indican 
que é posible o cultivo de semente menor de 15 
mm a densidades que non deberían sobrepasar un 
20-30% de cobertura durante o preengorde, pasando 
despois do desdobre a un 50% de cobertura ata talle 
comercial. Como esta cohorte representa unha alta 
proporción do total da produción e, debido aos bos 
crecementos, debería terse en conta a posibilidade 
do seu cultivo, xa que en lugares con gran cantidade 
de depredadores podería interesar acortar o período 
de cultivo e utilizar só a semente de maior tamaño

• resposta da semente segundo ubicación: as ubicacions 
elixidas: Aldán e O Grove mostraron durante o 
período de estudo unhas taxas de crecemento de 
18,13% no Grove e un 13% (semente<15mm) e 

7,8% (semente>15mm) en Aldán, polo tanto, aínda 
que os crecementos foron lixeiramente superiores no 
Grove, a ausencia de mortaldade e as rápidas taxas 
de crecemento indican unha boa resposta en ámbalas 
dúas rías. 

Diversifi cación de técnicas de cultivo: Coa semente 
de volandeira procedente do 2009 iniciáronse novas 
experiencias en dúas rías distintas, co fi n de comparar 
diferentes sistemas de cultivo, non probados aínda en 
Galicia, pero que se teñen utilizado con éxito noutros países. 

• Na ría de Aldán probaranse dous sistemas para o 
preengorde (H=13,28±1,49 mm e PT=0,27±0,1 g) 
en condicións estándar, comparando o crecemento 
en cestos ostrícolas, utilizando cuarteiróns (4 mm) 
e en peal-nets de monofi lamento (sistema xaponés) 

• En Cangas levaranse a cabo experiencias de engorde 
(H=23,4±3,2 mm e PT=1,67±0,68 g) en condicións 
standard, comparando tres sistemas: lanternas de 
monofi lamento (sistema xaponés), cestos ostrícolas 
e cultivo en pratos de solo ríxido (sistema Servimar 
Norte).

Cultivo de vieira: A produción obtida este ano atópase 
estabulada nunha batea de Cambados á espera de que 
alcance o talle de bota.

ACTIVIDADE CIENTÍFICA
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RESUMO
O obxectivo principal desta Acción foi o establecemento 

dun protocolo de control microbiolóxico do criadeiro. As 
liñas iniciadas en fases anteriores consolidáronse neste ano, 
axustando diversos apartados do protocolo deseñado ao 
funcionamento rutinario do criadeiro e incorporando as 
novas variables surxidas.

A carga bacteriana é un dos parámetros útiles para 
determinar a calidade da auga de mar empregada nunha 
planta de cultivo, o que leva á utilización de diferentes 
tratamentos (fi ltración, radiación ultravioleta, esterilización, 
etc.) que adoitan ter o obxectivo fi nal de reducir ata niveis 
mínimos. Porén, se a calidade da auga é boa, se debe 
considerar a posibilidade de permitir o mantemento dunha 
certa poboación bacteriana, que permita unha autorregu-
lación do equilibrio do sistema. Para iso é preciso ter datos 
dun prazo longo de tempo, un protocolo robusto de toma 
de mostras e unha análise completa de resultados.

 Os traballos previos realizados permitiron o 
establecemento dun protocolo de mostraxe do circuíto de 
auga. O sistema de recollida das mostras está perfectamente 

defi nido, tanto no que se refi re á toma de mostra (volume, 
recipientes, localización) como á frecuencia. As análise, a 
longo prazo das diferentes liñas en que se divide o circuíto 
de auga, confi rmaron a boa calidade microbiolóxica da 
auga de cultivo. Hai que destacar especialmente a práctica 
ausencia de bacterias pertencentes ao xénero Vibrio, no que 
se encadran os principais patóxenos coñecidos de cultivos 
larvarios de moluscos en criadeiro. Non se observou un 
patrón estacional para a carga bacteriana, nin no que se refi re 
a bacterias mariñas heterótrofas totais nin a poboacións de 
vibrios. Tampouco se apreciaron diferencias que se puidesen 
relacionar coa temperatura de uso da auga.

O alimento é unha das vías de entrada de bacterias e, por 
tanto, de potenciais patóxenos nos cultivos. Mantéñense 
diferentes tipos de cultivo de fi toplancton, variando o 
sistema e o volume, e utilizando auga con distinto grao de 
esterilización.

Optimizouse o deseño da mostraxe xeral, incorporando 
novos puntos sempre que os cambios no criadeiro o fi xeron 
necesario.

Establecéronse os niveis habituais de bacterias totais para 
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os cultivos do Centro, comprobando que estaban dentro do 
rango esperado. Fixouse un umbral de seguridade para os 
recontos de vibrios, segundo estimación no medio selectivo 
TCBS, que de ser sobrepasado indicaría un elevado risco de 
aparición de problemas bacterianos.

Outro punto de entrada de carga bacteriana nos cultivos 
larvarios é a transmisión vertical desde os proxenitores, 
polo que a análise da microbiota asociada pode achegar 
información sobre o risco de entrada de potenciais 
patóxenos. Por iso, os proxenitores que se introduciron 
na planta se someteron a análises microbiolóxicas para 
determinar a carga bacteriana que presentaba cada lote á súa 
chegada, e en diferentes momentos durante a permanencia 
no criadeiro. Ademais, estudados en combinación cos 
datos obtidos das distintas desovas de cada lote, permitirán 
determinar o grao de transmisión vertical en cada especie.

Analizáronse bacteriolóxicamente desovas de diferentes 
especies de bivalvos mantidas no criadeiro: ameixa fi na, 
longueirón e coquina. Nos estudos incluíronse variables 
das condicións de cultivo para cada especie, como distintos 
tipos de alimento ou temperaturas.

A análise microbiolóxica realizouse de acordo co protocolo 
levado a cabo en fases anteriores, analizáronse tanto as larvas 

coma a auga de cultivo, e as interaccións entre as poboacións 
bacterianas asociadas ao alimento, ás larvas e á auga en 
si, condicionadas pola materia orgánica de refugallo e as 
condicións de osixenación. Como resultado obtívose unha 
ampla colección de bacterias illadas dos distintos cultivos de 
cada unha das especies, baixo diferentes condicións e con 
evolucións variables. Agora deben ser obxecto de traballo 
de laboratorio en profundidade para a súa identifi cación e 
determinación do seu papel nos cultivos.

Un obxectivo foi tamén estudar experimentalmente os 
efectos do uso de antibióticos, xa non só sobre os organismos 
cultivados, senón tamén sobre as poboacións bacterianas. 
Neste apartado prestouse especial atención á aparición de 
resistencias nas bacterias illadas, comparando os resultados 
obtidos en cultivos con, e sen antibiótico.

Así, os resultados paralelos amosan que o antibiótico non 
garantiu a supervivencia dos cultivos, púidose apreciar unha 
redución de bacterias fermentativas na auga de cultivo, pero 
apenas na microbiota asociada ás larvas.

Ademais, demostrouse a aparición de resistencias nas 
poboacións asociadas a cultivos larvarios con antibiótico. 
Queda por estudar a natureza desas poboacións e os seus 
efectos sobre o cultivo.
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RESUMO

Parasitos do xénero Perkinsus están presentes nos cinco 
continentes e en moitos casos provocan mortaldade alta de 
moluscos. A súa transcendencia económica fi xo necesaria a 
adopción de medidas a nivel internacional para impedir a 
súa expansión e mitigar os seus efectos. No litoral español 
identifi cáronse as especies P. olseni e P. mediterraneus que 
afectan a varias especies de moluscos con interese comercial. 
Un dos obxectivos do proxecto é determinar se existen no 
litoral español outras especies non recoñecidas e liñaxe 
xenéticos diferentes dentro das especies, con diferencias 
en patoxenicidade, que por tanto requerirían un grao 
de vixilancia e control diferente. Outro dos obxectivos é 
esclarecer as vías de transmisión da enfermidade no medio 
natural, o que é importante para implementar estratexias 

de loita.

Identifi cación específi ca de axentes da perkinsose 
en diferentes áreas xeográfi cas. No CIMA, utilizando 
a técnica de PCR-RFLP, identifi cáronse as especies de 
Perkinsus que infectan moluscos nalgunas zonas onde a 
identifi cación aínda non se realizara: P. olseni detectouse en 
ameixas Ruditapes philippinarum e R. decussatus do delta do 
Ebro, en R. decussatus, Cerastoderma edule e Venerupis aurea 
de Cerdeña (Italia), en R. philippinarum de Bretaña (Francia) 
e en escupiñas Venus verrucosa de Menorca; P. mediterraneus 
detectouse en V. verrucosa (ás veces en infeccións mixtas con 
P. olseni) de Menorca.

Produción de cultivos clonais de Perkinsus spp., in 
vitro. No CIMA establecéuse un número variable (10-20) 
de cultivos clonais in vitro de Perkinsus olseni derivados 

TÍTULO: A perkinsose no litoral espanol: caracteriza-
ción de variantes taxonómicas do parasito, do seu ciclo 
de vida e da resposta inmunitaria do hospedador
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de cada unha de 5 ameixas fi nas, R. decussatus da Ría de 
Arousa, 4 ameixas fi nas da ría de Pontevedra, 8 ameixas 
fi nas do Río Carreras en Huelva, 8 ameixas xaponesas R. 
philippinarum do Delta do Ebro, así como cultivos clonais 
da especie Perkinsus mediterraneus derivados de dúas ostras 
planas, Ostrea edulis da ensenada de Mahón (Illas Baleares). 
Ademais, cóntase con cultivos clonais de Perkinsus olseni 
derivados de 3 ameixas R. philippinarum do Xapón e 
de 3 ameixas Austrovenus stutchburyi de Nova Zelandia. 
Todos estes cultivos clonais estanse utilizando na análise 
da variabilidade de Perkinsus spp., mediante diferentes 
ferramentas.

Análise de diferenzación xenética e estrutura 
poboacional de Perkinsus olseni. O grupo do Dpto. 
de Xenética da USC puxo a punto 12 marcadores 
microsatélites para o xenoma de P. olseni, que se están 
utilizando na comparación dos parasitos desta especie 
obtidos de diferentes localizacións. O deseño experimental 
adoptado supón a análise de 5 cultivos clonais derivados de 
cada unha de 5 ameixas diferentes recollidas en cada zona 
de estudo. Púxose de manifesto unha escasa variabilidade 
do parasito na costa española, con homocigose na maior 
parte dos loci microsatélites; os xenotipos heterocigotos son 
escasos, o que indica que existe reprodución sexual, con alto 
grado de endogamia, no ciclo do parasito. Observáronse 
diferenzas entre clons derivados dun mesmo hospedador, o 
que indica que unha mesma ameixa pode sufrir infecións 
múltiples polo parasito. No caso dos clons derivados do 
Océano Pacífi co, a súa análise amosou maior variabilidade 
que na costa española, observándose algúns alelos diferentes 
nos parasitos do Xapón, mentres que os parasitos de Nova 
Zelandia mostran diferencias notables cos españois e 
xaponeses. A escasa variabilidade detectada en España suxire 
que a introdución en España ou Europa deste parasito, 
desde a súa área xeográfi ca orixinaria (Océano Pacífi co), 
tivo lugar nunha soa ocasión ou en escasas ocasións. No 
caso de P. mediterraneus de ostras de Mahón amplifi cáronse 
8 dos microsatélites, observándose diferencias con respecto 
a P. olseni.

Análise de variabilidade da expresión proteica en 
Perkinsus olseni. No CIMA púxose a punto o protocolo 
para a separación de proteínas mediante electroforese 
bidimensional, tanto para as que están presentes nas células 
de cultivo coma as presentes no medio de cultivo secretadas 
polas células cultivadas. Esta ferramenta estase utilizando 
para analizar a variabilidade da expresión proteica entre 
os clons de Perkinsus spp., illados das diferentes áreas do 
litoral español. Xa realizáronse xeles separando as proteínas 
intracelulares de mostras de cultivos clonais derivados de 
5 ameixas diferentes de cada zona. A análise dos xeles para 
detectar diferenzas cualitativas e cuantitativas está en curso. 
As proteínas que se consideren máis relevantes enviaranse a 
un servizo externo para a súa identifi cación.

Comparación da expresión proteica entre tres especies 
de Perkinsus. Comparouse a expresión proteica de P. 
marinus, P. chesapeaki e P. olseni, utilizándose un cultivo 
clonal de cada especie, derivados dunha ostra Crassostrea 
virginica da Bahía de Chesapeake (EE UU), dunha ameixa 
Mya arenaria da Bahía de Chesapeake e dunha ameixa 
fi na R. decussatus da Ría de Pontevedra, respectivamente. 
Tras separar as proteínas celulares mediante electroforese 
bidimensional, utilizáronse un total de 2.500 puntos 
proteicos de cada especie para a comparación, detectándose 
130 puntos comúns ás 3 especies. Deles, os 12 mellor 
defi nidos e que presentaban maior concentración caracteri-
záronse mediante espectrometría de masas, identifi cándose 
un total de 3 proteínas. Ademais, 15 puntos específi cos de 
cada especie caracterizáronse, identifi cándose 4 proteínas 
específi cas de P. marinus, 7 de P. chesapeaki e 7 de P. olseni. 
Os resultados mostran que, de acordo coa expresión 
proteica, P. olseni e P. marinus son especies máis próximas, 
mentres que P. chesapeaki é a máis distante das 3 especies, o 
que é coherente coas comparacións baseadas en secuencias 
de ADN dispoñibles.

Comparación da efi cacia de transmisión do parasito 
desde ameixas infectadas vivas e mortas. No IFAPA “Auga 
do Pino”, realizáronse experimentos nos que se mantiveron 
parellas mixtas de ameixas (unha infectada e outra non) para 
determinar o risco relativo (RR) e a oportunidade relativa 
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(OR) de infección por cohabitación cunha ameixa infectada 
viva a cunha ameixa infectada morta. Tras permanecer 74 
días en vasos de 100 ml con fl uxo aberto, a probabilidade de 
adquirir a infección foi 10/30 en cohabitación con ameixa 
morta e 3/61 con ameixa viva. Polo tanto, a transmisión da 

enfermidade é posible sen que a ameixa infectada morra. O 
RR de infección con ameixa morta foi 6.2 veces maior que 
con ameixa viva. A OR foi 8.4 veces maior. Un segundo 
experimento mostrou que a probabilidade de transmisión 
desde ameixas vivas aumenta cando o fl uxo é semipechado.
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PERSOALPROXECTO DE INVESTIGACIÓN

RESUMO

As enfermidades neoplásicas son alteracións tumorais 
prevalentes nalgunhas poboacións de bivalvos mariños 
de Estados Unidos, Canadá e Europa, onde causaron 
mortaldades masivas. Neste proxecto estudáronse as 
neoplasias diseminadas que afectan á ostra plana, Ostrea 
edulis, e ao berberecho, Cerastoderma edule, das rías galegas. 
En ambas especies, as neoplasias alcanzan niveis epidémicos 
e asociáronse con mortaldades, que nalgúns casos foron 
intensas. O proxecto consiste en dúas liñas de investigación: 
o estudo da etioloxía da enfermidade e caracterización 
das alteracións xenéticas asociadas, e o estudo dos efectos 
que causan estas enfermidades nas poboacións de bivalvos. 
Os nosos estudos previos xa abordaron a segunda liña de 
investigación nas poboacións de berberecho, por iso no 
proxecto só se aborda esta liña na ostra plana.   

Neoplasia diseminada en ostra plana

En xaneiro de 2008 colocáronse ostras planas de 

orixe autóctona, de 20-30 mm de lonxitude, en cestos 
dunha batea situada en Cambados, onde previamente 
se diagnosticara esta enfermidade. Tomáronse mostras 
mensuais de 25 individuos que se procesaron mediante 
técnicas histolóxicas habituais durante os anos 2008 e 2009. 
O exame dos cortes histolóxicos indicou que os primeros 
casos de neoplasia diseminada se detectaron en ostras de 41 
mm de lonxitude. As prevalencias no foron moi elevadas, 
aínda que os máximos se rexistraron ao fi nal do segundo 
ano de estudo, cando as ostras tiñan máis idade. Non se 
observou un patrón estacional da prevalencia e intensidade 
de neoplasia. As neoplasias detectadas foron lixeiras ou de 
intensidade moderada, sen observarse neoplasias intensas. 

Nas ostras examinadas tamén se observaron outros 
parasitos e alteracións patolóxicas. En relación coa 
gravidade que estes parasitos causan nas ostras, destacan 
os protistas Bonamia ostreae e Bonamia exitiosa. Tamén 
se detectaron ciliados en branquia e túbulos dixestivos, e 
con moita menor prevalencia algún copépodo e algunha 
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metacercaria de trematodo, todos con escasa patoxenicidade. 
Observáronse ademais áreas de necrose en branquia e 
dixestivo, nalgúns casos con signos de apoptose e con altas 
prevalencias. A partir de xaneiro do ano 2009, observáronse 
gusanos poliquetos tipo Polydora na cuncha, que perforaban 
ambas valvas e ás veces observábanse na cuncha que rodea 
ao músculo adutor. 

Nesta fi gura represéntase a variación mensual da 
prevalencia de neoplasia diseminada e de Bonamia spp., 
fronte á porcentaxe de mortaldade. Na gráfi ca obsérvase que 
a mortaldade se incrementa o segundo ano de estudo, en 
correspondencia co incremento da prevalencia de neoplasia 
e da parasitación causada por Bonamia spp. Os resultados 
dos test estatísticos indicaron que existía correlación entre a 
taxa de mortaldade e a intensidade media de neoplasia. Por 
outra banda, a mortaldade tamén se debe á Bonamia spp., 
que alcanza prevalencias do 40% e 45% nos últimos meses 
do estudo. 

 Estudouse a relación entre neoplasia, desenvol-
vemento gonadal e sexo. As ostras afectadas por neoplasia 
estaban maioritariamente en estadios gonadais de madurez 

e posta, aínda que estas diferenzas no foron estatísticamen-
te signifi cativas. Non se encontraron diferenzas en relación 
ao sexo entre ostras afectadas e non afectadas por neoplasia 
diseminada.

Clonación de oncoxenes 

A partir dun pool poboacional de hemocitos de ostras 
diagnosticadas con neoplasia avanzada procedemos á 
extracción de ARN, síntese de ADNc e posterior clonación 
dos oncoxenes. Cada un dos produtos de PCR obtidos foi 
secuenciado, e as devanditas secuencias foron analizadas 
empregando as utilidades do BLAST (Basic Local 
Alignement Search Tool). Os xenes foron clasifi cados en 
categorías funcionais empregando o programa GO TREE, 
o que nos permitiu seleccionar aqueles xenes de interese, dos 
que se obtivo a secuencia codifi cante completa empregando 
a técnica  SMART RACE cDNA Amplifi cación kit. 
Finalmente, para cada un dos xenes clonados estudouse a 
súa expresión mediante PCR cuantitativa empregando para 
iso ostras sans e ostras neoplásicas con diferentes niveis de 
intensidade da enfermidade.     

Neoplasia diseminada en berberecho

Para avaliar como afecta a neoplasia diseminada ao sistema 
de defensa dos berberechos, estimáronse diferenzas en 
parámetros inmunolóxicos entre individuos sans e afectados 
por neoplasia. Comparouse a actividade enzimática do 
plasma e células da hemolinfa, mediante o test comercial 
Api-Zym, e a actividade lisosomal, fagocitose e produción 
de reactivos tóxicos do osíxeno mediante citometría de 
fl uxo. Detectouse un incremento cualitativo e cuantitativo 
de enzimas hidrolíticos nos berberechos neoplásicos en 
comparación cos sans. Atopouse unha defi ciencia no 
mecanismo de fagocitose dos individuos neoplásicos. As 
células neoplásicas amosaron actividades relacionadas coa 
fagocitose como a actividade lisosomal e a produción de 
especies reactivas do osíxeno, pero non foron capaces de 
fagocitar microesferas inertes. 
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RESUMO

As mortaldades atribuídas a Bonamia ostreae son o principal 
freo para o desenvolvemento da industria da ostra plana en 
Europa. En Galicia, a maior parte da produción de ostra 
plana provén do engorde en batea e unha pequena parte das 
capturas en bancos naturais. En todas as zonas de Galicia 
en que se produce ostra plana detectouse Bonamia ostreae. 
Recentemente, o noso grupo de investigación notifi cou a 
presenza de outra especie pertencente ao xénero Bonamia, 
Bonamia exitiosa, infectando a ostra plana O. edulis en augas 
de Galicia, constatando que este patóxeno, probablemente 
introducido en Galicia con importacións de ostras, está 
perfectamente adaptado ao ecosistema mariño galego e a O. 
edulis como hospedador. As dúas especies citadas do xénero 
Bonamia considéranse letais para as ostras. Ambas especies 
están incluídas na lista de enfermidades de declaración 
obligatoria da Organización Mundial de Sanidade Animal e 
da normativa de sanidade animal europea (2006/88/CE) e 
nacional (Real Decreto 617/2007). O procedemento ofi cial 
para a distinción entre ambas especies é especialmente 
laborioso, baseado na técnica de PCR, utilizando cebadores 
que non discriminan ambas especies, seguido pola análise 
de RFLP para a diferenciación entre as dúas especies.

Neste proxecto preténdese deseñar e validar ferramentas 
moleculares novas, máis rápidas, sinxelas e baratas para o 
diagnóstico específi co de B. ostreae e B. exitiosa. Ademais, 
profundizarase no estudo das interaccións hospedador-pa-
rasito, tanto a nivel celular como molecular.

Polo que respecta ao desenvolvemento de novos métodos 
de diagnóstico específi cos, xa se deseñaron cebadores para 
o diagnóstico específi co de B. ostreae e B. exitiosa, respec-
tivamente, que permiten diagnosticar específi camente por 
PCR cada especie, sen necesidade de proseguir coa análise 
de RFLP. Estes novos cebadores estanse empregando para 
diagnosticar por separado mediante PCR convencional 
cada unha das especies. Así mesmo, o emprego dos novos 
cebadores específi cos permite cuantifi car a intensidade 
de infección por cada unha das especies mediante 
RT-PCR. Na actualidade estase completando o proceso 
de validación destes procedementos de diagnóstico. Os 
resultados preliminares indican que, ademais de tratarse de 
procedementos máis curtos, baratos e doados ca o método 
ofi cial, a sensibilidade é incluso maior cá do método ofi cial.

Polo que respecta á interacción hospedador-parasito, 
analizouse a expresión dunha serie de xenes que en proxectos 
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previos do noso equipo de investigación fi nanciados pola 
Consellería de Innovación e Industria e a Consellería do 
Mar (PGIDIT05MA50101PR e PGIDT-CIMA06/01, res-
pectivamente), mostráranse implicados na resposta inmune 
da ostra plana á bonamiose, comparando cuantitativamen-
te, mediante RT-PCR, a expresión dos devanditos xenes 
entre grupos de ostras non afectadas e ostras con niveis de 
intensidade de infección diferentes. A expresión analízase nos 
hemocitos, que son as células efectoras do sistema inmune 
das ostras. En total xa se analizaron 25 xenes, constatándose 
unha expresión diferencial estatísticamente signifi cativa en 
14 xenes, en función da intensidade de infección, sendo a 

expresión dalgúns xenes inducida e a doutros inhibida pola 
infección. Moitos deles non se detectaran na ostra plana; 
algún incluso non se detectara en moluscos. A análise en 
profundidade destes resultados está permitindo afondar no 
coñecemento dos mecanismos moleculares que participan 
na resposta inmune de moluscos contra patóxenos e 
permitirá decidir se algúns dos xenes estudados poden ser                                                                                                                                              
considerados como candidatos a marcadores de resistencia 
fronte á bonamiose nos programas de selección de ostras 
tolerantes a esta enfermidade, que é a única vía que amosou 
resultados esperanzadores na loita contra a bonamisose.
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RESUMO

A ostra plana (Ostrea edulis L.), padeceu nas últimas 
décadas dúas importantes enfermidades relacionadas con 
altas mortaldades en cultivo. A primeira delas coñecida 
como enfermidade da “glándula dixestiva”, é provocada 
polo parasito Marteilia refringens, coa súa fase máis álxida 
nos anos 70. Posteriormente, a comezos dos anos 80, un 
novo parasito denominado Bonamia ostreae, detectouse en 
Galicia igual que ocorrera noutras zonas da costa europea.   

Este parasito provoca a enfermidade coñecida como 
bonamiose, dunha gran repercusión en Galicia, con elevadas 
mortaldades nas principais áreas de cultivo. Segundo 
diversos estudos sobre esta enfermidade, nunha primeira 
etapa ata aproximadamente os 18 meses de idade das ostras, 
a enfermidade en xeral mantense de forma contida, mentres 
que nunha segunda etapa as prevalencias de parasitación  
aumentan de xeito considerable.  

Debido á escaseza de semente de ostra e ás altas 
mortaldades orixinadas pola bonamiose, os ostricultores 
galegos optaron, na súa gran maioría, por introducir ostras 
procedentes doutros países, con diversos talles, algunhas 
próximas ao tamaño comercial, coa intención de diminuír o 

tempo de cultivo na costa galega. Esta modalidade entraña 
un grave risco de, nalgúns casos, potenciación da bonamiose, 
ou ben de introducción de novas patoloxías. 

O coñecemento do estado patolóxico, tanto das ostras de 
importación que se introducen para cultivo na costa galega, 
como das ostras consideradas como autóctonas, é de gran 
importancia no deseño de estratexias de cultivo. Con iso o 
que se pretende é achegar ao ostricultor, unha información 
clave á hora de decidir os momentos máis axeitados para a 
comercialización das mesmas. 

Esta Acción de Investigación baséase en tres apartados:

A) Control patolóxico de ostra de importación.

B) Seguimento de stocks controlados en cultivo 
suspendido en batea

C) Avaliación da situación patolóxica de diferentes 
poboacións de ostra autóctona galega

Neste momento, os estudos atópanse nunha etapa 
intermedia, debéndose completar os mesmos no ano 
2010. A principal patoloxía detectada, tanto en ostra de 
importación como autóctona, continúa sendo a debida ao 
xénero Bonamia, con diversas prevalencias, nalgún caso 
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superior ao 40%. Así mesmo parece corroborarse, que con 
estratexias de cultivo baseadas no coñecemento da situación 
patolóxica das diversas poboacións de ostra, pódese mitigar 
o efecto negativo da bonamiose.   
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RESUMO

A fi nalidade deste  proxecto é o estudo das alteracións 
neoplásicas que alcanzaron niveis epidémicos en bivalvos 
comerciais de Galicia, que son as que afectan ao berberecho 
Cerastoderma edule, ostra plana Ostrea edulis, e á ameixa 
bicuda Venerupis aurea. É obxectivo do proxecto a 
avaliación dos efectos que a neoplasia diseminada induce 
nas poboacións de ameixas. Estes obxectivos xa foron 
estudados en berberechos e ostras planas afectadas por 
neoplasia. Nestas dúas especies xorden novos obxectivos 
que abarcan o estudo da infl uenza de contaminantes sobre 
o desenvolvemento da enfermidade e a posible transmisión 
da neoplasia entre distintas especies. Tamén se vai facer 
un estudo comparativo das características morfolóxicas e 
funcionais das alteracións neoplásicas que afectan a estas 
tres especies.     

Comparación de técnicas de diagnose de neoplasia en 
ameixas bicudas

Comparáronse técnicas histolóxicas con frotis de 

hemolinfa. Para iso, analizáronse 100 ameixas. A cada 
individuo extraéuselle unha mostra de hemolinfa do 
músculo adutor, e despois realizóuselle un corte histolóxico 
que incluía mostras de todos os tecidos. Coa hemolinfa 
realizáronse dous tipos de frotis: preparacións de hemocitos 
mediante citocentrifugación e tinción con hemacolor, e 
frotis mediante adhesión espontánea sobre portaobxectos 
cubertos de poli-L-lisina e tinción co reactivo de Schiff .  
Os resultados indicaron que se detectaban máis casos coa 
técnica histolóxica (37,4%) que cos frotis de hemolinfa 
(26,3% por citocentrifugación e 23,2% por adhesión 
espontánea). As neoplasias intensas detectáronse coas 3 
técnicas, pero a histoloxía detectaba un número maior de 
neoplasias moderadas e iniciais. A sensibilidade das técnicas 
foi: 80,4% para histoloxía, 56,5% para citocentrifugación e 
50% para adhesión espontánea.  

Efectos da enfermidade sobre as poboacións de ameixa 
bicuda

 Os niveis de neoplasia en ameixa bicuda do banco do 
Bohído foron altos durante todo o período estudado, con 
prevalencias superiores ao 20% prácticamente  ao longo de 
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todo o ano e con valores máximos puntuais que superaron o 
50%. A mortaldade fi nita mensual foi, en xeral, moderada, 
con valores baixos en outono e inverno e alcanzando 
máximos en primavera-verán, de xeito coincidente cos 
momentos de máximo desenvolvemento gonadal e 
posta. Os máximos de mortaldade estiveron precedidos 
de máximos de prevalencia da enfermidade e esta caeu a 
valores mínimos durante os máximos de mortaldade, o que 
pode estar indicando que os individuos mortos eran aqueles 
afectados por neoplasia. A enerxía destinada á xeración e 
liberación de gametos pode constituír un factor fi siolóxico 
que determine que nese momento a enfermidade cause 
unha maior mortaldade. Hai que ter en conta ademais que 
ditos momentos coinciden cos máximos de temperatura 
rexistrados, puidendo actuar esta como un factor de estrés 
engadido. Aínda que os valores de mortaldade fi nita mensual 

non foron excesivamente elevados, a mortaldade fi nita 
acumulada alcanzou valores próximos ao 80% durante os 
tres anos dos que se teñen seguimento completo, o que dá 
unha idea do alcance que esta patoloxía pode estar causando 
na poboación de ameixa bicuda. Durante 2009 seguiuse co 
rexistro da mortaldade e a análise patológica das mostras, 
pero este último está pendente de fi nalización.     

Outro aspecto estudado foi se existía asociación entre 
o índice de condición das ameixas e a intensidade de 
neoplasia, encontrándose que aqueles individuos que 
presentaban intensidades de neoplasia máximas (nivel 3), 
tiñan índices de condición signifi cativamente inferiores. En 
consecuencia, as ameixas con neoplasia intensas tiñan un 
menor contido en carne.  
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RESUMO

Nalgúns bancos naturais de Solen marginatus, en Galicia, 
detectáronse hai uns anos importantes descensos na 
produción sen ningunha causa aparente. Este descenso foi 
drástico nos anos 1997-1998 en distintos bancos das Rías 
Altas, pero ao longo destes últimos anos estase observando 
unha recuperación dos mesmos. Nas Rías Baixas temos 
coñecemento dunha caída da produción nun banco da 
ría de Arousa (Mañóns, cabo de Cruz) a partir do ano 
2003 (sendo neste banco onde se detectou por primeira 
vez Marteilia sp., en S. marginatus) e a principios do 2008 
observouse unha recuperación do banco, pero nos últimos 
meses do ano produciuse de novo un descenso.

Os obxectivos principais desta acción son a elaboración 
dun cartografi ado da distribución do parasito Marteilia sp., 
nos bancos naturais de Solen marginatus no litoral galego, 
así coma a identifi cación a nivel de especie da Marteilia 
presente en S. marginatus, e o estudo epizootiolóxico da 
marteliose nun dos bancos de S. marginatus afectado pola 
marteliose.

Material e métodos
Durante o primeiro ano tomáronse mostras de 

longueirón vello en tres puntos das Rías Altas (Ribadeo, 
Foz e Ortigueira) para iniciar o cartografi ado e tomáronse 
mostras mensuais en Cabo de Cruz (ría de Arousa) para o 
estudo epizootiolóxico da marteliose. Tomáronse datos bio-
métricos e macroscópicos das mostras, e no caso do estudo 
epizootiolóxico datos de peso fresco e peso seco para o es-
tudo do índice de condición. Para a análise histopatolóxica 
usáronse métodos convencionais de histoloxía e a tinción 
de Harris – eosina. A observación ao microscopio óptico 
permite detectar a presenza do parasito Marteilia sp., así 
coma otros simbiontes, histopatoloxías e o estado gonadal. 
Para cuantifi car a presenza de Marteilia sp., utilizouse unha 
escala establecendo os casos de ausencia, infección inicial, 
lixeira, moderada e avanzada.

Resultados
a) Rías Altas

• Ría de Ribadeo

Na ría de Ribadeo non se detectou Marteilia sp., en S. 
marginatus (IC 95%: 0,23-10,91), pero si se detectaron 
organismos procariotas en branquia (chamados bolsas 
bacterianas) con prevalencias do 100% (IC95%: 
89,09-99,77), detectáronse outros organismos simbiontes 
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pero con prevalencias e/ou intensidades  baixas.

• Ría de Foz 

Na ría de Foz tampouco se detectou Marteilia sp., (IC 
95%: 0,23-10,91), os simbiontes detectados presentaban 
prevalencias e/ou intensidades baixas.

• Ría de Ortigueira

No banco de Cariño da ría de Ortigueira detectouse 
Marteilia sp., pero con prevalencia baixa (2,5%; IC95%: 
0,13-14,73). Neste banco detectáronse prevalencias altas 
de bolsas bacterianas (97,50%; IC95%: 85,27-99,87), 
metacercarias de trematodos enquistadas (90%; IC95%: 
75,40-96,75) e ciliados en branquia (47,50%; IC95%: 
31,82-63,66). O resto dos simbiontes detectados 
presentaban prevalencias e/ou intensidades baixas.

Neste banco estanse levando a cabo tamén mostraxes 
bimestrais para o estudo epizootiolóxico dos organismos 
que se detectaron con prevalencias e intensidades altas, 
como é o caso das bolsas bacterianas e as metacercarias de 
trematodo. Este é un dos bancos onde hai anos se detectou 
unha redución da produción importante.

b) Rías Bajas

Nas Rías Baixas  unicamente se  realizaron  mostras 
mensuais no  banco de cabo de Cruz (ría de Arousa) para 
o estudo epizootiolóxico, do que xa se coñecía a presenza 
de Marteilia sp., en S. marginatus. Aínda non rematou o 
procesado histolóxico das mostras, pero os datos preliminares 
mostran a presenza de Marteilia sp., e a presenza doutros 
simbiontes entre os que destacan colonias de procariontes.
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RESUMO
Comparáronse diversas técnicas para a determinación da 

toxicidade de tipo PSP, a maior parte delas utilizando mostras 
dun episodio orixinado por Gymnodinium catenatum. A 
cuantifi cación da toxicidade a partir das concentracións das 
distintas toxinas, coincidiu ben coas medidas por medio do 
bioensaio de rato pero só cando as toxinas se analizaron por 
medio de HPLC con oxidación post-columna. A oxidación 
pre-columna produciu resultados notablemente diferentes 
dos de bioensaio de rato, sobreestimando as concentracións 
máis elevadas. En todos os casos nos que en bioensaio de 
rato saíron resultados positivos, tamén os deu o test de Jellett, 
que, cos perfís de toxinas de G. catenatum, parece funcionar 
correctamente, pero que necesita probas adicionais con 
otros perfís de toxinas para poder avaliar correctamente a 
súa fi abilidade.

Para a cuantifi cación da toxicidade de tipo DSP, probáronse 
tres técnicas: bioensaio de rato, HPLC con detección por 
espectrometría de masas (HPLC-MS) e test de inhibición 
de fosfatasas de ZEU-Inmunotech. En relación ao bioensaio 
de rato, ambas técnicas produciron tanto “falsos negativos” 

coma “falsos positivos”, xa que coa técnica de HPLC-MS 
se atoparon menos falsos negativos nas mostras nas que o 
bioensaio de rato estimaba toxicidades moi altas. Ambas 
técnicas alternativas ao bioensaio deron aproximadamente 
o mesmo número de resultados discordantes ca o bioensaio, 
pero as mostras nas que se produciron as discordancias 
non foron as mesmas. As cuantifi cacións obtidas mediante 
HPLC-MS e fosfatases non están relacionadas linealmente. 
A resposta das fosfatases é asintótica, mostrando a asíntota 
aparentemente por debaixo do suxerido polas especifi ca-
cións do test, pero mostrando unha clara curvatura incluso 
por debaixo deste nivel. En todo caso, as fosfatasas tenden a 
subestimar os valores obtidos mediante HPLC-MS.

Estimáronse nos custos do control de toxinas PSP por 
medio de bioensaio de rato, Tests Jettett e HPLC con 
oxidación pre-columna e post-columna, así como do das 
toxinas DSP por medio de bioensaio de rato, ensaio de 
inhibición de fosfatases de Zeu Inmunotec e HPLC-MS. En 
todos os casos leváronse a cabo dúas estimacións de custo: 
a) nun escenario de 20 mostras/mes e b) nun escenario de 
100 mostras/semana.
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Consello Regulador DO Mexillón de Galicia: Alcaide, 
A.; André, G.; Longa, A.

APOIO Á INVESTIGACIÓN:

CIMA: Mariño, C. 

INTECMAR: Muñíz, S

PERSOALPROXECTO

 3.1.3. Área de procesos oceanográfi cos costeiros
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Estimáronse os alongamentos dos peches polos dous tipos 
de toxicidade en caso de que os niveis máximos tolerables 
fosen reducidos. En caso de aplicarse os niveis suxeridos por 
EFSA, o alongamento de ditos peches de explotación nas 
rías galegas sería substancial.

Analizáronse os impactos nas vendas de mexillón das 
épocas de peche da explotación por episodios tóxicos nos 
últimos anos, así como a distribución por produtos aos 
que foi destinado. Estase realizando a estimación do custo 
económico.
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RESUMO

Neste proxecto recompiláronse os materiais dos episodios 
tóxicos rexistrados en Galicia que resultan necesarios para a 
avaliación das distintas técnicas a utilizar. Desenvolvéron-
se algúns cultivos de dinofl axelados produtores de toxinas 
PSP, igualmente para a súa utilización nos experimentos 
de avaliación das técnicas. A principal contribución ata o 
momento é o desenvolvemento dunha técnica HPLC e 
de UPLC con sistema oxidación postcolumna e detección 
fl uorimétrica, que permite a cuantifi cación das toxinas PSP 
que contribúen de xeito moi maioritario (habitualmente 
máis do 90%) á toxicidade dos bivalvos, de forma rápida e 
nunha soa inxección cromatográfi ca.

Preparáronse diversos materiais de referencia para as 
avaliacións das distintas técnicas. Estes materiais inclúen 
diversas especies de bivalvos, os perfís de toxinas PSP co-
rrespondentes aos dos organismos que habitualmente 
proliferan nas nosas costas e tres niveis diferentes de toxinas  
(por debaixo do nivel actual de peche, no nivel do peche e 
sustancialmente por enriba de dese nivel).

Comprobáronse ademais os posibles efectos matriz nun 
bo número de especies de bivalvos para a determinación das 
toxinas por HPLC con oxidación postcolumna.

TÍTULO:

Comparación de metodoloxías para a determinación de 
toxinas paralizantes en bivalvos  relacionadas co Paralytic 
Shellfi sh Poisoning (PSP). Aplicación á acuicultura en 
España

Subproxecto: Comparación de metodoloxías para 
a determinación de toxinas paralizantes en bivalvos  
relacionadas co Paralytic Shellfi sh Poisoning (PSP). 
Aplicación á acuicultura en Galicia

INICIO: 2007

FINALIZACIÓN: 2010

ENTIDADE FINANCIADORA:

Plan Nacional de Cultivos Marinos. JACUMAR

INVESTIGADOR  PRINCIPAL: 

Blanco Pérez, J.C.

INVESTIGADORES:

INTECMAR: Arévalo, F.; Correa, J.; Vidal, A. 

CSIC: Franco, J.; Riobó, P.; Paz, B. 

Sanidad Exterior Vigo: Cacho, E. 

APOIO Á INVESTIGACIÓN:

CIMA: Mariño, C. 

PERSOALPROXECTO
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RESUMO

Este proxecto, englobado nunha acción estratéxica de 
investigación sobre episodios tóxicos, conseguiu xa diversos 
resultados de gran relevancia. En relación á toxicidade 
DSP no mexillón, encontrouse que o ácido okadaico, a 
principal toxina deste tipo, está presente nunha porcentaxe 
moi alta no citosol e asociado, con case absoluta certeza, 
a lipoproteínas de alta densidade (HDL) (http://dx.doi.
org/10.1016/j.toxicon.2009.07.022). No caso das toxinas 
ASP na vieira, a situación é moi diferente, encontrándose as 
toxinas libres maioritariamente no citosol, o que suxire que 
a carencia dun transportador para estas substancias, máis 
que o seu ligamento a biomoléculas ou estruturas celulares 
determinadas, debe ser a causa da gran capacidade de 
retención destes compostos na glándula dixestiva da vieira 
(http://dx.doi.org/10.1016/j.toxicon.2009.10.017).

Adicionalmente, foi necesario desenvolver técnicas de 
purifi cación e de análise rápidas dos dous tipos de toxinas 
(ASP e DSP). No primeiro caso desenvolveuse unha técnica 
rápida de HPLC-UV coa que é posible realizar análises 
de ácido domoico en menos de 4 minutos. No segundo 
caso a técnica desenvolvida permite a desalinización das 
mostras suxeitas a hidrólise alcalina (necesaria para medir a 
concentración total de toxinas DSP) e é efi caz en eliminar o 
efecto matriz do mexillón nas determinacións deste tipo de 
toxinas por HPLC/MS.

Por último, levouse a cabo unha técnica de microencap-
sulación de toxinas DSP, que está permitindo e permitirá no 
futuro realizar intoxicacións controladas e estudar as rutas 
de inxestión/transformación/eliminación das toxinas.

TÍTULO:

Acción de investigación sobre episodios tóxicos de orixe 
fi toplanctónica en moluscos bivalvos de Galicia, (acción 
epitox). 

Subproxecto 6.- Ligamento das toxinas DSP nas células 
de mexillón, aceleración da eliminación destas toxinas e 
das ASP por medio de substancias non dixeribles e apoio 
analítico aos subproxectos de epidemioloxía e xenética.

INICIO: 2008

FINALIZACIÓN:  2011

ENTIDAD FINANCIADORA:

Consellería de Innovación e Industria. Acción 
estratéxica,Convenio EPITOX

INVESTIGADOR  PRINCIPAL: 

Blanco Pérez, J.C.

INVESTIGADORES:

CIMA: Acosta, C.P.

INTECMAR:  Arévalo, F.; Correa,  J.

APOIO Á INVESTIGACIÓN:

CIMA: Mariño, C. 

BOLSEIROS:

Escudeiro, A.; Mauríz, A.; Álvarez, G.

PERSOALPROXECTO
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RESUMO

O cultivo do mexillón en Galicia é a actividade máis 
importante da acuicultura española e unha das máis 
relevantes da acuicultura europea. Desde o punto de 
vista biolóxico o cultivo goza en xeral de boa saúde, sen 
detectárense aínda graves problemas patológicos, nin 
descensos preocupantes no crecemento dos mexillóns 
cultivados. Porén, un grave problema de índole ambiental 
vén ameazando de forma seria e recorrente este e outros 
cultivos de bivalvos en Galicia durante as últimas décadas: a 
aparición de episodios tóxicos de orixe fi toplanctónica. 

Dado que estes episodios son procesos naturais, a 
obtención dunha solución defi nitiva, a corto-medio prazo, 
parece pouco probable. A minimización dos impactos 
dos episodios tóxicos pódese levar a cabo por dúas vías 
fundamentais. A primeira vía consiste en non permitir o 
desenvolvemento das poboacións de fi toplancton tóxico, 
o que parece inviable dada a imposibilidade de actuar 
sobre masas de auga que se moven en grandes espazos non 
confi nados. A segunda vía consiste en reducir a inxestión de 

fi toplancton tóxico polos moluscos. Ao mesmo tempo, isto 
pódese realizar de dúas maneiras: desenvolvendo tratamentos 
que aceleren a depuración ou difi culten a asimilación das 
toxinas ou obtendo variedades de mexillóns que teñan 
menos capacidade de captación e/ou retención das toxinas. 
A existencia de diferenzas xenéticas na capacidade dos 
bivalvos para inxerir fi toplancton tóxico, abre a posibilidade 
para a obtención de variedades con menor captación e/ou 
retención de toxinas mediante a aplicación de técnicas de 
mellora xenética. Porén, antes da aplicación destas técnicas, 
é necesario coñecer certas características ou variables 
xenéticas das poboacións que se van utilizar nos programas 
de mellora como poden ser: a heredabilidade dos rasgos a 
mellorar, compoñentes xenéticos da variación, correlación 
entre rasgos, etc. Para a obtención destas variables e para 
a implementación posterior dos programas de mellora 
xenética, é imprescindible producir diferentes familias de 
mexillóns para o que, ao mesmo tempo, é preciso poder 
controlar os cruzamentos mediante a aplicación das 
técnicas de cultivo en catividade Estas técnicas leváronse 
a cabo e foron utilizadas con éxito durante as últimas 
catro décadas para a produción experimental e comercial 

TÍTULO:

Episodios tóxicos de orixe fi toplanctónica nos moluscos 
bivalvos de Galicia.

Subproxecto 8: Produción en criadeiro de familias de 
mexillón para estudos xenéticos.

INICIO: 2008

FINALIZACIÓN: 2011 

ENTIDADE FINANCIADORA:

Consellería de Innovación e Industria. 

Dir. Xeral de Inv. Des. Inn.

INVESTIGADOR  PRINCIPAL: 

Fuentes González, J.M.

INVESTIGADORES:

CIMA: Villalba García, A.

APOIO Á INVESTIGACIÓN:

CIMA: Gregorio Chenlo, M.V.; Giráldez Rivero, R.; 
Pazos Pazos, J.C.; Rendo López, R.

PERSOALPROXECTO
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de diversas especies de moluscos bivalvos en todo o 
mundo. Recentemente, o noso grupo de investigación, 
conxuntamente con socios doutros centros de investigación 
europeos, puxo a punto as técnicas de cultivo de mexillón 
en catividade, facendo especial fi ncapé no manexo e 
acondicionamento dos reprodutores, na inducción das 
desovas, no cultivo larvario e no pre-engorde da semente 
producida (ver Memoria CIMA ano 2007). O obxectivo 
principal deste subproxecto é a produción en catividade 
(criadeiro e sementeiro) de diversas familias de mexillón 
e o engorde destas familias baixo condicións de cultivo en 
batea. Ao dispoñer de diversas familias de mexillón (pais 
e nais coñecidos e avaliados xenéticamente) enfrontadas 
aos episodios tóxicos (durante a fase de engorde), hanse 
poder realizar estimas da herdabilidade dos rasgos de 
interese (capacidade de intoxicación e/ou retención) así 
como dispoñer de correlacións destes rasgos con otros de 
interese comercial como taxa de crecemento, viabilidade, 
rendemento e carne, etc. 

Durante o ano 2009 leváronse a cabo diversas fases de 
cultivo, todas elas encamiñadas á obtención dos mexillóns 
de diferentes familias. En abril de 2009 llevouse a cabo 
a indución da posta (obtención dos gametos) de 500 
mexillóns procedentes de diversas áreas de cultivo das rías 
galegas. A continuación, do total de mexillóns desovados, 

seleccionáronse aqueles individuos que presentaron os 
gametos de mellor calidade, un total de 19 ♂ e 10 ♀, e 
levouse a cabo a fecundación mesturando o esperma e os 
ovócitos dos individuos seleccionados. Desta maneira 
obtivemos un máximo teórico de 190 familias de mexillón. 
Acabada esta fase de obtención das familias, enviáronse 
mostras de tecido branquial de cada un dos 19 ♂ e 10 ♀ 
seleccionados ao Departamento de Xenética da USC para a 
súa caracterización xenética, que nos permitirá a realización 
posterior dos estudos de asignación de parentesco. De alí a 
dous días desde a fecundación, iniciouse o cultivo larvario 
conxunto dos individuos das diferentes familias, seguindo 
técnicas estándar de cultivo de moluscos bivalvos. Esta fase 
durou aproximadamente entre 15 e 20 días. Transcurrido 
este tempo, procedeuse á obtención das postlarvas 
mediante a súa fi xación en malla de nailon. Transcurridas 
3 ou 4 semanas desde o inicio da fi xación, iniciamos a 
fase de preengorde da semente, fase que se prolongou 
aproximadamente 3 meses. En setembro de 2009 a 
semente procedente da fase de preengorde foi encordada 
manualmente e as cordas resultantes (seis en total) 
trasladadas a unha batea situada no polígono de cultivo 
Vilagarcía A da zona V da ría de Arousa, onde se atopan na 
actualidade á espera dun próximo desdobre, programado 
para fi nais do mes de febreiro de 2010. 
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 3.1.4. Área de recursos marinos

RESUMO

O presente proxecto constitúe a terceira fase do estudo 
de poboacións naturais de vieira nas rías galegas, que 
se desenvolve desde o ano 2005 con fi nanciamento do 
Programa Sectorial de Recursos Mariños, Plan Incite, 
conxuntamente coa empresa Pereira Produtos do Mar. Os 
obxectivos do mesmo céntranse na determinación da taxa 
de depuración da vieira (Pecten maximus L.), procedente 
dos bancos naturais de Cíes (zona I), Cangas (zona II) e 
San Simón (zona III), na ría de Vigo. A acumulación de 
biotoxinas, maioritariamente do tipo ASP en P. maximus 
constitúe un importante problema en Galicia debido aos 
prolongados peches que afectan á pesqueira, principalmente 
nas rías de Arousa, Vigo, Pontevedra, Ares e Ferrol, 
ocasionando graves perdas económicas. 

Este estudo lévase a cabo mediante o traslado de exemplares 
maduros de P. maximus dos bancos anteriormente citados 
afectados por biotoxinas, á zona III de San Simón, máis 
protexida da acción das mareas vermellas, en dous tipos 

de instalacións de cultivo, long-line e batea, onde se realiza 
o seguimento mensual da detoxifi cación e os parámetros 
da dinámica de poboacións da especie: crecemento, 
mortaldade e índice de condición. Paralelamente realízase 
un seguimento quincenal das variables oceanográfi cas da 
ensenada de San Simón (salinidade, temperatura, Eh, pH 
e [O2], conxuntamente coa observación diaria do rexistro 
da boia oceanográfi ca do INTECMAR, ubicada en Rande.

Cumprimento de obxectivos tras un ciclo anual de 
seguimento

Realizáronse catro campañas de extracción de vieira en 
novembro de 2008 e febreiro, xullo e decembro de 2009 
nos bancos naturais de Cangas e Cíes; os exemplares foron 
estabulados en dous tipos de instalacións (long-line e batea)  
na Ensenada de San Simón, iniciándose o seguimento 
da detoxifi cación e dinámica de poboacións da especie 
inmediatamente despois de cada unha das pescas.

Seguimento da detoxifi cación de vieira en long-line e 
batea

TÍTULO:

Estudo do  proceso de detoxifi cación e  engorde de  vieira  
Pecten maximus (L., 1758) na  ría de Vigo

INICIO: novembro, 2008

FINALIZACIÓN: novembro, 2010

ENTIDADE FINANCIADORA

Consellería de Economía e Industria

PGIDIT. Programa Sectorial de Recursos Mariños, 
Xunta de Galicia. Referencia: 08MMA010E

INVESTIGADOR  PRINCIPAL: 

Sánchez Mata, A.R.

INVESTIGADORES 

CIMA: Molares Vila, J.

Pereira Productos del Mar S.A.:

Sánchez Mata, A. G.

APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

Pereira Productos del Mar S.A.:

Varela Sóñora, M.T.

PERSOALPROXECTO
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Tras unha primeira análise da evolución temporal da 
[AD] de mostras retiradas das instalacións mensualmente 
durante un ciclo anual, obsérvase un descenso progresivo da 
concentración de ácido domoico tanto en músculo como 
en gónada; non sendo o caso para as análises efectuadas en 
corpo enteiro, nas que o resto de órganos (glándula dixestiva, 
branquias, etc.) acumulan a maior concentración de AD. 

 Os individuos da primeira pesca, mantidos nas 
instalacións entre novembro de 2008 e maio de 2009, 
amosaron unha diminución de [AD] en músculo, desde 
os 13,2 μg g-1 AD, rexistrados inmediatamente despois 
da extracción, ata valores próximos a 0μg g-1 AD, tras 3 
meses de seguimento. A concentración de AD en gónada 
descendeu ao mesmo tempo tras 3 meses de estabulación, 
de 60,3 μg g-1 AD iniciais a valores inferiores a 10μg g1AD.

Diversifi cación técnicas de cultivo
Aplicáronse diferentes sistemas de cultivo, durante os 

procesos de estabulación da 1ª e 2ª extracción de vieira; tanto 
no long-line como na plataforma de cultivo utilizáronse 
lanternas e pratos, dispoñendo os individuos cun índice de 
cobertura inicial do 25%. Paralelamente fi xéronse ensaios 

en ambos viveiros con individuos colgados pola orella.

Crecemento, índice de cobertura e densidade en 
viveiros 

O seguimento do crecemento dos individuos estabulados 
(clase de talle 1: 100-110 mm) a diferentes índices de 
cobertura (do 25% ao 58%), non amosou diferenzas 
signifi cativas entre as densidades ensaiadas, cun incremento 
medio de entre 0,5 e 1,0 mm.

Porén, observáronse diferenzas relativas á taxa de 
mortaldade en función do índice de cobertura. Rexistráronse 
mortaldades superiores a 1,5% nas estruturas (lanternos 
e pratos) onde o  índice de cobertura de vieira era máis 
elevado (coberturas de 42, 50 e 58%). 

 Os índices de cobertura óptimos encontrados para 
estabulación de vieira foron os que mantiñan unha 
densidade de individuos do 33% e 25%, con mortaldades 
próximas a 0,5%, tras 6 meses de observación.
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TÍTULO:

Avaliación e seguimento científi co das áreas mariñas 
pesqueiras protexidas declaradas pola Administración 
Pesqueira (ESCAMPE).

INICIO: febreiro 2009

FINALIZACIÓN: decembro 2011

ENTIDADE FINANCIADORA:

Código: PGIDIT-CIMA09/02 

Dir. Xeral Des. Pesq. Consellería do Mar. Xunta de 
Galicia

INVESTIGADOR  PRINCIPAL: 

Molares Vila, J.

(substituído por Iglesias Estepa, D. en setembro de 
2009)

INVESTIGADORES/AS:

Parada, J. M.; Sánchez Mata, A.

APOIO Á INVESTIGACIÓN:

Miranda Bamio, M.; López Souto, M. J.

PERSOALACCIÓN DE INVESTIGACIÓN

RESUMO

A Lei de Pesca de Galicia, contempla a posibilidade, por 
parte da Administración Autonómica, do establecemento de 
áreas mariñas pesqueiras protexidas con fi nes de conservación 
do medio onde se desenvolven os recursos mariños. En 
abril de 2007 a Administración Pesqueira Galega creou a 
primeira Reserva Mariña con interese pesqueiro (REMIP) 
en augas galegas, denominada “Os Miñarzos”. En febreiro 
de 2009 creouse unha nova reserva mariña de interese 
pesqueiro na ría de Cedeira e xa son moitas as entidades 
pesqueiras que demandan máis REMIPs no litoral galego. 
Porén, para asegurarse de que as REMIPs cumpren o 
cometido co que foron deseñadas é necesaria a creación 
de órganos de xestión, seguimento e control en cada unha 
delas. Para iso resulta fundamental a existencia dun equipo 
científi co-técnico especializado na avaliación e xestión de 
recursos pesqueiros e cunha formación específi ca en áreas 
mariñas protexidas. A creación dun equipo desta natureza 
non se pode improvisar, polo que é necesario adiantarse aos 
tempos nos que diferentes entidades pesqueiras demanden 
máis Reservas Mariñas no litoral galego.

A través da acción de investigación: “Avaliación e 
seguimento científi co das áreas mariñas pesqueiras 
protexidas declaradas pola Administración Pesqueira 
(ESCAMPE)”, a Dirección Xeral de Desenvolvemen-
to Pesqueiro pretende crear no CIMA un equipo técnico 
especializado en áreas mariñas protexidas que ofrecerá á 
Consellería do Mar asesoramento científi co nos asuntos 
relacionados coa protección do medio mariño e a xestión 
dos recursos mariños.

Os obxectivos que se propoñen nesta acción son os 
seguintes:

• Valorar as posibilidades de creación de Reservas 
Mariñas con interese pesqueiro en distintos puntos 
do litoral galego

• Elaborar un atlas costeiro de Galicia coas capas de 
información necesarias para poder identifi car zonas 
con interese para a súa protección

• Analizar e informar as solicitudes de creación de 
Áreas de Acondicionamento, Áreas de Repoboación 
e Reservas Mariñas, recibidas na Administración 
Pesqueira
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• Realizar o seguimento científi co das reservas mariñas 
de interese pesqueiro “Os Miñarzos” e “ría de 
Cedeira”, así como o das seguintes que se declaren 
en augas galegas

As actividades levadas a cabo ao longo desta primeira 
anualidade encadráronse fundamentalmente no ámbito 
da organización e xestión do proxecto e na realización de 
traballo de gabinete. Entre outras cabe resaltar as seguintes:

• Selección e contratación dos técnicos especialistas 
que formarán parte do equipo

• Asesoramento científi co á Administración e aos 
órganos xestores das REMIPs dos Miñarzos e ría 
de Cedeira, mediante asistencia a xuntanzas e a 
elaboración de informes técnicos

• Asesoramento científi co ao grupo de traballo da 
Confraría de Camelle co fi n de valorar a viabilidade 
da creación dunha REMIP no ámbito xeográfi co 
de Camelle. Aparte da asistencia a reunións de 
coordinación, este traballo implicou a recompilación 
exhaustiva de información sobre a actividade 
pesqueira na zona e a elaboración de mapas temáticos 
mediante o emprego de sistemas de información 
xeográfi ca

• Revisión bibliográfi ca de traballos científi cos relativos 
a esta disciplina e a súa catalogación informatizada
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RESUMO

En Lombos do Ulla os resultados da campaña marisqueira 
de 2008-2009 foron bos e permitiron obter as rendas diarias 
por mariscador máis elevadas desde 2002, xa que os ingresos 
totais, aproximadamente 4 millóns de euros, foron menores 
que na campaña anterior. Gran parte do éxito da campaña 
foi debido ás elevadas capturas de ameixas xaponesas e fi nas. 
As capturas de berberecho seguiron a mesma tónica de anos 
anteriores, e as capturas de ameixa babosa seguiron sendo 
escasas.

No Bohído os resultados da campaña foron case idénticos 
aos das anteriores (aproximadamente 1 millón de euros) e 
non se apreciou ningún cambio nas poboacións de bivalvos 
na zona na que o ano anterior realizáronse labores de des-
compactación. A acumulación de gran cantidade de algas 
sobre o fondo, ulvas maioritariamente, pode ser a principal 
causa dos pobres recrutamentos de bivalvos con interese 
comercial rexistrados nos últimos anos. O mantemento 

da prohibición da extracción de arolas limita a actividade 
dos mariscadores á zona menos profunda do banco, o que 
impide que a faena destrúa parte das algas acumuladas e 
reduza considerablemente a rendibilidade da campaña 
marisqueira.

En todos os recursos apreciouse un patrón de crecemento 
estacional. No berberecho, e nas ameixas fi na, xaponesa e 
babosa o crecemento foi máximo en primavera e mínimo ou 
nulo en inverno, mentres que na ameixa bicuda foi máximo 
en primavera e outono e mínimo en verán e inverno.

A taxa de mortaldade natural foi moi diferente en cada 
unha das especies estudiadas. No berberecho mantívose en 
niveis baixos ata novembro de 2007. Desde ese momento 
a mortaldade foi aumentando progresivamente ata alcanzar 
valores máximos en abril e novembro de 2009 (taxas de 
mortaldade mensual fi nita de 0,7 e 0,9, respectivamente). 
Dito incremento na mortaldade coincide temporalmente 

TÍTULO:

Plan de actuación para a recuperación dos bancos 
marisqueiros “Lombos do Ulla” e “O Bohído” (ría de 
Arousa)

INICIO: xaneiro, 2008

FINALIZACIÓN: decembro, 2010

ENTIDADE FINANCIADORA:

Dir. Xeral Des. Pesq., Dir. Xeral  Ord. e Xestión  Rec. 
Mar. Consellería do Mar.

Xunta de Galicia

INVESTIGADOR  PRINCIPAL: 

Molares Vila, J.

(substituído por Iglesias Estepa, D. en setembro de 
2009)

INVESTIGADORES:

Parada, J. M.; Iglesias Estepa, D.; Carballal Durán, M. 
J.; Villalba García, A.

APOIO Á INVESTIGACIÓN:

CIMA: Giráldez Rivero, R.; Miranda Bamio, M.; López 
Souto, M. J.; Meléndez Ramos, M.I.; Penas Pampín, E.

CETMAR: Carreira Vázquez, P.; Darriba Santiago, C.; 
Martínez Verde, G.; Álvarez Belin, C.

INTECMAR: Rodríguez Ruibal, L.

PERSOALACCIÓN  
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coa detección de prevalencias elevadas dunha patoloxía 
denominada “granulomatose”. Esta alteración patolóxica 
caracterízase pola proliferación anormal de focos de resposta 
infl amatoria nos tecidos do berberecho. O desenvolvemento 
destes focos causa lesións moi graves que poden ocasionar a 
morte dos berberechos. Na ameixa fi na nos tres últimos anos 
producíronse picos de elevada mortaldade estival asociados 
a períodos de elevadas temperaturas. A ameixa xaponesa 
no sufriu ningún episodio de mortaldade elevada desde 
o inicio do seguimento. Na ameixa babosa observáronse 

episodios de elevada mortaldade en primavera de 2006 e 
2007 asociados a fortes descensos na salinidade da auga. Na 
ameixa bicuda observouse unha taxa de mortaldade fi nita 
mensual moderada durante a maior parte do ano, sendo 
máis baixa en outono e inverno; porén, a mortaldade fi nita 
acumulada alcanza valores en torno ao 80% ano tras ano. 
Unha alteración tumoral podería ser a responsable destes 
elevados valores de mortaldade acumulada.

Banco Especie
Capturas

(kg)

Prezo

(euros/kg)

Ingresos

(euros)

Ingresos/xornal

(euros/persona/día)

Lombos Berberecho 613.118 2,85 €  1.747.304 € 

Ameixa xapónica 151.783 7,84 €  1.189.771 € 

Ameixa Fina 70.752 15,92 €  1.126.052 € 

Ameixa Babosa 1.210 8,42 €       10.187 € 

Total 836.863  4.073.314 € 109,59

Bohído Ameixa Babosa 57.857 11,87      686.866

Ameixa Fina 7.929 23,45      185.957

Ameixa xapónica 6.794 7,35       49.929

Outros 6.286 6       37.719

Total 78.866      960.471 93,18
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TÍTULO:

SEMAUMEX: Desenvolvemento dun sistema de 
desdobre automático de mexillón.

INICIO: xullo, 2006

FINALIZACIÓN: setembro, 2009

ENTIDADE FINANCIADORA:

Consellería de Innovación e Industria. PGIDIT. 
Programa Sectorial de Recursos Mariños

INVESTIGADOR PRINCIPAL:

Maroto Leal, J. (CETMAR)

INVESTIGADORES/AS:

CIMA: Fuentes González, J.M. (responsable do 
proxecto); Domínguez Pérez, L. 

APOIO Á INVESTIGACIÓN:

Fernández Abuín, I.; Gregorio Chenlo, M.V.; Giráldez 
Rivero, R.

PERSOALPROXECTO

 B.- Proxectos coa participación de investigadores e/o persoal do cima

RESUMO

A acuicultura galega do mexillón, a pesar de ser froito 
dunha experiencia contrastada que provén de moitos 
decenios atrás, está suxeita de forma endémica a unha serie 
de avatares que fan temer pola súa estabilidade. A diferenza 
da piscicultura, este non é un recurso totalmente controlado. 
Así, o peche de polígonos e a conseguinte extracción debido 
á presenza de toxinas, desembocan nunha actividade 
industrial con continuos colapsos e nun desabastecemen-
to dos mercados que otros competidores asentados noutros 
países aproveitan para posicionar o seu produto e tentar 
desbancar en parte o mexillón galego. A estas interferencias 
que desestabilizan o sector, súmanse outras de orde 
socioeconómica como é a enorme atomización do tecido 
empresarial (3.200 bateas pertencentes a 1.800 produtores 
de tamaño e dimensión empresarial tremendamente dispar). 
A loita por parte dos axentes galegos vencellados a este 
sector pasa indudablemente por moitas facetas: políticas 
comerciais, comercialización do mexillón en formatos 
con valor engadido (MAP), mellora nos sistemas de 
detección e análise de toxinas, etc. Porén, existen aspectos 
básicos relacionados coas fases propias de cultivo, que 

a pesar de todo o coñecemento e experiencia existentes, 
aínda admiten melloras sensibles que poderían repercutir 
nun incremento da tonelaxe producida por batea o na 
homoxeneidade dos exemplares como aspecto que pode 
incrementar os prezos de venda. O proceso de encordado 
do mexillón é esencial para os resultados futuros dunha 
explotación ao determinar a densidade dos exemplares ao 
longo das cordas e, en consecuencia, as taxas de crecemento 
e a homoxeneidade dos exemplares, aspecto este último 
sumamente valorado polos produtores e polos mercados de 
destino. Esta fase realízase actualmente de forma manual ou 
semiautomática; a irregularidade no control dos parámetros 
que rixen a maquinaria actual (velocidade das cintas, 
número de mexillóns en tolva, etc.) conleva unha falta de 
precisión que pasa desapercibida e cuxa consecuencia é 
a irregular densidade dos individuos ao longo de todo o 
espazo dispoñible. A intención conxunta do CTAG e do 
CETMAR neste proxecto de investigación é a de introducir 
sistemas de control robótico na maquinaria actual para 
asegurar que durante o momento do encordado, a bota 
realizouse baixo condicións constantes, o que, derivaría 
probablemente nunha mellora substancial do tamaño do 
molusco. O primeiro ano e medio do proxecto empregouse 
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no desenvolvemento do prototipo de máquina encordadora 
por parte do CTAG e para llevar a cabo as primeiras probas 
de campo nunha batea ubicada na ría de Pontevedra 
que a empresa Hermanos Ruano puxo a disposición do 
proxecto. Estas probas de campo foron supervisadas tanto 
por enxeñeiros do CTAG como por técnicos e biólogos do 
CETMAR e CIMA. Unha vez entregado polo CTAG ao 
CETMAR o novo prototipo de máquina encordadora, o 
CIMA inicia o 20 de marzo de 2009 un experimento co 
obxectivo de comparar as prestaciones do novo prototipo 
coas da máquina encordadora tradicional utilizada pola 
empresa Hermanos Ruano e contruída por Talleres Aguín, 
S.L. Este experimento tiña tamén como obxectivo avaliar 
os efectos da densidade de encordado e a profundidade 
de cultivo sobre as variables produtivas do mexillón (talle, 
peso, biomasa e densidade fi nal). Para iso preparáronse 40 
cordas de cultivo de 12 metros de lonxitude con mexillón 
de desdobre de aproximadamente 5-6 cm de talle. Dez 
cordas foron preparadas coa máquina tradicional a unha 
densidade de 500 mexillóns por metro e as outras trinta 
cordas polo novo prototipo de máquina encordadora a tres 
densidades diferentes: dez cordas a unha densidade estándar, 
similar á utilizada pola máquina encordadora tradicional, 
dez cordas a unha densidade baixa, de aproximadamente 
300 mexillóns por metro, e dez cordas a unha densidade 
alta, de aproximadamente 700 mexillóns por metro. Desde 
esta data e ata a fi nalización do proxecto, en setembro de 
2009, tomáronse, con periodicidade mensual, mostras 
destas cordas a varias profundidades. Os resultados deste 
experimento permitieron concluír que:

1. A máquina encordadora automática, modifi cada polo 
CTAG a partir da máquina tradicional fabricada pola 
empresa Talleres Aguín, S.L., mostrou prestacións 
semellantes ás desta última para o encordado de 
mexillón de desdobre.

2. A máquina modifi cada polo CTAG realizou o 
encordado de mexillón de desdobre á densidade 
estándar proposta por nosoutros (500 mexillóns por 
metro 8 kg de peso bruto total/metro), cunha boa 

exactitude (discrepancia con respecto ao valor de 
consigna < 10%)

3. Ambas máquinas encordadoras (CTAG e Talleres 
Aguín) mostraron pouca precisión no encordado das 
cordas (coefi cientes de variación para a biomasa bruta 
total e para a biomasa de mexillón >10%). É este un 
aspecto que debería ser prioritariamente mellorado 
no caso de que se leven a cabo novos traballos 
experimentais con esta máquina encordadora

4. A máquina encordadora modifi cada polo CTAG foi 
capaz de encordar con éxito mexillón de desdobre a 
densidade estándar e a densidade alta, pero fracasou 
no intento de encordalo a densidade baixa (300 
mexillóns por metro  5 kg de peso bruto total/
metro). Este é outro aspecto prioritario na mellora 
da máquina encordadora

5. A perda de mexillóns polas cordas durante o 
período de engorde en batea, como consecuencia 
de mortaldade e/ou desprendimentos, non se viu 
signifi cativamente afectada nin pola densidade de 
encordado nin pola profundidade de cultivo

6. O incremento en peso dos mexillóns durante o 
período de engorde en batea si se viu signifi cativa-
mente afectado tanto pola densidade de encordado 
como pola profundidade de cultivo. Os individuos 
cun maior incremento de peso obtivéronse na parte 
alta das cordas encordadas a densidade estándar e 
os de menor incremento na parte baixa das cordas 
encordadas a alta densidade

7. Estes resultados avalan a adopción, por parte dos 
produtores, de estratexias de encordado e de cultivo, 
diversas e fl exibles, en función do tipo de mexillón 
demandado polo mercado en cada momento. Esta 
fl exibilidade require, polo tanto, unha máquina 
automática que sexa exacta (pouca discrepancia 
con respecto ao valor de consigna) e precisa (baixos 
coefi cientes de variación), traballando nun amplo 
abano de densidades de encordado.

ACTIVIDADE CIENTÍFICA
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TÍTULO:

IDENTILARVAS. Caracterización xenética de especies 
de moluscos bivalvos e deseño de sistemas de PCR 
a tempo real para  a súa aplicación na  detección e 
identifi cación de larvas en mostras de plancto

INICIO: 2007

FINALIZACIÓN: 2010 

ENTIDADE FINANCIADORA:

DXDI. CPAM. Xunta de Galicia. 

Código: IN825E

INVESTIGADOR PRINCIPAL: 

CSIC: González Sotelo, C. (equipo 1 e coordinadora)

USC: Rey Méndez, M. (equipo 2)

INVESTIGADORES: 

CIMA: Guerrero Valero, S.

CSIC: Pérez Martín, R.; Chapela Garrido, Mª J.; Blanco 
Comesaña, M.; Sánchez Díaz, A.C; Suárez Otero, Mª I.

USC: Besteiro Rodríguez, C.; Quinteiro Vázquez, J.

APOIO Á INVESTIGACIÓN:

UC: Ocaña Falcón, S.

BOLSEIRA:

CIMA: Ancosmede Garduño, C.

PERSOALPROXECTO

RESUMO

O estudo da comunidade zooplanctónica é de 
vital importancia para a comprensión da dinámica e 
estrutura das poboacións e tamén da correcta xestión dos 
recursos mariños salvaxes e cultivados. As difi cultades 
metodolóxicas para o estudo da ecoloxía das primeiras 
fases do ciclo biolóxico difi cultan estes estudos 
fundamentais, imposibilitando a discriminación de larvas 
pertencentes a xéneros ou especies distintas. Porén, os 
avances na xenómica e a dispoñibilidade de tecnoloxías e 
metodoloxías moi efi cientes de análise de ADN permiten 
reconsiderar, desde o punto de vista molecular, o estudo 
de mostras planctónicas. Para iso proponse o deseño, des-
envolvemento e implementación de sistemas de detección, 
identifi cación e cuantifi cación de larvas en mostras de 
plancto mediante PCR a tempo real. 

Completouse a primeira fase do proxecto centrada na 

recolección do material biolóxico, tanto de adultos, de 
poboacións naturais e cultivadas, como de larvas, obtidas 
en cultivo. Para o subministro de larvas cóntase coa 
infraestrutura do CIMA-CORÓN, que provee de larvas 
con distinto grao de desenvolvemento para a avaliación  
das metodoloxías de PCR. Esta primeira fase incluíu, 
ademais de labores de recolección, procesado de tecidos, 
almacenamento e illamento de ADN total de cada individuo 
sometido a mostraxe e a autentifi cación xenética da mostra, 
inicialmente identifi cada morfolóxicamente.

Ademais das especies obxectivo (mexillóns, ostras, ameixas 
e pectínidos) foron recolectadas especies de bivalvos comúns 
presentes nas rías. Este banco de ADN é utilizado para levar 
a cabo os ensaios de especifi cidade dos sistemas de PCR 
real-time deseñados. Para esta fi n contouse coa axuda de 
persoal da Delegación Comarcal da Consellería do Mar da 
Xunta de Galicia no Carril, o que levou a cabo, ademais, 
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a identifi cación taxonómica dos adultos recolectados 
mediante morfoloxía. De xeito paralelo foron obtidas para 
a súa análise, mostras de especies de bivalvos implicados 
frecuentemente en eventos invasivos.

A segunda etapa centrouse na caracterización xenética 
das especies consideradas. Ésta levouse a cabo mediante a 
secuenciación directa de fragmentos de PCR ou clonación 
e a posterior secuenciación do inserto. As secuencias das 
especies de bivalvos consideradas foron avaliadas na súa 
capacidade identifi cativa e na súa capacidade para albergar 
sistemas de detección basados en PCR en tempo real. 
Para iso, estas secuencias deben i) mostrar polimorfi smos 
nucleotídicos ou de tamaño con capacidade discriminatoria 
entre as especies a detectar (variabilidade interespecífi ca/in-
traespecífi ca), ii) non presentar polimorfi smos intraespecífi -
cos nin alélicos nos posibles puntos de unión de cebadores 
e sondas, iii) presentar características termodinámicas e 
de secuencia axeitadas para albergar sistemas de detección, 
tales coma a temperatura de fusión do produto de PCR, 
temperatura de fusión de cebadores e sondas, e ausencia de 
unión entre cebadores (dímeros).

O resultado desta tarea foi a obtención de xogos de datos 
completos que contiñan as secuencias de todas as especies 
de interese e nunha mostra de individuos representativa da 
variabilidade intraespecífi ca. As secuencias que mostraron 
unha maior potencialidade foron as localizadas nos xenes 
mitocondriales citocromo b, 16S rDNA e o nuclear PAP. 

Tras a avaliación das secuencias, o deseño de sistemas de 
detección (cebadores e sondas) para a súa aplicación en PCR 
en tempo real centrándose nas secuencias 16S rDNA e PAP. 
Como resultado elaboráronse sistemas de detección para 
todas as especies obxectivo. Así, disponse na actualidade, 
de sistemas TaqMan para a detección específi ca de Mytilus 
galloprovincialis, M. edulis,  V. senegalensis, T. decussatus, T. 
philippinarum, V. rhomboides, Crassostrea gigas, Ostrea edulis 
e Pecten maximus. Ademais destas especies obxectivos, o 
desenvolvemento de sistemas de detección prevese que 
abarque a outras especies de bivalvos de interese. 

O tamaño dos produtos de PCR sitúase arredor dos 
100 pb, o que permite a súa obtención a partir de ADN 
altamente degradado extraído a partir de mostras ambientais 
pobremente preservadas e alimentos procesados. Os sistemas 
deseñados permiten, tanto a utilización de metodoloxías 
SYBRGreen®, como do uso de sondas TaqMan®.

A sensibilidade e a completa especifi cidade dos sistemas 
de detección, TaqMan® e SYBRGreen®, deseñados, son 
avaliados e axustadas as condicións de reacción para a 
súa aplicación á identifi cación de ADN nunha mestura 
complexa, incluíndo inoculacións controladas, en baixa 
concentración, con presenza de inhibidores e con diversos 
graos de degradación.  Estes resultados permitirán aplicar 
unha metodoloxía de detección larvaria efi caz a mostras 
reais planctónicas obtidas do medio. 
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TÍTULO:

EPITOX. Acción de investigación sobre episodios 
tóxicos de orixe fi toplanctónica en moluscos bivalvos de 
Galicia

Subproxecto 1.- Aspectos epidemiolóxicos: detección de 
intoxicaciones, efecto do cociñado na toxicidade e do 
tamaño da ración de bivalvos

INICIO: 2008

FINALIZACIÓN: 2011

ENTIDADE FINANCIADORA:

Consellería de Innovación e Industria. Acción estratéxica, 
Convenio EPITOX

INVESTIGADOR  PRINCIPAL: 

Arévalo Bartolomé, F

INVESTIGADORES:

CIMA: Blanco, J.

INTECMAR: Correa, J.; Vidal, A. 

APOIO Á INVESTIGACIÓN:

CIMA: Mariño, C.

INTECMAR: Muñiz, S. 

PERSOALPROXECTO

RESUMO

Neste subproxecto preténdese contribuír a mellorar a 
estimación dos niveis de toxinas permisibles por medio da 
avaliación do contido tóxico dos bivalvos que produzan 
intoxicacións (no caso de que se detecte alguna), da 
avaliación da ración típica en Galicia e dos cambios 
producidos polo cociñado na toxicidade dos principais 
bivalvos de Galicia.

As actividades desenvolvidas dentro deste subproxecto 
céntranse fundamentalmente na avaliación dos efectos 
dos procedementos de cociñado habituais en Galicia 
na principais combinacións molusco/toxina desta CA. 
Comprobouse que o cociñado non afecta da mesma maneira 

á concentración nin ao contenido das toxinas de tipo ASP 
na ameixa e o berberecho. Nesta última especie pérdese 
toxina e, en menor medida, concentración da mesma, co 
cociñado ao vapor, mentres que na ameixa, o contido 
prácticamente se mantén e a concentración aumenta, 
debido ao descenso do peso corporal pola deshidratación. 
Realizáronse xa outros experimentos pero os datos aínda 
están sendo analizados.

Comprobouse adicionalmente que a toxicidade de tipo 
ASP da vieira cociñada no forno, non se ve afectada nin 
positiva nin negativamente por dito procedemento de 
cociñado. 
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TÍTULO:

Efectos do cambio climático sobre a ecoloxía da 
macrofauna bentónica dos intermareais sedimentarios 
das Illas Livingston e Decepción, Shetlands do Sur, 
Antártida

INICIO: 10/10/2007

FINALIZACIÓN: 09/10/2010

ENTIDADE FINANCIADORA

Plan Nacional de I+D. Dirección General de 
Investigación. Ministerio de Educación y Ciencia 

CGL 2007-63492ANT

INVESTIGADOR  PRINCIPAL: 

UVIGO: Lastra Valdor, M.

INVESTIGADORES/AS

CIMA: Sánchez Mata, A. 

USC: Mora Bermúdez, J. 

UVIGO: García Gallego, M.

PERSOALPROXECTO DE INVESTIGACIÓN

RESUMO
O presente estudo céntrase na valoración do efecto do 

cambio climático, principalmente o quecemento da auga 
de mar e o aumento do período de desxeo, sobre a com-
posición das comunidades biolóxicas, demografía e ciclos 
reprodutivos da fauna bentónica de invertebrados dos inter-
mareais móbiles de Badía Sur, na Illa Livingston, e de Badía 
Foster, na Illa Decepción.

Para a análise comparativa diferencial dos efectos do 
cambio climático sobre as comunidades de invertebrados 
mariños utilizouse, en primeira instancia, a base de datos 
de fauna de invertebrados, sedimentoloxía e variables 
oceanográfi cas, xerada por este grupo de investigación 
durante o desenvolvemento do proxecto “Gradientes de 
diversidade biolóxica nos substratos móbiles intermareais 
antárticos: conexións entre as comunidades antárticas e 
subantárticas” (REN 2002-3109), igualmente fi nanciado 
polo Ministerio de Educación e Ciencia durante o período 
2003-2006.

A día de hoxe, a base de datos de fauna de macroinverte-
brados antárticos incorpora os resultados de cinco anos de 

traballo, perseguindo o obxectivo de conseguir unha serie 
temporal a longo prazo, que permita monitorizar o cambio 
climático a través dos seus efectos sobre os organismos 
antárticos.

Este obxectivo atópase en fase de implementación a través 
do estudo das variables da comunidade bentónica, número 
de especies, densidade, biomasa, a análise das variables 
demográfi cas, frecuencia de talles, análise de cohortes, 
e a análise reprodutiva no relativo a talles de madurez, 
fertilidade e fecundidade das especies dominantes nos 
intermareais estudados, que pertenecen na súa maioría aos 
grupos zoolóxicos de anfípodos, oligoquetos e moluscos.

A presente campaña anual de mostraxes en ambas as 
dúas illas antárticas (campaña 2009-2010) servirá para 
a incorporación dunha nova serie anual de datos cos que 
interpretar as variacións en canto á biodiversidade neste 
compartimento ecolóxico.

O estudo de series temporais climáticas e meteorolóxicas 
recompiladas nos últimos 50 anos, é outro dos aspectos 
que está sendo analizado utilizando as fontes dispoñibles 
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a escala nacional e internacional (Centro Nacional de 
Datos Polares, SCAR/COMNAP JCADM,  Marlin, British 
Antarctic Survey, etc.). 

Unha vez incorporados os datos da segunda e última 
campaña de mostraxes que acaba de concluír, preténdese 
realizar o seguimento dos cambios observados e 

validar na medida do posible os cambios esperados 
no ambiente intermareal, como son as variacións nos 
rangos de distribución das especies e na composición das 
comunidades, o incremento de especies invasoras e das 
taxas de descomposición da materia orgánica sedimentaria, 
dos procesos erosivos da costa, e a fragmentación e/ou 
desaparición de hábitats.
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TÍTULO:

EPITOX. Acción de investigación sobre episodios 
tóxicos de orixe fi toplanctónica en moluscos bivalvos de 
Galicia  

Subproxecto 3.- Mellora do sistema de control de 
bivalvos afectados por biotoxinas por medio do desen-
volvemento e implementación de modelos dinámicos

INICIO: 2008

FINALIZACIÓN: 2011

ENTIDADE FINANCIADORA:

Consellería de Innovación e Industria. Acción 
estratégica,Convenio EPITOX

INVESTIGADOR  PRINCIPAL: 

Moroño Mariño, A.

INVESTIGADORES:

CIMA: Blanco, J.

INTECMAR: Dorgambide, P. Montero, P.; Mouriño, 
J.; Pérez Queiro, J.J.; Doval González, M.D.; Pazos 
Martínez, Y.; Correa, J. ; Arévalo, F. 

APOIO Á INVESTIGACIÓN:

PERSOALPROXECTO

RESUMEN

Este subproxecto pretende mellorar a efi cacia do sistema 
de control aplicando no sistema de INTECMAR os 
modelos matemáticos de acumulación e eliminación de 
toxinas desenvolvidos no CIMA, unha vez modifi cados 
para que se poidan integrar nos sistemas informáticos 
utilizados e alimentarse dos datos subministrados polas 
actividades de control. As actividades levadas a cabo 

dentro deste subproxecto centráronse inicialmente na 
elección dos modelos a utilizar e a modifi cación dalgún 
deles na súa linguaxe de programación orixinal. Estase 
procedendo á adaptación dos modelos elixidos por medio 
da reprogramación e defi niuse o método de asimilación de 
datos do sistema de control.
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TÍTULO:

Análise e depuración de toxinas lipofílicas, ácido 
domoico e amargo que permita a exportación de macha 
(Mesodesma donacium) e ameixa (Mulinia edulis) a 
mercados europeos desde Badía Coquimbo (Chile).

INICIO: 2008

FINALIZACIÓN: 2010

ENTIDADE FINANCIADORA:

FONDEF (CHILE) e Convenio de colaboración Xunta 
de Galicia UCN (Chile)

INVESTIGADOR  PRINCIPAL: 

Uribe, E.
INVESTIGADORES:

CIMA: Blanco, J.

UCN: Ávalos, P.; Aburto, J.; Espinoza, P.; Hiche, G.

APOIO Á INVESTIGACIÓN:

CIMA: Mariño, C.

BOLSEIRO:

Álvarez, G.

PERSOALPROXECTO

RESUMO

Badía Coquimbo (Chile) ten un dos bancos máis 
importantes de macha (Mesodesma donacium), cunha 
potencialidade de extracción anual de 2.000 toneladas (área 
de manexo) e un banco aínda non explotado de ameixa 
(Mulinia edulis) onde traballan 421 pescadores.  

 Durante os últimos anos, estes bancos naturais estiveron 
frecuentemente pechados para a extracción, especialmente 
para a exportación pola presenza de microalgas tóxicas 
ou nocivas e problemas microbiolóxicos, o que afectou 
negativamente a economía dos pescadores e as empresas 
elaboradoras de produtos do mar. Este proxecto leva a 
cabo investigacións que permitan dispoñer de tratamentos 
específi cos de desintoxicación para enfrontar a presenza 
de toxinas amnésicas, lipofílicas e o amargo nos bivalvos. 
Ademais, solucionará os problemas microbiolóxicos 
mediante unha pequena estación depuradora. Os  resultados  
permitirán manter unha extracción continua deses recursos, 
o que benefi ciará ás familias das Asociacións de  Pescadores 
Artesanais e Mergulladores, pescadores distribuídos en 
Badía Coquimbo ao ter ingresos estables e mellorar a súa 
calidade de vida.  

 Os resultados preliminares obtidos a día de hoxe, 
demostraron a presenza de azaspirácidos e espirólidos en 
M. donacium e M. edulis, extraídos dos bancos naturais de 
maior importancia destes moluscos en Chile. 

Este estudo corresponde á primeira detección deste 
tipo de toxinas en Chile e no Hemisferio Sur. A pesar 
de que ningunha destas toxinas puido ser cuantifi cada 
e de que, por conseguinte, se encontran por debaixo dos 
límites regulatorios, a súa presenza indica que poderían 
ser consideradas como un risco potencial para a saúde da 
poboación e polo tanto, resulta necesario incluílas nos 
programas de sanidade de moluscos de Chile.

Desde o punto de vista de Galicia e da CE, este proxecto 
mellorará as garantías sanitarias dalgúns dos produtos 
chilenos frecuentemente consumidos nos países da 
Comunidade.
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TÍTULO:

Prospección e seguimento de microalgas nocivas para a 
actividade de cultivo de pectínidos (II, III e IV Región, 
Chile)

INICIO: 2008

FINALIZACIÓN: 2010

ENTIDADE FINANCIADORA:

FIP (CHILE) e Convenio de colaboración Xunta de 
Galicia UCN (Chile)

INVESTIGADOR  PRINCIPAL: 

Uribe, E.

INVESTIGADORES:

CIMA: Blanco, J. 

UCN: Rosales, S.; Díaz, R.; Espinoza, P.

APOIO Á INVESTIGACIÓN:

CIMA: Mariño, C. 

BOLSEIROS:

Álvarez, G.

PERSOALPROXECTO

RESUMO

Os datos recompilados mediante as mostraxes de 
vixilancia (monitoreo) sistemáticos do Programa de 
Sanidade de Moluscos Bivalvos (PSMB) para Estados 
Unidos e/ou Unión Europea desde o ano 2000 ata hoxe, 
executados naquelas badías do litoral da zona norte, nas 
que se leva a cabo a actividade pectinícola indican que 
o fi toplancto está dominado, a maior parte do ano, por 
diatomeas, destacándose para  primavera-verán, as especies 
Leptocylindrus danicus, Pseudonitzschia australis, Detonula 
pumila, Skeletonema costatum e Th alassiosira aestivalis, entre 
outras, con abundancias que superan o millón de células/
litro.  

En cambio, os dinofl axelados, escasamente representados 
durante case todas as  épocas do ano, incrementan a súa 
abundancia, en verán tardío e comezos de outono (febreiro 
e marzo), coincidindo coas maiores temperaturas do mar, 
sendo  Protoperidinium brochii; P. pellucidum; P. oceanicum; 
Dinophysis acuminata;  Prorocentrum gracile; P.  micans  e  
Diplopsalis lenticula as especies máis recorrentes. 

 A aparición esporádica dalgúns dos fi topláncteres 
produtores de biotoxinas, como aqueles causantes do veleno 
diarreico e veleno amnésico de mariscos, foi ratifi cada coa 
detección das tres biotoxinas mariñas, Veleno Paralizante 
dos Mariscos (VPM), Veleno Diarreico dos Mariscos 
(VDM) e Veleno Amnésico dos Mariscos (VAM), en 
eventos, maioritariamente, subtóxicos,  en exemplares vivos 
de ostión do norte  cultivados en centros ubicados en badías 
das Rexións de Antofagasta, Atacama e Coquimbo. A maior 
parte destes eventos tiveron lugar en primavera e verán, ou 
ben a comezos de outono, xustamente en plena tempada 
alta de colleita de ostións. Unha coincidencia que lle 
provoca grandes perxuízos á actividade, sempre que ambas 
son as únicas datas nas que o ostión (conxelado ou fresco-
refrixerado) se extrae para ser embarcado cara os mercados 
de destino das exportacións. 

 Os resultados preliminares obtidos a día de hoxe, 
demostran que as toxinas paralizantes están presentes nas 
principais badías nas que se leva a cabo a acuicultura e a 
extracción de moluscos no norte de Chile, o que suxire que 
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este tipo de toxicidade se encontra amplamente distribuída 
nas costas do Océano Pacífi co do Continente Americano. 
Os perfís tóxicos dos moluscos contaminados por toxinas 
paralizantes encóntranse dominados principalmente por 
STX, GTX2, GTX3, dcGTX2, C1 e C2, o que suxire que 
as especies produtoras destas toxinas son dinofl axelados 
do xénero Alexandrium, como Alexandrium tamarense o 
Alexandrium minutum, pero, moi probablemente, non son 
producidas polo dinofl axelado Alexandrium catenella.

Por outra banda, o ácido domoico é a segunda toxina con 
máis ocorrencias e a única que algunha vez chegou a niveis 
tóxicos, sendo todos estes eventos asociados á diatomea Pseu-
do-nitzschia australis. Os resultados preliminares permiten 
concluír que Pseudo-nitzschia australis, P. calliantha, P. pseu-
dodelicatissima e P. subfraudulenta, son as principais especies 
deste xénero e que, ao mesmo tempo, teñen a capacidade 
de producir fl oracións multi-específi cas no Norte de Chile. 
Ademais, este estudo constitúe a primeira detección de Pseu-
do-nitzschia subfraudulenta en Chile e a primeira detección 
de P. calliantha norte deste país. Entre estas especies, a 
diatomea Pseudo-nitzschia australis, foi confi rmada como a 
principal produtora de ácido domoico no norte de Chile, 
ademais os nosos resultados demostraron que Pseudo-nitzs-

chia calliantha, tamén ten a capacidade de producir ácido 
domoico nas augas costeiras do Norte de Chile.

En relación á presenza de toxinas lipofílicas, os resultados 
preliminares demostran que estas se encontran asociadas 
principalmente ao dinofl axelado Dinophysis acuminata, 
detectando solamente  PTX2 e non a presenxa de AO, 
DTX1 o DTX2 e tampouco a das súas formas esterifi cadas 
(DTX4, DTX5, etc) ou dos seus derivados acilados, 
chamados comunmente “DTX3”. Finalmente, durante 
o desenvolvemento deste proxecto, detectouse a presenza 
do dinofl axelado Protoceratium reticulatum durante unha 
proliferación ocorrida durante o verán de 2007 en Bahía 
Mexillóns, confi rmando a presenza de esotoxinas nas 
mostras de fi toplancto.

A pesar de que a maior parte dos episodios dos tres tipos 
de toxicidade atopáronse por debaixo do límite regulatorio, 
a súa presenza indica que poderían ser consideradas coma 
un risco potencial para a saúde da poboación e polo tanto 
resulta necesario incluílas nos programas de sanidade de 
moluscos de Chile. O coñecemento xerado por este traballo, 
pode contribuír a mellorar o control das toxinas mariñas 
e, por tanto, a unha maior seguridade dos alimentos 
importados á Comunidade Europea.
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TÍTULO:

Bases para o control da reprodución e coñecemento 
do sistema de defensas naturais no linguado (Solea 
senegalensis). 

Subproxecto: Estudo do comportamento reprodutor do 
linguado senegalés (Solea senegalensis), con individuos 
salvaxes e nacidos en catividade (F1).

INICIO: xaneiro2009 

FINALIZACIÓN: decembro 2011

ENTIDADE FINANCIADORA:

Plan Nacional de Cultivos Marinos.

JACUMAR

Convenio entre la CPAM y el IEO-Vigo

INVESTIGADOR  PRINCIPAL: 

Peleteiro Alonso, J. B. (IEO-Vigo)

Proyecto coordinado por la CA de Andalucía

INVESTIGADORES: 

CIMA: Linares Cuerpo, F.

IGAFA: Rodríguez Villanueva, J.L.

IEO-Vigo: Cal, R.M.B.; Álvarez-Bláquez, F.

APOIO Á INVESTIGACIÓN:

CIMA: Cores González, M. J.; Pazos Sieira, G.; Paz. M.

IEO-Vigo: Gómez Ceruelo, C.; Lago Rouco, M.J.

PERSOALPROXECTO

RESUMO 

En relación co Subproxecto “Estudo do comportamento 
reprodutor do linguado senegalés (Solea senagalensis) con 
individuos salvaxes e nacidos en cautividade”, inicialmente 
estaban previstas unha serie de actividades de investigación 
para o primeiro ano do proxecto. Dada a actual situación 
económica, e as recomendacións da ANEP, propúxose unha 
redución importante no apartado económico, de 60.000€ 
que foran solicitados, a 10.250 €. 

En función desta redución solicitouse un escrito que 
foi enviado ao coordinador con data 31/03/2009, a 
requerimento de JACUMAR, facendo unha redución das 
actividades previstas inicialmente, adaptándoas na medida 
do posible, en función do novo orzamento. En relación a isto 
a CA de Galicia propuxo priorizar as liñas de investigación 
que nos permiten chegar a un coñecemento máis amplo do 
sistema de reprodución do linguado senegalés, que é un dos 

obxectivos xerais do proxecto.

As actividades previstas en función do novo orzamento 
foron as seguintes:

Actividade A.1.: Busca de terapias hormonais para 
facilitar a ovulación, espermiación e desova natural

 Os dous stocks de reprodutores, salvaxe e F1, foron 
sometidos a un período de descanso desde a posta do ano 
2008. Unha vez superado este período, os dous stocks 
alimentados con dous pensos diferentes, foron sometidos 
ao mesmo tempo a un control de termoperíodo en dente 
de serra, cambiando a temperatura dos graos centígrados 
cada 48 horas, obténdose as primeiras postas aos 60 días 
aproximadamente.  

O stock de reprodutores salvaxes mantívose sen dividir, 
xa que non foi posible a adquisición de novos exemplares, e 
o stock de reprodutores de primeira xeración (F1) dividiuse 
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en dous stocks, tal e como se tiña previsto nas actividades 
deste ano.

As postas de linguado do stock salvaxe pódense resumir 
en:

 Número total de postas no stock T- 1 foi de 42

 Volume total de ovos foi de 7.205 cc

 Volume de ovo viable (fl otante) foi de 3.050 cc

As postas dos socks F-1 pódense resumir en: 

 Número total de postas no stock T-6 e T-7 foi de 38 
(17 no T-7 e 21 no T-6) entre o mes de marzo e o 
mes de maio

 Volume total de ovos foi de 2.710 cc

 Volume de ovo viable (fl otante) foi de 865 cc

Botáronse en total 75.320 larvas dunha soa posta co fi n de 
obter o material biolóxico necesario para os experimentos 
programados para os anos seguintes. Así mesmo tomáronse 
mostras de todas as larvas procedentes das postas recollidas 
para realizar análises de paternidades co fi n de obter 
información do stock de reprodutores e poder realizar unha 
selección xenética dos proxenitores. 

Esta actividade levouse a cabo o primeiro ano do proxecto 
(2009) e concluirase o segundo ano (2010) coa indución 
hormonal tal e como estaba previsto. 

Actividade A.2.: Desenvolver técnicas para conseguir a 
reprodución artifi cial

Con respecto á realización deste experimento, 
establecéronse dous lotes de reprodutores F-1, ambos 
alimentados cun penso seco, específi co para reprodutores, 
pero en diferentes condicións de cultivo:

 O stock do IGAFA estabulouse en condicións de cul-
tivo en circuíto pechado (recirculación) e preparouse 
para a manipulación do termoperíodo no próximo 
ano (2010) de forma que as postas que se obteñan, 
sexan desprazadas con respecto ao período natural da 
posta nesta especie

 O stock do CO de Vigo tamén foi estabulado nas 
mesmas condicións que o do IGAFA, coa diferenza 
de que o sistema de cultivo se realiza en circuíto aber-
to, de forma que o cambio de termoperíodo se realice 
o ano próximo de forma simultánea ao do sistema de 
recirculación (IGAFA) co fi n de comparar os resulta-
dos dos dous sistemas

 Actividade A.3.: Establecer fontes de variabilidade 
que afectan á reprodución de exemplares de cultivo

Para a realización desta tarefa, foron utilizados os stocks 
consolidados tanto de exemplares salvaxes como de F1. Es-
tes stocks foron mantidos a temperatura ambiente ata o mo-
mento do cambio de termoperiodo en que foron sometidos 
a un termoperiodo en dente de serra. Ademais foron ali-
mentados con pensos diferentes, dúas dietas alternativas, un 
penso húmido e un penso seco comercial, elaborado en base 
a fariña de lura específi co para reprodutores. Obtivéronse 
postas naturais en ambos casos, de ovos fecundados no caso 
dos reprodutores salvaxes e non fecundados ou non viables, 
no caso dos reprodutores F1. 

Tomáronse mostras de todas as postas procedentes tanto 
de reprodutores salvaxes como F1, alimentados con dife-
rentes dietas para o seu almacenamento e posterior análise 
bioquímica, para poder establecer as posibles infl uencias da 
dieta no comportamento reprodutor.  

Esta actividade levarase a cabo durante os tres anos de 
duración do proxecto.

Por outra banda, deseñouse un experimento no que 
se probaron, por unha parte, dous sistemas diferentes 
de cultivo, circuíto aberto (CO de Vigo) e recirculación 
(IGAFA) e tres dietas diferentes, unha con 8% de lípidos, 
outra con 16% de lípidos e outra cun 95% de proteína 
vexetal. O obxectivo deste experimento era comprobar a 
efi cacia dos dous sistemas e a infl uencia da concentración 
de lípidos e da proteína vexetal no crecemento e caracterís-
ticas sensoriais do linguado senegalés.

Este experimento levouse a cabo con exemplares de 180 
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g de peso inicial nacidos no CO de Vigo, e mantivéronse 
ata acadar aproximadamente o tamaño comercial de 400 
g. O experimento concluíuse nos últimos días do mes de 
decembro, pero aínda non dispoñemos da información 
analizada, pero en calquera caso, os exemplares cultivados 
en recirculación (IGAFA), acadaron o tamaño comercial no 
mes de xuño, mentres que os cultivados en circuíto aberto, 
no mes de novembro. 
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TÍTULO:

Xestión sanitaria en Acuicultura (GESAC). Adaptación 
á nova normativa. Caracterización e estandarización de 
condicións de sanidade animal en acuicultura mariña: 
creación de mapas epidemiolóxicos e elaboración de 
estratexias para o deseño dunha rede de vixilancia 
epidemiolóxica

INICIO: xaneiro, 2007 

FINALIZACIÓN: decembro, 2009 (con prórroga sen 
fi nanciamento ata decembro 2010).

ENTIDADE FINANCIADORA:

Plan Nacional de Cultivos Mariños.

JACUMAR

INVESTIGADOR PRINCIPAL: 

Areoso Casal, E. (CM)

INVESTIGADORES/AS: 

CIMA: Iglesias Estepa, D.; Villalba García, A. 

INTECMAR: Darriba Couñago, S. 

APOIO Á INVESTIGACIÓN:

PERSOALPROXECTO

RESUMO:
Este Plan Nacional engloba dous subproxectos, 

coordinados respectivamente desde as CCAA de Cataluña 
e Murcia, nos que participan ademais de Galicia, Canarias 
e Andalucía.

SUBPROXECTO 1.- O seu obxectivo é facilitar a 
colaboración entre axentes e administracións, permitindo 
obter información relativa ás enfermidades da acuicultura 
mariña. Elaborar bases de datos epidemiolóxicas que 
permitan operar con criterios científi cos na toma de 
decisións respecto da protección da sanidade animal das 
especies explotadas en acuicultura mariña por parte das 
autoridades competentes na materia. 

Todo iso co fi n de promover o consenso nos 
procedementos ou estratexias dos programas nacionais e 
autonómicos de cumplimento do novo marco legal, o Real 
Decreto 1614/2008, de 3 de outubro, relativo aos requisitos 

zoosanitarios dos animais e dos produtos da acuicultura, 
así coma á prevención e ao control de determinadas 
enfermidades dos animais acuáticos, que traspón ao noso 
ordenamento xurídico nacional a Directiva 2006/88/CE, 
do Consello, de igual epígrafe.  

As liñas de actuación deste terceiro ano foron: 

• Continuar coa análise do novo marco legal para cada 
CCAA e a actualización do Directorio de responsabi-
lidades e programas de seguimento, en colaboración 
coa Subdirección Xeral de Sanidade Animal do 
Ministerio de Medio Ambiente, e Medio Rural e 
Mariño (documento aberto para actualizar)

• Recompilación da información dispoñible sobre 
medidas de prevención, control e erradicación das 
enfermidades relevantes

• Identifi cación dos métodos de diagnóstico máis 
axeitados para cada enfermidade  listada, e análise 
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dos exercicios interlaboratorios de diagnóstico 
cos Laboratorios Nacionais de Referencia de 
enfermidades de moluscos de Vigo e de peixes de 
Algete

• Deseño de programas de vixilancia para cada 
enfermidade/especie defi nidas, propoñendo 
estratexias para garantir a trazabilidade

• Identifi car as necesidades de formación, como a fa-
miliarización cos métodos de diagnóstico e técnicas 
de traballo en epidemioloxía, ou os conceptos 
vencellados á avaliación de riscos

• Elaboración dun documento técnico/guía que contén 
a listaxe de enfermidades relevantes seleccionadas, a 
lista de especies susceptibles para cada unha delas, 
os programas de vixilancia propostos, así como as 
medidas de control e prevención coñecidas.

SUBPROXECTO 2.- O seu obxectivo é o establecemento 
de estratexias de actuación para o deseño dunha Rede de 
Vixilancia por parte das autoridades competentes, en base 
á elaboración de mapas epidemiolóxicos das enfermidades 
de interese en acuicultura mariña de peixes, onde se 
controlan exemplares procedentes das granxas e  exemplares 
procedentes do medio silvestre.

Ao longo de 2009 levamos a cabo dúas mostraxes 
patolóxicas da totalidade das explotacións de acuicultura de 
Galicia así como de peixes salvaxes, para detectar viroloxías 
(Anemia infecciosa, Septicemia hemorráxica, Necrose 

hematopoiética, Necrose pancreática e Betanodavirus), 
ademais de facer botas en medios de cultivo para determinar 
a presenza de bacterias patóxenas, realizando as analíticas 
as Seccións de Viroloxía e Bacterioloxía da Unidade de Ic-
tiopatoloxía-Instituto de Acuicultura da USC. As mesmas 
mostras dos peixes salvaxes da segunda mostraxe de 2009 
tamén se someteron a unha análise anatomopatolóxica 
para describir posibles lesións e presenza de parasitos, por 
parte da Unidade de Anatomía Patolóxica da Facultade de 
Veterinaria da USC.

Programouse a primeira mostraxe entre mediados de 
maio e fi nais de xuño e a segunda mostraxe desde mediados 
de novembro ata fi nalizar o ano. As mostraxes leváronse a 
cabo coa axuda das empresas de acuicultura que dispoñen 
de gaiolas no mar, que colaboraron ademais, como sempre 
o fan, na toma de mostras de peixes das súas explotacións, 
tamén na de mostras de peixes que merodean arredor delas. 
E tamén coa colaboración de comercializadores maioristas 
de peixe nas lonxas de Celeiro e Vigo para poder conseguir 
dous grupos de peixes de pesca extractiva cos que se fi xeron 
mostraxes, os das mesmas especies que se cultivan en Galicia 
e os das especies que se consideran posibles centinelas ou 
monitores para estas patoloxías no medio salvaxe.

O Plan Jacumar de Xestión Sanitaria en Acuicultura foi 
prorrogado, sen incremento orzamentario, ata decembro de 
2010, co fi n de procesar axeitadamente toda a información 
recompilada nestes tres anos de traballo.
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TÍTULO:
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PERSOALACCIÓN  DE INVESTIGACIÓN

RESUMO

As restricións normativas e medioambientais fan que, 
cada vez un número maior de produtores de acuicultura, 
intente utilizar tecnoloxías respectuosas co medio ambiente, 
entre as que se encontran os sistemas de recirculación. Estes 
sistemas proporcionan un medio de cultivo constante, 
regulable e con poucas variacións, e utilízanse para controlar 
fundamentalmente a temperatura e certos patóxenos, ao 
mesmo tempo que supoñen un importante aforro enerxético.

Con esta acción de investigación preténdese aplicar 
os sistemas de recirculación nas fases de cultivo larvario 
e preeengorde de peixes mariños e na fase de engorde de 
peixes de auga doce.

No ano 2009 realizouse a posta a punto do circuíto 
pechado no cultivo larvario. Unha vez que o sistema estaba 
maduro e estable, leváronse a cabo as primeiras experiencias 
de cultivo larvario.

Partiuse de tres lotes de 16000 larvas de linguado 
senegalés (Solea senegalensis) que se distribuíron en tres 

tanques de 400 litros. Dous dos tanques mantivéronse en 
circuíto pechado, e un en sistema aberto.

Controláronse a diario os seguintes parámetros físico-
químicos: temperatura, salinidade, osíxeno, pH, amonio, 
nitritos e nitratos.

O seguimento do control microbiolóxico levouse a cabo 
quincenalmente, tomando mostras en catro puntos distintos 
do circuíto. A continuación, realízanse as dilucións corres-
pondentes para a súa posterior bota en placas de Marine 
Agar e TCBS. Estas placas incúbanse durante corenta e 
oito horas e realízase o reconto das colonias. Inicialmente 
realizábase o illamento das colonias, pero como o tipo de 
colonia que crecía nas placas se repetía continuamente, 
deixou de realizarse esta operación e só cando aparecía nas 
placas de bota algunha colonia extraña se procedía ao seu 
illamento.

Así mesmo, realizáronse medicións de talle das larvas 
cada catro días. Durante todo o proceso os parámetros 
físico-químicos e microbiolóxicos mantivéronse en valores 
axeitados para o cultivo larvario.

  Ao fi nalizar a experiencia, os tanques de circuíto pechado 
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presentaron unha supervivencia do 90 e 92% moi superior 
á do circuíto aberto (69%) e o talle das larvas tamén foi 
maior nos tanques en circuíto pechado.

Para controlar a calidade larvaria e poder comparar os dous 
sistemas de cultivo, tomáronse mostras de larvas de linguado, 
Solea senegalensis, cultivadas en sistemas de circuíto aberto e 
de recirculación ao inicio do cultivo (día 5), na metade da 
experiencia (día 18) e o fi nal da misma (día 53), así como 
da alimentación subministrada (metanauplius de Artemia, 
enriquecedores comerciais e pensos de diferentes tamaños 
de partículas) coa fi nalidade de comparar ambos sistemas 
e comprobar a súa posible repercusión na composición 
bioquímica dos exemplares.

Fixéronse análises de proteínas, lípidos totais e ácidos 
graxos. Non existen diferenzas signifi cativas entre os 
niveis de proteínas e lípidos nos dous sistemas de cultivo 
empregados a día 53 de vida das larvas, pero os niveis de 
lípidos son signifi cativamente máis altos nas larvas a día 18 
de vida cando se cultivan en circuíto pechado (32,76±1,54) 
que en circuíto aberto (27,92±1,01). En canto ao contido 
en ácidos graxos, os PUFA das series (n-3) e (n-6) e os mo-
noinsaturados son signifi cativamente máis altos a día 18 de 
vida das larvas cultivadas en circuíto pechado respecto ás 
cultivadas en circuíto aberto.

En ambos sistemas de cultivo, existen diferenzas 

signifi cativas relacionadas coa idade das larvas observándose, 
no caso dos lípidos, un incremento desde día 5 de vida 
a día 18. A día 53 os lípidos descenden e, no caso das 
proteínas, obsérvase un descenso progresivo desde día 5 a 
53 de vida. Estas diferenzas están directamente relacionadas 
coa composición bioquímica da alimentación larvaria 
empregada. Así a día 11 introdúcense metanauplius de 
Artemia cun contido de lípidos do 31,5% do peso seco, 
sensiblemente superiores aos dos pensos GM-75 e GM-150 
utilizados nos primeros días de vida.

En relación co segundo obxectivo establecido para 2009, 
a aplicación de sistemas de recirculación no preengorde de 
peixes planos, realizouse a montaxe das instalacións, xa que 
o concurso para o deseño e montaxe das mesmas, non se 
resolveu ata setembro. En canto ao terceiro obxectivo da 
acción, deseño e a aplicación dos sistemas de recirculación 
no engorde de peixes de auga doce e para comprobar as 
vantaxes destes sistemas no crecemento destas especies, 
realizouse a montaxe das instalacións.

No ano 2010, realizaranse experiencias de cultivo larvario 
con diferentes especies e iniciaranse as experiencias de 
preengorde de peixes planos e de especies de auga doce 
para comprobar a efi cacia dos sistemas de recirculación 
implantados.
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TÍTULO:

Estudo e caracterización de procariotas intracelulares 
tipo Rickettsia e doutras bacterias oxidativas con 
potencial patoxénico para a ameixa.
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FINALIZACIÓN: decembro, 2009

ENTIDADE FINANCIADORA:
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INVESTIGADORES/AS:
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PERSOALPROXECTO

RESUMO
O obxectivo xeral deste proxecto é coñecer as patoloxías 

destas ameixas, sendo obxectivos principais a identifi cación 
e caracterización de bacterias oxidativas potencialmente 
patóxenas para as ameixas e o desenvolvemento de métodos 
para a detección e illamento de procariotas intracelulares 
tipo Rickettsia, co fi n de determinar a súa importancia como 
patóxenos de ameixa.

En traballos previos estudamos a patoloxía de poboacións 
de ameixa fi na e xaponesa en Galicia, no que destacaron a 
presenza de organismos tipo rickettsiano, tanto na glándula 
dixestiva como na branquia e levouse a cabo un estudo das 
comunidades de bacterias fermentativas asociadas a estes 
bivalvos, encontrando unha gran predominancia do xénero 
Vibrio. Porén, son escasos os estudos enfocados a bacterias 
oxidativas, a pesar de que algunhas especies de Pseudomonas 
foron descritas como patóxenas para moluscos.

Material e métodos

Realizáronse mostraxes bimestrais en poboacións de 
ameixa fi na (Redondela e Camariñas) e xaponesa (O Carril 

e Camariñas). Utilizáronse técnicas estándar de histoloxía, 
usando como tinción rutinaria a hematoxilina de Harris –
eosina. No estudo bacteriolóxico usáronse probas bacterió-
loxicas clásicas en tubo e placa, sistemas de identifi cación 
miniaturizados, e como método de identifi cación 
complementario levouse a cabo a secuenciación parcial do 
xene 16S rRNA dos illados, utilizando cebadores universais 
para o mencionado xene. Para o estudo da detección de 
microorganismos intracelulares tipo Rickettsia utilizáronse 
cebadores universais para o xene 16S rRNA, así como 
de xenes específi cos de xénero dirixidos aos xenes, ompA, 
ompB e ompR (proteínas de membrana externa), gltA (xene 
da citrato sintetasa) e groEl (proteína de shock térmico).

Resultados

A histoloxía utilizouse para detectar os individuos que 
presentaban organismos tipo rickettsiano, así como para 
detectar a presenza doutros organisos simbiontes e histo-
patoloxías.

Dos 1.416 illados bacterianos obtidos, 538 (38%) 
pertenceron a grupos de bacterias oxidativas, mentres que 
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878 (62%), se corresponderon con bacterias fermentativas. 
Esta proporción entre bacterias oxidativas e fermentativas 
(1/2) mantívose nas diferentes áreas de mostraxe, nas 
diferentes especies de ameixa e nos diferentes tecidos. Os 
538 illados oxidativos puidéronse agrupar en 15 grupos 
diferentes, xa que a súa identifi cación por caracteriza-
ción bioquímica é bastante complicada debido á carencia 
na literatura de claves apropiadas, feito posiblemente 
relacionado coa elevada diversidade neste grupo de bacterias 
oxidativas, incluso dentro dun mesmo xénero ou especie.

A secuenciación do xene RNA ribosómico16S dos 
diferentes illados mostrou que os xéneros predominantes 
son Pseudoalteromonas (55%) e Alteromonas (15%). Dos 
illados asignados ao xénero Pseudoalteromonas só un 36% 
puideron ser asignadas a unha especie concreta, como 
P. haloplanktis, P. espejiana, P. issachenkonii o P. citrea, 
quedando o resto de illados identifi cados como Pseudoalte-
romonas sp. No caso do xénero Alteromonas, ningunha das 
secuencias obtidas se relacionou con especies xa coñecidas 
do xénero. Outros xéneros detectados en menor proporción 
son Tenacibaculum (T. mesophilum, Tenacibaculum sp.), 
Psychrobacter (Ps. aquimaris, Ps. nivimaris), Shewanella 
(S. colwelliana, S. fi delia, S. halifaxensis), Polaribacter, 
Luteimonas, Kopriimonas, Lacitrinux, Mariñomonas, o 
Cobetia. Así mesmo detectáronse algúns illados pertencentes 
a xéneros de bacterias Gram positivas como Arthrobacter o 
Nesterenkonia. 

Realizáronse diferentes ensaios de inoculacións 
experimentais en larvas de ameixa de representantes 
dos distintos grupos. Estes experimentos mostraron o 
potencial patoxénico de 6 illados, un pertencente á especie 
Tenacibaculum mesophilum (descrita ata agora como especie 
ambiental), un illado relacionado coa especie Pseudoal-
teromonas citrea/aurantia, outro como cercano á especie 
Alteromonas genovensis e tres identifi cados só a nivel de 
xénero como Pseudalteromonas spp.

Con respecto ao desenvolvemento de métodos de 
detección e illamento de organismos tipo Rickettsia, 
obtivéronse cebadores para os xenes da citrato sintasa (gltA) 
e de duas proteínas de membrana externa (ompA e ompR). A 
utilización conxunta destes cebadores con outros universais 
do dominio Bacteria (16S rRNA), directamente en tecidos 
de ameixa permitiron a obtención de resultados positivos 
nalgunhas das mostras analizadas (2%). A non obtención 
de resultados positivos na maioría das mostras analizadas 
podería explicarse pola baixa incidencia das bacterias tipo 
Rickettsia nos individuos estudados (a incidencia é irregular 
entre os distintos individuos dunha poboación e ademais é 
imposible coñecela antes de realizar as análises histolóxicas), 
ou o que é máis probable, porque as Rickettsias de ameixa 
diverxan en grao elevado das coñecidas ata o momento nos 
xenes seleccionados, o que imposibilita a amplifi cación dos 
mesmos.

En canto á obtención dos cultivos celulares de ameixa, 
realizáronse experimentos empregando células obtidas 
de larva de ameixa e de tecidos de ameixas adultas baixo 
diferentes condicións de salinidade e temperatura e 
diferentes medios de cultivo celular. En tres experimentos 
independientes probáronse catro medios de cultivos distintos 
a catro salinidades diferentes con células individualizadas 
a partir de larva e tecidos de ameixa. Nas condicións de 
Dulbecco’s MEM a 16%o de salinidade, obtivéronse, tanto 
a partir de larva como de gónada de ameixa adulta, células 
con morfoloxía peculiar (presentando prolongacións tipo 
dendrítica) que acadaron manterse durante máis de catro 
meses in vitro. Porén, aínda que se observou multiplicación 
celular, non se logrou que as células formasen tapiz nos 
frascos de cultivo incluso coa utilización de mutáxenos 
(mitomicina C). En calquera caso, estes resultados resultan 
bastante prometedores para poder conseguir unha liña 
celular nun futuro próximo.
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PERSOALPROXECTO

RESUMO

 Os obxectivos principais do presente proxecto son por un 
lado, a detección de patóxenos potenciais para poboacións 
de ameixa fi na en cultivo, e por outro lado a súa relación 
con diversos parámetros ambientais. O deseño de métodos 
de diagnóstico e a caracterización de patóxenos potenciais, 
xunto co coñecemento da variabilidade dos parámetros 
ambientais, axudará no coñecemento da causa ou causas 
de episodios de mortes masivas sucedidos nos últimos anos, 
coñecemento que será de utilidade para establecer posibles 
medidas preventivas para tratar de evitar o problema. 

Material e métodos

Durante o ano 2008  realizáronse mostraxes bimensuais 
de ameixa fi na en tres zonas da Ría de Pontevedra (Ameixal, 
Aguillóns e Placeres). Mostras das distintas zonas empréganse 
para un estudo histopatolóxico e  bacteriolóxico.

Para o estudo histopatolóxico procesáronse mostras de 20 
individuos utilizando un protocolo estándar de histoloxía 
(tinción rutinaria, hematoxilina de Harris-eosina); para o 
diagnóstico de Perkinsus (atlanticus) olseni usouse tamén a 

técnica de cultivo en tioglicolato. 

No estudo bacteriolóxico lévanse a cabo botas de dilucións 
seriadas de líquido intervalvar e dous homoxenados de 
hepatopáncreas, branquia, gónada e manto nun medio xeral 
para bacterias mariñas (Agar Mariño) e noutro selectivo 
para vibrios (TCBS). Ademais do illamento e caracteri-
zación bioquímica da microbiota asociada ao cultivo da 
ameixa fi na, analizouse a presenza do patóxeno de ameixa 
Vibrio tapetis mediante PCR.

 Os datos dos factores medio ambientais son 
subministrados polo INTECMAR. 

Resultados

No estudo histopatolóxico observouse a presenza dos 
seguintes organismos simbiontes: 1) Colonias intracelulares 
de tipo rickettsiano no epitelio branquial e dixestivo; 
2) Bolsas bacterianas nos tubos de auga branquiais 
(arredor de 100 μm) incluídas dentro dunha cuberta 
fi brosa derivada do tecido conxuntivo da base do epitelio 
branquial (tamén posibles organismos tipo rickettsiano); 3) 
Plasmodios de tipo Haplosporidium en epitelio do dixestivo 
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(observáronse intensidades máis altas que as detectadas 
ata agora en ameixa e noutras zonas de Galicia, pero non 
se observou esporulación); 4) Perkinsus olseni presente en 
distintos órganos (as intensidades máis altas detectáronse 
en Placeres); 5) Gregarinas non identifi cadas en epitelio 
intestinal; 6) Ciliados libres en branquia; 7) Turbelarios de 
tipo Paravortex en lumen de dixestivo e tipo Urastoma en 
branquia e cavidade paleal; 8) Metacercarias de trematodos 
maioritariamente en pé e 9) Copépodos en branquia. De 
todos estes organismos pódense considerar potencialmente 
patóxenos, ben polas intensidades observadas, ou por existir 
referencias bibliográfi cas da súa patoxeneidade: 1) Perkinsus 
olseni; 2) os organismos tipo Rickettsias; 3) os organismos 
tipo Haplosporidium e 4) os trematodos. Detectouse  un 
caso de neoplasia diseminada en Placeres afectando a 
distintos órganos e de intensidade alta. As infi ltracións e 
a presenza de granulomas observados na súa gran maioría 
están asociados á presenza de Perkinsus; exceptuando algún 
caso de infi ltración non asociado á presenza de ningún 
patóxeno. 

No estudo bacteriolóxico, nos dous anos de mostraxe 
obtivéronse 800 illados, dos que se caracterizaron algo 
menos da metade, correspondentes ás mostraxes do ano 
2008 de Placeres e Aguillóns. O resto dos illados aínda están 
sendo analizados mediante caracterización bioquímica e 
molecular.

En ambos cultivos de ameixa, Placeres e Aguillóns, a 
distribución de illados en canto á proba de oxidación/
fermentación (O/F) é similar, variando só a proporción de 
illados oxidativos e arreactivos. O 52,8% dos 106 illados 
de ameixa de praia (PPL) son fermentativos, o 11,3% 
oxidativos, e o 35,9% arreactivos (NC, non cambia).  
En canto aos 97 illados de fl ote (PAG), un 46.4% son 
fermentativos, un 26,8% oxidativos e un 26,8% arreactivos. 

 Os grupos obtidos mediante caracterización bioquímica 
dos illados oxidativos non son consistentes cos resultados da 
secuenciación do 16S rDNA, pois a división en grupos non 

permite diferenzar a nivel de especie, nin sequiera a nivel de 
xénero. O xénero Pseudoalteromonas forma parte de todos 
os grupos obtidos mediante caracterización bioquímica, 
sendo tamén xéneros moi comúns Shewanella o Joostella, 
aínda que non parece que existan diferenzas signifi cativas 
entre os illados de Placeres e os de Aguillóns. Entre os 
illados procedentes de Aguillóns, aparecen varias cepas de 
Phaeobacter gallaeciencis, que non se atopou en Placeres.

Nas mostras procedentes de Placeres, os grupos 
maioritarios son: Arg (+) Lys (-) Orn (-) [48%] e Arg (-) Lys 
(-) Orn (-) [26%]. A caracterización fenotípica utilizando 
as claves dicotómicas mostran unha prevalencia do grupo 
V. splendidus, aínda que a secuenciación do xene 16S rDNA 
non coincide coas especies obtidas coa caracterización 
bioquímica.

Nos illados procedentes de Aguillóns, os grupos 
maioritarios son: Arg (+)  Lys (-) Orn (-) [43%] e Arg (-) 
Lys (-) Orn (-) [17%]. Aparece outro grupo de aminoácidos: 
Arg (+) Lys (+) Orn (+) [11%], correspondiente a V. cora-
lliilyticus.

Non existen diferenzas signifi cativas en canto á 
proporción de illados oxidativos e fermentativos en ambos 
cultivos. As poboacións de vibrios varían coa localización 
do cultivo de ameixa, sendo en ambos casos predominantes 
os vibrios do clado Splendidus. Este tipo de vibrios asociouse 
a mortaldades en moluscos bivalvos adultos, podendo estar 
involucrados nas denominadas “mortaldades de verán”. 
Tamén se identifi cou a presenza de Vibrio alginolyticus, que 
nos 90 se asociou a brotes epizoóticos en ameixa fi na en 
Galicia e Málaga. Neste estudo, as probas clásicas de tubo e 
placa non sempre coinciden coa secuenciación do xene 16S 
rDNA, non resultando ningún dos dous métodos efi caces 
para a identifi cación de especies da Familia Vibrionaceae. 
Recentemente se propuxo como alternativa a análise de 
xenes “housekeeping” e das secuencias concatenadas de 
estes.
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PERSOALACCIÓN  DE INVESTIGACIÓN

RESUMO
Ao longo desta anualidade leváronse a cabo experiencias 

encamiñadas a cubrir os obxectivos do proxecto referidos a 
confi rmar a utilidade de alimentar as paralarvas de polbo 
Octopus vulgaris con artemia enriquecida con Nannochlo-
ropsis sp., como control para experiencias posteriores; así 
como a avaliar a infl uencia de certas dietas inertes baseadas 
en zooplancton do medio natural e a utilización de novos 
enriquecedores para a artemia. Simultaneamente a todo iso 
se realizou un seguimento da composición bioquímica en 
lípidos e proteínas de paralarvas e presas para determinar 
a relevancia nutricional dos diferentes compoñentes 
analizados.

Experiencias realizadas

Realizáronse experiencias en volumes de 10.000 l, 500 l 
e 100 l; no referente a este último volumen cabe destacar 
que se executou nun sistema de recirculación. Os volumes 

 C .-  Investigacións promovidas e/ou fi nanciadas a través da  DXDP

pequenos permiten maior número de réplicas simultáneas 
e o uso de auga en recirculación garantiza unha maior 
estabilidade dos parámetros.

Outras actividades realizadas

• Experiencias de cultivo larvario con pensos

• Salidas ao mar para estandarizar o método de captura 
de zooplancto

• Melloras na conservación do zooplancto a -80ºC e 
nas condicións de fl otación do alimento engadido

• Tanques negros vs tanques brancos

• Diferentes sistemas de entrada de auga para facilitar 
fl otación do alimento durante o cultivo larvario

Conclusións

Concretas:

• Os volumes pequenos (100 l) ofrecen supervivencias 
menores que en tanques grandes (500-1000 l), xa que 
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a súa utilización é de grande interese porque permite 
o deseño de experiencias con múltiples réplicas

• Non se detectaron diferenzas entre os tanques de 100 
L ao variar a súa altura e/ou anchura

• O zooplancto conxelado e o zooplancto deshidratado 
son aceptados como presa polas paralarvas de polbo, 
pero aínda debe ser mellorado o seu formato de 
presentación, sobre todo no relativo á súa capacidade 
e tempo de fl otación

• O aporte de zooplancto conxelado ofrece mellores 
valores de crecemento e supervivencia que o 
zooplancton deshidratado

• Testouse e comprobouse un penso comercial, que 
reúne as características de cor, tamaño e forma aptas 
para as paralarvas de polbo. Este importante achado, 
necesita porén optimizarse, contactando coa empresa 
fabricante para a súa composición en base á suxestión 
de diversos expertos

• Ata o día 15 de vida non parecen existir diferenzas no 
crecemento de paralarvas alimentadas con artemia 
de 1 día (enriquecida con Isochrysis galbana) e con 
artemia de aprox. 4-6 días (engordada con I. galbana 
e enriquecida con Nannochloropsis sp.), pero a día 
30 os resultados son máis favorables coa artemia de 
maior tamaño

• A artemia enriquecida con Red Pepper achega 
mellores valores de crecemento de paralarvas que 
as alimentadas con artemia-I. galbana, pero a 

supervivencia non foi satisfactoria. Sería conveniente 
repetir esta experiencia

• O mantemento dun cultivo a volumes moi elevados, 
falamos neste caso de 8.000 L, resulta complicado en 
canto a dispoñer de alimento en cantidade sufi ciente, 
e as condicións do tanque son máis difíciles de 
controlar

• A utilización de zoeas de centola como dieta non 
resultou tan exitosa como era de esperar. Considérase 
necesario volver a repetir esta experiencia

Xerais:

Ao longo desta anualidade realizáronse unha gran 
cantidade de experiencias, que cubren os obxectivos 
previstos do convenio IEO-CIMA e que supoñen pequenos 
avances dirixidos a solucionar a fase máis crítica do cultivo 
do polbo (utilización de pensos, o tamaño da artemia, 
enriquecedores de artemia, etc.), pero cara á próxima 
anualidade, é necesario seguir afondando nesta liña.

Outras actividades relacionadas co proxecto

Os resultados obtidos nas experiencias 2, 3 e 5 foron 
recollidos nun panel científi co presentado no XII Congreso 
Nacional de Acuicultura, celebrado en Madrid no mes de 
novembro de 2009.

Ademais presentáronse 6 relatorios orais en cursos de 
formación IGAFA, INIA, cursos de doutoramento (Vigo, 
Santiago e Sevilla) e seminarios ou congresos (World 
Fishing e ICES).
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TÍTULO:

Selección de indicadores, determinación de valores 
de referencia, deseño de programas e protocolos e 
medidas para estudos ambientais en acuicultura mariña 
(INDAQUA)

INICIO: xaneiro, 2008 

FINALIZACIÓN: decembro, 2010

ENTIDADE FINANCIADORA:

Plan Nacional de Cultivos Mariños.

JACUMAR

INVESTIGADOR RESPONSABLE: 

Gabeiras Vérez, J.M. (C.  do Mar, XUGA)

INVESTIGADORES/AS: 

Grupo Ecotox- USC: Carballeira Ocaña,  A.; Aboal 
Viñas,  J.; Fernández Escribano,  A.

APOIO Á INVESTIGACIÓN:

Consellería do Mar: Otero Llovo, J.

USC: Espinosa Gallego, J.; Fernández Pulpeiro, E.; Rey 
Asensio, A.

UC: Cremades Ugarte, J. 

BOLSEIROS DO PROXECTO:

González Viana I.; Romero Parraga J.;    Ares Rial, J.A.

PERSOALPROXECTO

RESUMO

Neste Plan Nacional coordinado pola CA de Canarias, 
participan as CCAA seguintes: Galicia, Canarias, Valencia, 
Murcia, Cataluña e Andalucía.

A vixilancia do posible impacto que poden ocasionar 
os vertidos dunha piscifactoría mariña instalada en terra 
require a medición de múltiples parámetros, adquiridos 
de maneira axeitada e en cantidade sufi ciente para que 
permitan extraer conclusións robustas a través dunha análise 
estatístico correcta. Para obter unha idea comprensiva do 
conxunto de relacións establecidas entre os parámetros, é 
conveniente contar cunha aproximación conceptual coma 
o método TRIAD, aplicado a diversidade de situacións de 
contaminación no medio mariño. O obxectivo é dispoñer 
dun modelo que poida ser utilizado para vixiar e anticiparse 
aos potenciais impactos que poidan ocasionar os vertidos 
das piscifactorías. O sistema organiza e combina os estudos 
en tres grandes liñas de evidencias: Análise química dos 
contaminantes, Indicadores de Toxicidade e Indicadores de 
Integridad Ecolóxica. 

Neste contexto estamos estudando os posibles impactos 
dos residuos piscícolas para poder seleccionar os descritores 
idóneos dun Plan de Vixilancia (PV). Como os efectos dos 
residuos piscícolas se poden clasifi car en: Trófi cos e Tóxicos, 
aplicamos o sistema triaxial cos dos enfoques. 

Vixilancia triaxial dos Efectos Trófi cos

A eutrofi zación mariña pode ser diagnosticada mediante a 
acumulación de evidencias sobre cambios ecolóxicos, coma 
indicadores de biomasa, estatísticos frecuenciais, medidas de 
fl uxo, indicadores estruturais ou especies indicadoras. Para 
deslindar a área de alteración trófi ca centrouse a vixilancia 
nas comunidades bentónicas sobre substrato duro da franxa 
intermareal, por ser as máis impactadas debido á disposición 
dos emisarios. Analizáronse os contidos de nutrientes e 
de contaminantes en algas e anémonas recolectadas en 
oito escenarios. Mediante ICP-plasma realizouse unha 
inspección cualitativa en busca de posibles marcadores. 
Os resultados informan que as granxas no emiten ningún 
metal ou metaloide que poida ser bioacumulado de maneira 
signifi cativa polas macroalgas, pero si polas anémonas, como 
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Al, Co, Cu,  Ni e Hg. Posteriormente, mediante técnicas 
de análise máis precisas (AAS-GF, Hg-amalgamento), se 
confi rmaron os posibles gradientes. 

A relación isotópica d15N en macroalgas resultou ser un 
excelente descriptor da extensión e intensidade do infl uxo 
da granxa. Concluíuse o estudo de variabilidade espacial de 
d15N en F. vesiculosus e F. ceranoides para a costa de Galicia; 
calculáronse os niveis de referencia de d15N a escala rexional; 
intercalibrouse a d15N entre monitores secundarios co 
monitor patrón (F. vesiculosus); comprobouse a utilidade 
de d15N como descritor do grao de exposición analizando 
gradientes de contaminación en oito granxas; o mesmo 
se comprobou en macroalgas trasplantadas e se verifi cou 
a utilidade da relación d15N-morfología en F. vesiculosus 
nativo para a obtención de información retrospectiva (4-5 
anos) da contaminación. 

Para a avaliación do risco de eutrofi zación realizáronse 
bioensaios de fertilidade en condicións de laboratorio e 
campo. Levouse a cabo o ensaio de fertilidade miniaturizado 
para as microalgas: Phaeodactylum tricornutum e Isochrysis 
aff . galbana e aplicouse aos vertidos procedentes de oito 
granxas. Realizáronse dous tipos de bioensaios de fertilidade 
de campo: con discos de Ulva sp., e con fi toplancto nativo. 
Mentres que os resultados do test de fi toplancto foron 
desbotados, os de ulva foron moi satisfactorios, observándose 
activacións do crecemento graduais dependentes do grao de 
exposición. Para mellorar a fi abilidade do bioensaio de ulva 
estudouse cómo eliminar a aparición de “discos fantasma”. 
Comprobouse que 0,5ml/l-60s de NaClO era a dose que 
mellor cicatrizaba os discos. Ademais, obtivemos unha 
elevada correlación entre o crecemento e o sinal d15N, o 
que aumenta a capacidade de diagnóstico de d15N. 

Para estudar o efecto trófi co sobre a integridade ecolóxica 
utilizáronse as comunidades colonizadores fouling de 
substratos artifi ciais1. O primeiro ano realizáronse os ensaios 

1 Para o estudo da composición e abundancia da comunidade de fouling 
contamos coa colaboración dos expertos no tema, os Drs. D. Javier Cre-
mades Ugarte  (Dpto. de Botánica, Facultade de Ciencias, Universidade da 
Coruña) e D. Eugenio Fernández Pulpeiro (Dpto. de Zoología, Facultade 
de Bioloxía,  Universidade de Santiago de Compostela).

con placas de fi bra de vidro e puidéronse observar alteracións 
claras da composición e estrutura da comunidade; mediante 
perfi les ecolóxicos obtivéronse as especies indicadoras de 
alteración; mediuse a productividade primaria e analizouse 
a d15N a nivel da comunidade instalada. Co obxecto de 
mellorar a técnica no 2009, repetíronse os experimentos 
utilizando substratos artifi ciais esféricos. 

Vixilancia triaxial dos Efectos Tóxicos

Para a vixilancia dos efectos tóxicos dos vertidos 
formulouse: o estudo de biomarcadores de exposición e 
efectos en organismos nativos e trasplantados; a realización 
de bioensaios cos vertidos e os biocidas utilizados nas 
piscifactorías e o estudo de alteración da integridade 
ecolóxica.

Coa batería de bioensaios utilizada (test de luminiscencia 
bacteriana; test de microalgas e test de embrións de ourizo) 
preténdese avaliar o grao de dilución necesario para reducir 
a cotas admisibles a toxicidade dos vertidos e fi xar os 
niveis de seguridade ecolóxica dos biocidas utilizados. Co 
ensaio miniaturizado de microalgas avaliouse a toxicidade 
dos vertidos de oito granxas e a toxicidade de antibióticos 
(sulfadiacina, oxitetraciclina, fl umequina, amoxicilina), 
desinfectantes (formaldehído e hipoclorito sódico) e 
amonio. Co bioensaio de larvas de ourizo comprobouse que 
a toxicidade dos vertidos é moi variable, desde non tóxico 
ata toxicidade por enriba do 25% de dilución. Respecto 
ao test de bioluminiscencia, miniaturizouse o test con V. 
fi sheri e os primeros resultados indican unha alta e variable 
sensibilidade aos vertidos das granxas. Actualmente estase 
avaliando a toxicidade dos biocidas illados e en mesturas.   

Este eixo compleméntase co estudo de biomarcadores 
de exposición e efectos (moleculares e histopatolóxicos) 
determinados en organismos nativos e trasplantados2 

2 Para o estudo dos biomarcadores moleculares contamos coa colaboración 
do Dr. Ángel do Valls Casillas, IP do grupo de Ecotoxicoloxía da Facultade 
de Ciencias do Mar da Universidade de Cádiz e da Dra. Laura Martín Díaz 
do mesmo grupo de investigación. Para o estudo de biomarcadores histo-
patolóxicos contamos coa colaboración do Dr. Joaquín Espinosa Gallego 
pertencente ao Instituto de Acuicultura da Universidade de Santiago de 
Compostela.
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procedentes de dous escenarios. Para a análise de 
biomarcadores tomáronse mostras de mexillón nativo (M. 
galloprovincialis) cun índice semellante de condición e 
expuxéronse individuos xuvenís e adultos de ameixa babosa 
(Venerupis pullastra Montagu, 1803). Despois de 45 días de 
exposición estudouse a supervivencia de xuvenís e realizouse 
unha análise histopatolóxica (branquias, gónadas, glándula 
dixestiva e tecido conxuntivo de reserva) dos adultos. Nas 
estacións máis expostas observáronse nas branquias unha 
exfoliación intensa das células epiteliais ciliadas das láminas 
branquiais e hemocitose. Non se observaron alteracións 
en glándulas dixestivas nin en gónadas masculinas nin 
femininas; tampouco se observaron alteracións en ovócitos. 
Porén, a alteración branquial observada pode comprometer, 
a medio prazo, seriamente a supervivencia dos moluscos. 

Por outro lado, a liña de defensa que supón a barreira 
hemocitaria desenvolvida é síntoma doutras alteracións ti-
sulares difícilmente observables, pero que se poden poñer 
en evidencia mediante biomarcadores moleculares. Para 
o estudo de evolución de biomarcadores moleculares en 
total procesáronse 1.080 órganos dos dous moluscos. Ac-
tualmente estase rematando a análise dos biomarcadores 
moleculares: EROD, Proteínas totales, LPO, DBF, Dano 
ADN, Znlibre, XO, GST, GPX, GR, CAT, MAO, COX e 
Transporte electrónico. 

Estudos complementarios

Algúns dos estudos realizados para o deseño do PV sub-

ministran unha información interesante sobre a posibili-
dade de aproveitamento e reciclaxe dos vertidos das plantas 
acuícolas (viabilidade de cultivos politrófi cos). É o caso dos 
bioensaios de campo realizados con trasplantes de ameixa 
babosa e laminaria (L. saccharina). Os resultados histopa-
tolóxicos, de biomarcadores, contidos corporais de con-
taminantes, supervivencia e produtividade subministran 
unha información importante sobre a viabilidade de asociar 
o cultivo destas ou outras especies semellantes á zona de 
vertido.

 Os trasplantes de laminaria3 analizáronse en dous mo-
mentos do cultivo (despois de 3 meses e na recolección). Os 
índices de vigor (composición pigmentaria e fl uorescencia 
clorofílica) foron satisfactorios en todos os momentos e ao 
fi nal do cultivo non se observaron diferenzas de crecemento 
signifi cativas respecto ao control. En ninguna EE se obser-
vou incremento ningún de epifi tismo, só nas máis próximas 
que se incrementou o consumo por herbívoros debido ao 
efecto chamada do vertido sobre os peixes. Non se observou 
bioacumulación de metais e metaloides, pero si se detec-
taron residuos de algúns biocidas (antibióticos e pesticidas) 
aínda que en cantidades inferiores aos niveis permitidos en 
alimentación humana. Tamén en laminaria, o sinal isotópi-
co (d15N), resultou ser un bo indicador de exposición aos 
vertidos. 

3 Para esta parte do estudo contamos coa inestimable colaboración do Dr. 
Javier Cremades Ugarte  (Dpto. de Botánica, Facultade de Ciencias, Uni-
versidade da Coruña) que actualmente dirixe outro proxecto JACUMAR 
sobre explotación de macroalgas polo que deste xeito, se consegue un bene-
fi cio engadido ao complementarse nalguna medida ambos proxectos. 
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Optimización do cultivo en criadeiro de navalla (Ensis 
arcuatus  Jeff reys, 1865), longueirón (E. siliqua Linneo, 
1758) e longueirón vello (Solen marginatus Pennánt, 
1777): composición bioquímica e de ácidos graxos nos 
desenvolvementos larvarios

DATA PRESENTACIÓN: maio 2009

Da Costa González, F.

DIRECTOR/A:

Martínez Patiño, D.

INVESTIGADORTÍTULO TESES

RESUMO 

A tese estuda a optimización do cultivo en criadeiro 
da navalla (Ensis arcuatus), longueirón (E. siliqua) e 
o longueirón vello (Solen marginatus) centrándose na 
composición bioquímica e de ácidos graxos nos desen-
volvementos larvarios. Estas tres especies de “solénidos” 
presentan un interese comercial creciente en Galicia.

 Os obxectivos formulados céntranse en estudar a 
viabilidade do cultivo destas especies en criadeiro nas 
distintas fases (acondicionamento, cultivo larvario, 
postlarvario e de semente), determinar o patrón de 
crecemento de Solen marginatus no medio natural ata talle 
comercial, describir o desenvolvemento embrionario e 
larvario con microscopía óptica e electrónica de barrido e 
estudar a composición bioquímica e de ácidos graxos nos 
desenvolvementos larvarios nas tres especies.

 Os resultados obtidos nas distintas fases de cultivo 
mostran que a obtención de semente destas tres especies 
de solénidos é factible. Conseguiuse acondicionar as tres 
especies, sendo a época máis favorable para o seu inicio 

3.2. TESES DOUTORAIS E DIPLOMAS DE ESTUDOS AVANZADOS (DEA) REALIZADOS 
NO CIMA

o estadio de gametoxénese avanzada. Nas dúas especies 
de Ensis leváronse a cabo métodos efectivos de indución 
á posta. Solen marginatus é a especie que presenta un des-
envolvemento larvario máis curto, cunha duración de 8 
días, correspondéndose con supervivencias máis altas. O 
cultivo postlarvario é a fase máis crítica destas especies, con 
mortaldades elevadas ao acadar o talle de 1 mm. A semente 
de S. marginatus engordada no medio natural alcanzou o 
talle comercial aos tres anos de vida. Con estes individuos 
producidos mediante posta inducida en criadeiro e 
mantidos ata talle comercial no medio natural conseguiuse 
pechar o ciclo de cultivo desta especie.

O estudo da embrioloxía e desenvolvemento larvario con 
microscopía óptica e electrónica de barrido nos permite 
coñecer en detalle a morfoloxía en cada fase, sendo útil esta 
información tanto para a identifi cación de larvas e postlarvas 
en mostras de plancton e bentos, como para a mellora do 
cultivo en criadeiro. O desenvolvemento embrionario de 
Ensis siliqua é máis rápido que o de E. arcuatus, alcanzando 
o estadio de trocófora e de larva D veliger en 12 e 24 horas, 
respectivamente. A duración do desenvolvemento larvario 

3.2.1.Teses Doutorais
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tamén é máis breve en E. siliqua. Ambas especies poseen un 
lóbulo polar grande, que da lugar á existencia dun estadio 
trevo.

O éxito dos cultivos larvarios de bivalvos depende da 
dispoñibilidade de nutrientes axeitados e da cantidade de 
enerxía almacenada que pode destinarse aos cambios que se 
producen na embrioxénese, metamorfose ou en períodos de 
xaxún. Os ovócitos de Solen marginatus contan cun elevado 
peso seco e un gran acúmulo de reservas en forma de 
lípidos e proteínas, o que lle permiten un desenvolvemen-
to larvario curto. O estudo da composición bioquímica ao 
longo do desenvolvemento larvario mostra que a estratexia 
de E. arcuatus, E. siliqua e S. marginatus consiste en utilizar 
as proteínas no desenvolvemento embrionario e ao longo 
do desenvolvemento larvario, desde larva D ata fi xación, 

acumular indistintamente reservas enerxéticas para superar 
a metamorfose.

En xeral os ácidos graxos constitúen unha fonte parti-
cularmente importante de enerxía no desenvolvemento 
embrionario dos moluscos, manténdose este papel durante 
o desenvolvemento larvario e postlarvario. Durante a 
embrioxénese en E. arcuatus non descenden as reservas de 
lípidos neutros (función enerxética) mentres, en E. siliqua 
e S. marginatus, o desenvolvemento embrionario faise a 
expensas da enerxía almacenada en forma de lípidos neutros. 
En E. arcuatus e S. marginatus hai un período mixotrófi co 
no desenvolvemento larvario. Os ácidos graxos no-metilén-
interrumpidos están presentes en cantidadees elevadas, o 
que sería unha característica defi nitoria destas especies.
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3.3. ASESORAMENTO AO SECTOR E Á ADMINISTRACIÓN

A.- Informes emitidos
Título: Estimation of the number of 400 g samples that 
could have reach the market with a toxicity that would 
exceed the LOAEL suggested by EFSA, during the 
2005-2006 PSP outbreak in Galicia.
Autor: Blanco, J.
Solicitante: Dir. Xeral  Ord.  Xest. Rec. Mariños.

Título: Informe sobre solicitudes de cambio de cultivo de 
ostra a mexillón en batea.
Autor: Blanco, J. 
Solicitante: Dir. Xeral  Ord.  Xest. Rec. Mar.

Título: Informe sobre solicitudes de cambio de  cultivo de 
ostra a mexillón en batea
Autor: Fuentes M. 
Solicitante: Dir. Xeral  Ord.  Xest. Rec. Mar.

Título: Report of the Working Group on Marine Shellfi sh 
Culture 2009, ICES.
(Informe 2009 do Grupo de Traballo de Cultivo de Bivalvos 
Mariños do ICES).
Autores: Bodoy, A.; Brenner, M.; Buck, B.; Cranford, P.J.; 
Fraser, D.; Kamermans, P.; Krause, G.; Van Nieuwenhove, 
K.; Sánchez-Mata, A.; Strand, O. Ref.: ICES Mariculture 
Comité, ICES CM 2008/MCC: 02 ACOM,  Informe 
técnico 2009, 85 pp.
Solicitante: Dir. Xeral Des. Pesq.

Título: 23 informes sobre postas de semente de ameixa, 
procedente do minicriadeiro de Camariñas (A Coruña),  en  
intermareal e sumerxido das seguintes zonas e Confrarías 
de Pescadores: Vilaboa, Vilanova, Rianxo, Pontedeume, 
Palmeira, O Grove, Noia, Moaña, Arcade, A Coruña, 
Corcubión, O Carril, Cariño, Cambados, Cabo de Cruz, 
Baldaio e Aldán.
Autor: Couto, E.  
Solicitante: Dir. Xeral Des. Pesq. e  biólogos coordinadores 
de  asistencias técnicas.

Título: 12 informes sobre “Estado reprodutivo de mostras 
de navalla (Ensis arcuatus), e longueirón (Ensis siliqua)  
das seguintes zonas: Mexilloeira, (zona NW de O Grove),  
Faro de Sinás e praia das Pipas e da Lanzada (O Grove); 
Banco do Bao,  Arnela, O Areoso (Illa de Arousa); As Mens 
(Cambados),  Praia de Barra e Islas Cíes (Cangas). 
Autores: Guerra, A.; Basanta, M.
Solicitante: Confrarías implicadas na xestión do recurso 
pesqueiro a petición do  biólogo  encargado e asistencias 
técnicas das confrarías. 

Título: Informe sobre os efectos do temporal do 23.01.2009 
sobre os minicriadeiros de moluscos de Camariñas e O 
Vicedo.
Autor: Guerra, A.
Solicitante: Dir. Xeral Des. Pesq.

Título: Desenvolvemento e transferencia tecnolóxica 
das unidades modulares (minicriadeiros) de produción e 
preengorde de semente de ameixa.
Autor:  Guerra, A.
Solicitante: Dir. Xeral  Des. Pesq. 

Título: Informe de situación do CIMA. 
Autor:  Guerra, A.
Solicitante: Dir. Xeral  Des. Pesq.

Título: Resultado de experiencias realizadas durante o 2007 
na unidade de preengorde de ameixa no embarcadoiro do 
peirao deportivo en Camariñas (A Coruña).
Autor: Guerra, A.
Solicitante: Dir. Xeral Rec. Mar.  

Título: Indución á maduración e a desova en ameixa fi na. 
Valoración do Informe presentado pola C. de Noia.
Autor: Guerrero,  S.  
Solicitante: Dir. Xeral  Des. Pesq. 

Título: Proxecto de desenvolvemento de coprodutos a partir 
de descartes da frota do litoral Ortegal-Mariñas.
Autor: Guerrero, S. 
Solicitante: Subd. Xeral de Rec. Mar. 
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Título: 5 Informes sobre parasitoloxía de ostra plana (Ostrea 
edulis) das rías de: Ferrol, Barqueiro, Ortigueira, Sismundi,  
Barallobre  e Noia. 
Autor: Montes, J.
Solicitantes: Biólogos de zona e Confrarías de Pescadores 
respectivas. 

Título: Posible infección por Haplosporidium nelsoni en 
Crassotrea gigas cultivada nas rías galegas.  DXRM. 
Autores: Montes, J.; Iglesias, D. 
Solicitante: Dir. Xeral de Rec. Mar.

Título: Avaliación dun proxecto enviado á DXRM.
Autora: López, C.
Solicitante: Dir. Xeral  Ord.  Xest. Rec. Mar.

Título: Seguimento das actividades do laboratorio para ca-
racterización de cepas patóxenas.
Autora: López, C. 
Solicitante: Dir. Xeral  Ord.  Xest. Rec. Mar.

Título: Avaliación de stoks de recursos marisqueiros na 
zona intermareal sur dos Lombos do Ulla, e nas praias da 
Concha e Compostela (Vilagarcía de Arousa).
Autor: Parada, J.M.
Slicitante: Subd. Xeral Ord. Rec. Mar.  

Título: Xestión e actividade pesqueira e marisqueira da 
reserva mariña Os Miñarzos.
Autor: Parada, J.M.
Solicitante: Subd. Xeral de Ord. Dos Rec. Mar. 

Título: Avaliación do informe de control da actividade na 
Reserva Mariña de Interese Pesqueiro “Os Miñarzos”.
Autor: Parada, J.M.; Iglesias,  D.
Solicitante: Dir. Xeral de Ord. Xest. Rec. Mar.

Título: Estudo do proceso de detoxifi cación e engorde de 
vieira Pecten maximus L. 1785 na Ría de Vigo. 
Autora: Sánchez Mata, A.
Solicitante: Dir. Xeral de Innovación, Consellería de 
Economía e Industria, Dir. Xeral de Desenvolvemento 
Pesqueiro, Dirección Xeral de Ordenación dos Recursos 
Mariños, Subdir. Xeral de Ordenación dos Recursos 
Mariños e Servizo de Acuicultura da Consellería do Mar.

Título: Autorización temporal de carácter experimental 
para viveiros de cultivos mariños e para a comercialización 
controlada dos produtos obtidos.
Autora: Sánchez Mata, A. 
Solicitante: Dir. Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, 
Dirección Xeral de Ordenación dos Recursos Mariños, 
Subdir. Xeral de Ordenación dos Recursos Mariños e 
Servizo de Acuicultura da Consellería do Mar.

Título: Ampliación do proxecto de depuración da toxina 
ASP na vieira mediante cultivo en suspensión.
Autora: Sánchez Mata, A.
Solicitante: Dir. Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, 
Dirección Xeral de Ordenación dos Recursos Mariños, 
Subdir. Xeral de Ordenación dos Recursos Mariños e 
Servizo de Acuicultura da Consellería do Mar.

B.- Participación en comisións 
científi cas ou técnicas

• Reunión do Comité Científi co de AESAN para a 
preparación do informe de solicitude de cambio da 
lexislación europea referente á evisceración da vieira 
afectada por ASP. Blanco, J.

• Reunións co representante do Comité Científi co de 
AESAN para contribuír á preparación dun informe 
de solicitude de cambio da lexislación europea 
referente á evisceración de vieira afectada por ASP. 
Blanco, J.

• Representante da CA de Galicia do grupo de 
seguimento de Plans Nacionais JACUMAR. Guerra, 
A. 

• Coordinación de Plan Nacional JACUMAR. Guerra, 
A. 

• Relator de PN JACUMAR. No Foro de Plans 
Nacionais de Cultivos Mariños. Guerra, A. 

• Asesoramento científi co do Órgano de Xestión, 
Seguimento e Control da Reserva Mariña de Interese 
Pesquero “Os Miñarzos”. Molares Vila, J.; Parada 
Encisa, J.M.; Iglesias Estepa, D. 

• I Xornada de Coordinación da Dirección Xeral de 
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Recursos Mariños. Parada, J.M.
• Representante da CA de Galicia no Plan Nacional 

Linguado JACUMAR (2009-2011). Linares, F.
• Representante da CA de Galicia nas xuntanzas para a 

preparación do Plan Nacional JACUMAR do Polbo. 
Linares, F.

• Representante da CA de Galicia nas reunións para 
a preparación do Plan Nacional JACUMAR de: 
Materias primas alternativas á fariña e o aceite de 
peixe para a nutrición en acuicultura. Linares, F.  

• Participación no Foro de Plans Nacionais de Culti-
vos Mariños. Linares, F.

• Membro do grupo de traballo de Cultivo de Bivalvos 
Mariños (WGMASC) do ICES. Mesa de traballo. 
Sánchez Mata, A. 

• Participación en calidade de experto invitado pola 
Comisión Europea no “Annual Meeting and the 
7th Technical Workshop of the National Reference 
Laboratories for Mollusc Diseases”, a Tremblade 
(Francia).Villalba García, A.

• Reunión da Comisión para o seguimento das 
actividades do laboratorio para a caracterización de 
cepas patóxenas. López, C.

C.- Outros

• Participación como técnico asesor da Consellería de 
Pesca e Asuntos Marítimos, en  reunión para valorar 
a posible ampliación do período de extracción de 
semente de mexillón. Fuentes González, M.

• Participación como técnico asesor da Consellería 
do Mar, nunha reunión para valorar a idoneidade 
de proceder á apertura da campaña de extracción de 
semente de mexillón. Fuentes Gonzalez, M. 

• Coordinadora do convenio específi co de colaboración 
entre a Xunta de Galicia a través da CPAM e o IEO 
para a realización do proxecto de investigación: Posta 
a punto dun sistema de cultivo de paralarvas de polbo, 
Octopus vulgaris, e importancia da composición bio-
química na dieta larvaria. Linares Cuerpo,  F. 

• Reunións de planifi cación dos plans de explotación dos 

bancos marisqueiros “Lombos do Ulla” e “O Bohido”. 
O Carril.  Molares Vila, J.; Parada Encisa, J.M.; Iglesias 
Estepa, D. 

• Xuntanzas de Coordinación de grupos de investigación 
das CCAA participantes para o desenvolvemento do 
proxecto do Plan Nacional JACUMAR: Optimización 
do cultivo intensivo da ameixa e identifi cación 
de marcadores xenéticos para o seguimento das 
repoboacións. Martínez Patiño, D.

• Asesoramento técnico ao proxecto: Estudo integral das 
rías de Ribadeo, Foz, Viveiro, O Barqueiro e Ortiguei-
ra: hidrografía, dinámica, bioxeoquímica, sedimento-
loxía, ecotoxicoloxía e bioloxía das zonas de interese 
marisqueiro. Molares Vila, J.; Parada Encisa, J.M.

• Revisión dun proxecto científi co presentado á Direc-
ción Xeral de Recursos Mariños. López Gómez, C.  

• Informe Final do Proxecto do PGIDIT. ALBA: Iden-
tifi cación de marcadores de ADN na ameixa babosa 
Venerupis pullastra e a súa aplicación á análise da vari-
abilidade xenética e estrutura poboacional. Martínez 
Patiño, D.

• Tribunal de selección de persoal para a adxudicación 
das bolsas da DXIDP. para realizar teses no Centro de 
Cultivos Mariños (CIMA). Martínez Patiño, D.

• Tribunal de selección de persoal laboral temporal para 
o Centro de Cultivos Mariños (CIMA). Martínez Pati-
ño, D.; Guerra, A.
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XII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das 
Rías Galegas. A Toxa (O Grove). Pontevedra

• Membro do Comité Organizador: Guerra, A.  

• Aranda, J.A.; Ojea, J.; Nóvoa, S.; Martínez-Patiño, D. 
Primeiros datos da calidade das postas, en relación ao 
estado dos reprodutores de dúas especies de ameixas: 
Ruditapes decussatus e Ruditapes philippinarum.

• Cerviño-Otero, A.; Ferreiro, J.L.; Ojea, J.; Nóvoa, 
S.; Martínez-Patiño, D. Cultivo da ameixa babosa 
Venerupis pullastra (Montagu, 1803): criadeiro, 
preengorde e engorde.

• De Santiago J.A.; Graña, L.; Lampón, V.; Pombal, M.; 
Pouso, O. e Guerra, A. Rendemento do embarcadoiro 
de preengorde, con fl uxo de auga invertido e forzado 
por “air lift”, no Porto de Camariñas. 

• Da Costa, F.; Ojea, J.; Nóvoa, S.; Martínez-Patiño, D. 
Efecto do substrato no crecemento e supervivencia 
de semente da navalla (Ensis arcuatus) e o longueirón 
vello (Solen marginatus). 

• Mariño Balsa, J.C.; Graña Pereira, M.I.; Cid 
González, E.; Fernández Franco, B.; Pérez Benavente, 
G. Seguimento anual do rodaballo (Scophthalmus 
maximus) liberado nas praias de Mexilloeira e O 
Carreiro.

• Louzán, A.; Nóvoa, S.; Ojea, J.; Martínez-Patiño, D. 
Adaptación de semente de coquina Donax trunculus 
(Linné, 1758) ao medio natural. 

• Ojea, J.; Martínez-Patiño, D.; Nóvoa, S.; Catoira, 
J.L. Índice de condición, ciclo gametoxénico e 
composición bioquímica de gónadas do ourizo de 
mar en catro poboacións naturais de Galicia.

• Otero, M.; Bua, I.; Guerra, A. Crecemento  en  
substrato de semente de  tres especies de ameixas 

cultivadas en diferentes sistemas de preengorde.

• García, S.; Garrido, D.; Rosas, C.; Rodríguez, C.J.; 
Pascual, C.; Sykes, A.; Domíngues, P. (2009). Ca-
racterización da actividade enzimática do zume 
gástrico do polbo, Octopus vulgaris e do choco, Sepia 
offi  cinalis a distinto pH, dixestibilidade in vitro de 
distintas dietas, con zume gástrico do polbo.

• Gómez, J.L.; Iglesias, D.; González, D.; do Río, G.; 
Frire, A.; González, G.; Fernández, R.; Montes, J. 
Fixación da ostra xaponesa (Crassostrea gigas) na Ría 
do Barqueiro.

• Guerra, A. Os minicriadeiros e sementeiros de 
moluscos bivalvos. 

• Guerrero, S.; Cremades, J.; Salinas, J.M.; 
Ancosmede, C.; Ocaña, S.; Andrade, M. Interacción 
dos gametos das algas verdes Codium spp., e Ulva 
sp., no crecemento e supervivencia de semente de 
ameixa babosa (Venerupis pullastra), ameixa xaponesa 
(Ruditapes philippinarum) e ostra rizada (Crassostrea 
gigas).

• Guerrero, S.; Cremades, J.; Salinas, J.M.; Ancosmede, 
C.; Andrade, M.; Ocaña, S.; Doval, M.D.; Pazos, 
Y. Variación de nutrientes e clorofi la “a” dentro 
dun sistema de acuicultura multitrófi ca integrada 
(AMTI).

• Marcet, P.; Guerra, A.; Otero, Mª; González, S. 
Compostaxe de lodos residuais procedentes do 
cultivo de rodaballo: aplicación nun solo degradado.

• Prado, S.; Dubert, J.; Cerviño-Otero, A.; Louzán, 
A.; Nóvoa, S.; Barja, J.L. Seguimento da calidade 
microbiolóxica do fi toplancto en criadeiros de 
moluscos. 

• Prado, S.; Dubert, J.; Ojea, J.; da Costa, F.; Aranda, 
J.A.; Martínez-Patiño, D. Establecimento dos 

 3.4.1. Organización, presidencia de sesión e participación en foros 

3.4. ACTIVIDADES CIENTÍFICAS E FORMATIVAS DO PERSOAL
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puntos críticos no circuíto de auga dun criadeiro de 
moluscos. 

• Rey-Méndez, M.; Quinteiro, J.; Rodríguez-Castro, 
J.; Tourón, N.; Rama-Villar, A.; Fernández-Silva, I.; 
González, N.; Martínez, D.; Ojea, J.; Catoira, J.L. 
(2009). Evolución do crecemento do ourizo de mar 
(Paracentrotus lividus Lamarck, 1816) procedente de 
criadeiro. 

• Santamaría, I.; Fernández, M.; Otero, M.; Guerra, 
A. Relacións biométricas na orella de mar (Haliotis 
tuberculata) en zonas de produción natural da Ría de 
Vigo (España).

XII Congreso Nacional de  Acuicultura, Madrid
• Membro  do Comité Organizador. Cerviño, A.

• Participación na Sesión Técnica de “Repoboación 
Mariña”. Mariño, J.C.

• Aranda, J.A.; Louzán, A.; da Costa, F.; Cerviño-Otero, 
A.; Nóvoa, S.; Ojea, J.; Martínez-Patiño, D. Desen-
volvemento embrionario e larvario de dúas especies 
de moluscos bivalvos: Donax trunculus (Linné, 1758) 
e Ruditapes decussatus (Linné, 1758). 

• Cerviño-Otero, A.; da Costa, F.; Ojea, J.; Nóvoa, S.; 
Martínez-Patiño, D. Desenvolvemento embrionario 
e larvario da ameixa babosa Venerupis pullastra 
(Montagu, 1803) ao microscopio electrónico de 
barrido. 

• Cremades, J.; Andrade, M.; Ocaña, S.; Guerrero, S.; 
Ancosmede, C.; Salinas, J.M. Experiencia de cultivo 
integrado de macroalgas en gaiolas de peixes na Ría 
de Muros e Noia (A Coruña).

• Da Costa, F.; Ojea, J.; Nóvoa, S.; Martínez-Patiño, 
D. Efecto do estadio gametoxénico inicial no acon-
dicionamento de tres especies de solénidos: Ensis 
arcuatus, E. siliqua e Solen marginatus. 

• Da Costa, F.; Nóvoa, S.; Ojea, J.; Martínez-Patiño, D. 
É necesario alimentar as larvas de Solen marginatus? 

• Dubert, J.; Louzán, A.; Prado, S.; Balsa, S.; Nóvoa, 
S.; Montes, J.; Barja J.L. Estudo da evolución da 
carga bacteriana asociada a reprodutores de coquina 
(Donax trunculus) durante o acondicionamento en 
criadeiro. 

• García, S.; Domíngues, P.; Garrido, D.; Rodríguez, 
C.J.; Pascual, C. Efecto de dietas artifi ciais, con e 
sen atraente, sobre o crecemento do polbo común, 
Octopus vulgaris.

• García da Banda, I.; Lobo, C.; Rodríguez, C.; Linares, 
F.; Pazos, G.; Moreno-Ventas, X. Optimización do 
protocolo de cultivo larvario e destete do linguado 
senegalés Solea senegalensis (Kaup, 1858).    

• Louzán, A.; da Costa, F.; Nóvoa, S.; Ojea, J.; Martí-
nez-Patiño, D. Estudo do desenvolvemento larvario 
dunha poboación de coquina Donax trunculus 
(Linné, 1758). 

• Mariño, J.C.; Pérez, G; Rodríguez, J.L.; Cid, E.; 
Fernández, B.; Graña, M.I.  Repoboación de 
rodaballo (Psetta maxima) na Costa de Galicia. 
presentación oral.

• Ojea, J.; Martínez-Patiño, D.; Nóvoa, S.; Catoira, 
J.L. Cultivo de ourizo de mar en criadeiro: desovas e 
desenvolvementos larvarios.

• Olmedo, M.; Linares, F.; Álvarez-Blázquez, B.; 
Pazos, G.; Peleteiro, J.B. Engorde do ollomol, 
Paguellus bogaraveo, en gaiolas con diferentes taxas de 
alimentación. 

• Parada, J.M.; Molares, J. Unha aplicación en 
visual Basic para a avaliación de stocks de bancos 
marisqueiros. Comunicación en congresos.  

• Prado, S.; Louzán, A.; Balsa, S.; Dubert, J.; Nóvoa, 
S.; Montes, J.; Barja, J.L. Estudo da evolución da 
carga bacteriana asociada a reprodutores de coquina 
(Donax trunculus) durante o acondicionamento en 
criadeiro.

• Prado, S.; da Costa, F.; Dubert, J.; Martínez-Patiño, 
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D.; Barja, J.L. Microbiota de cultivos larvarios de 
longueirón vello (Solen marginatus). 

• Prado, S.; Dubert, J.; Ojea, J.; Cerviño-Otero, A.; 
Toranzo, A.E. Infl uencia do uso de antibiótico en 
diferentes desenvolvementos larvarios de ameixa 
xaponesa (Ruditapes philippinarum).

• Salinas, J.M.; Fuertes, C.; Cremades, J.; Guerrero, 
S.; Fitotoxicidade inducida por formaldehído, 
amonio cuaternario e peróxido de hidróxeno sobre a 
macroalga mariña Saccharina latissima (Laminariales, 
Phaeophyta).

Aquaculture Europe 2009. Th ronheim, Noruega

• Da Costa, F.; Nóvoa, S.; Ojea, J.; Martínez-Patiño, 
D. Investigating the eff ect of feeding regimens on 
gametogenesis of broodstock of razor clam Ensis 
siliqua under hatchery conditions. 

• Da Costa, F.; Cerviño-Otero, A.; Louzán, A.; Ojea, 
J.; Nóvoa, S. Eff ects of substratum and stocking 
density on the performance of juveniles of Ensis 
arcuatus in intermediate cultivation trials. 

XIII  Congreso Latinoamericano de Ciencias do Mar. 
VIII Congreso de Ciencias do Mar (COLACMAR). A 
Habana. Cuba

• Guerra, A.

• Sesión especial: Trends in innovative fi sheries 
management.

• Conferencia Temática: Proposta tecnolóxica para 
o cultivo integral de ameixas e ostras en Galicia 
(España):

I: Produción de semente en módulos de minicriadeiros

II: Sistemas de preengorde

III: Bota e cultivo en parques e bancos naturais

• Guerrero, S.; Ancosmede, C.; Cremades, J.; Andrade, 
M.; Ocaña, S.; Salinas, J.M.; Doval, M.D.; Pazos, 

Y.; Modelo terrestre de Acuicultura Multitrófi ca 
Integrada (AMI) baseado no cultivo combinado de 
rodaballo, ameixa, laminaria e anémona.

Annual Meeting and Technical Workshop of the 
National Reference Laboratories for Mollusc Diseases. 
La Tremblade (Francia)

• Abollo, E.; Ramilo, A.; Carballal, M.J.; Iglesias, D.; 
Villalba, A. Bonamia exitiosa parasitizing the fl at 
oyster Ostrea edulis in Galicia (NW Spain). 

Internacional Symposium in Marine Sciences. Vigo
• Darriba, S.; Iglesias, D.; Rodríguez, L.M. Estudo 

histolóxico de seguimento da Arola (Dosinia exoleta) 
(Mollusca, Bivalvia) na Ría de Arousa: Resultados 
preliminares.

17th International Pectinid Workshop. Santiago de 
Compostela 22-28 abril 2009

• Membro do comité organizador e científi co. Blanco, 
J. 

• Blanco, J.; Mauríz, A.; Acosta, C.P. Accumulation 
of ASP Toxins in the King Scallop Pecten maximus: 
Kinetics and Mechanisms.

• Vidal, A.; Arévalo, F.; Blanco, J. Eff ects of baking on 
domoic acid concentration in King Scallops (Pecten 
maximus).

7th International Conference on Molluscan Shellfi sh 
Safety. Nantes

• Álvarez, G.; Uribe, E.; Vidal, A.; Ávalos, P.; González, 
F.; Mariño, C.; Blanco, J.  Paralytic Shellfi sh Poisoning 
from the subtropical zone of the Southeastern Pacifi c 
Ocean: First report and toxin profi les.

• Blanco, J.; Arévalo,  F.;  Correa, J.; Goicoechea, M.; 
Pérez, B.; Longa, A. Comparison of mouse bioassay, 
HPLC-MS and a phosphatase inhibition test for 
quantifying DSP toxicity in mussels.
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• Vidal, A.; Correa, J.; Blanco, J.; Th e eff ect of some 
habitual cooking processes on the domoic acid 
concentration in the cockle (Cerastoderma edule) and 
Manila clam (Ruditapes philippinarum).

• Álvarez, G.; Uribe, E.; Ávalos, P.; Mariño, C.; Blanco, 
J. First identifi cation of azaspiracids and spirolides in 
two shellfi sh species from Northern Chile.

XI Congresso Ibérico de Parasitoloxía. Lisboa 
(Portugal)

• Montes, J. Principales parasitoloxías en moluscos.

• Conchas, R.F.; Montes, J.; González, G. Control da 
bonamiose con técnicas de diagnóstico rápido.

X Reunión Ibérica de Fitoplancto Tóxico e Biotoxinas.  
Lisboa (Portugal)

• Blanco, J.; Arévalo, F.; Correa, J. Comparación da 
seguridade ofrecida polo control de ácido domoico no 
corpo enteiro da vieira e o control por órganos.

• Rossignoli, A.E.; Blanco, J. 2009. Distribución 
subcelular do ácido okadaico na glándula dixestiva 
de Mytilus galloprovincialis: Primeiras evidencias de 
unión do ácido okadaico a unha lipoproteína. 

XIVth International Conference of the European 
Association of Fish Pathologists “Diseases of Fish and 
Shellfi sh”, Praga (Chequia). 

• Díaz, S.; Renault, T.; Villalba, A. y Carballal, M.J. 
Comparison of immune parameters between healthy 
and disseminated neoplasia aff ected-cockles

• Cao, A.; Fernández, S.; Hermida, M.; Casa, A. y 
Villalba, A. Comparative analysis of in vitro cell 
proliferation rate among several isolates from three 
Perkinsus species (P. marinus, P. chesapeaki and P. olseni). 

• Rodgers, C.; Roque, A.; Aranguren, R.; Carrasco, L.; 
Elandaloussi, A.; Figueras, C.; Navas, C.; Rodriguez, 
C.; Rodríguez, A. y Furones, D. Defi nition of a list of 

shellfi sh diseases to aid health management in Spain.

• Rodríguez, R.; Iglesias, D.; Ruíz, M.; López, C. Digenean 
trematodes aff ecting razor clam Solen marginatus 
populations from Galicia (NW Spain) natural beds. 

• Ruiz, M.; Darriba, S.; Rodríguez, R.; Harshbarger, J.C. 
e López, C.  Presence of germinoma in razor clam  Ensis 
siliqua (Linnaeus, 1758) in Galicia (NW Spain). 

2009 Annual Meeting and the 7th Technical Workshop 
of the National Reference Laboratories for Mollusc 
Diseases”, La Tremblade (Francia)

• Abollo, E.; Ramilo, A.; Carballal, M.J.; Iglesias, D.; 
Villalba, A. Bonamia exitiosa parasitizing the fl at 
oyster Ostrea edulis in Galicia (NW Spain).

5th International Symposium on Sandy Beaches. Rabat 
(Marruecos)

• Lastra, M.; Mora, J.; Sánchez Mata, A.  & García 
Gallego, M.A . Patterns of macrofaunal community 
in intertidal sedimentary shores in South Shetland 
Islands, Antarctica. 

Workshop on innovate approaches to coastal fi sheries 
management in Galicia (Spain)- participary and 
adaptative management

• Parada Encisa, J.M.

Xornadas sobre Criadeiros, Sementeiros y Cultivo, 
organizada pola Consellería do Mar, A Toxa. O Grove 
(Pontevedra).

• Guerra,  A. e  De Coo, A.: coordinadores 

• Ponentes do CIMA: Guerra, A.;  Guerrero, S.;  De 
Coo, A.; No, E. e Cerviño, A. 
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 Titulados Superiores  

Teses doutorais

A.- No CIMA

Tema: Cultivo de novas especies de interese comercial de 
moluscos bivalvos. Cultivo de Donax trunculus.
Doutorando/a: Louzán Pérez, A.
Titulación: Licenciada en Bioloxía Mariña
Titor/a e director/a da tese: Martínez-Patiño, D.; Nóvoa 
Vázquez, S.

Tema: Cultivo de tres especies de solénidos de interese co-
mercial en Galicia.
Doutorando/a: da Costa González, F.
Titulación: Licenciado en Bioloxía
Titor/a e director/a da tese: Sánchez López, J.L. (Titor); 
Martínez Patiño, D.

Tema: Optimización do cultivo de ameixa babosa Venerupis 
pullastra.
Doutorando/a: Cerviño Otero, A.
Titulación: Licenciada en Bioloxía
Titor/a e director/a da tese: Martínez Patiño, D.

Tema: Estudo da reprodución no medio natural e acondicio-
namento en criadeiro da ameixa fi na Ruditapes decussatus.
Doutorando/a: Ojea Martínez, J.
Titulación: Licenciada en Bioloxía
Titor/a e director/a da tese: Abad, L. (UC); Martínez Patiño, D.

Tema: Optimización do cultivo intensivo da ameixa fi na 
Ruditapes decussatus en criadeiro.
Doutorando/a: Aranda Burgos, J.A.
Titulación: Licenciado en Bioloxía
Titor/a e director/a da tese: Martínez Patiño,  D.

Tema: Produción en criadeiro de semente de mexillón de 
alta calidade.

Doutorando/a: Domínguez Pérez, L.
Titulación: Licenciada en Bioloxía
Titor/a e director/a da tese: Fuentes González, J.M. (titor e 
director); Villalba García, A. (director)

Tema:  Acumulación de toxinas DSP no Mexillón.
Doutorando/a: Escudeiro Rossignoli, A.
Titulación: Licenciada en Bioloxía
Titor/a e director/a da tese: Blanco, J.

Tema:  Compostos fi toplanctónicos nocivos para os bival-
vos en Chile.
Doutorando/a: Álvarez Vergara, G.
Titulación: Enxeñeiro en acuicultura
Titor/a e director/a da tese: Blanco, J.

Tema:  Acumulación de toxinas ASP en bivalvos.
Doutorando/a: Martín, E.
Titulación: Licenciada en Bioloxía
Titor/a e director/a da tese: Blanco, J.

Tema:  Patoloxía do Longueirón (Ensis siliqua) das costas 
galegas. Estudo das neoplasias presentes nos solénidos en 
Galicia.
Doutorando/a: Ruiz Pérez, M.
Titulación: Licenciada en Ciencias do Mar
Titor/a: Tajes, J.
Directores da tese: López Gómez, C. (CIMA) e Tajes, J. 
(Universidade da Coruña). 

Tema:  Estudo dunha neoplasia diseminada e outras alter-
acións patolóxicas que afectan ás poboacións de berberecho, 
Cerastoderma edule, de Galicia.
Doutorando/a: Díaz Costas, S.
Titulación: Licenciada en Ciencias do Mar
Titor/a e director/a da tese: Carballal Durán, M.J. (titora e 
codirectora); Villalba García, A. (codirector).

Tema: Caracterización molecular de xenes implicados na 
resposta inmune da ostra plana (Ostrea edulis) e xaponesa 

 3.4.2. Dirección de teses doutorais e formación de bolseiros
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(Crassostrea gigas) fronte a patóxenos.
Doutorando/a: Martín Gómez, L.
Titulación: Licenciada en Bioloxía
Titor/a e director/a da tese: Villalba García, A. (titor e codi-
rector); Abollo Rodríguez, E. (codirectora, CETMAR).

Tema:  A perkinsose no litoral español: caracterización de 
variantes taxonómicas do parasito e da resposta inmunitaria 
do hospedador.
Doutorando/a: Fernández Boo, S.
Titulación: Licenciado en Bioloxía
Titor/a e director/a da tese: Villalba García, A. (titor e codi-
rector); Cao Hermida, A. (codirectora); Martínez Portela, P. 
(codirector, USC).

Tema:  Desenvolvemento de ferramentas moleculares de 
diagnóstico e a súa aplicación aos estudos de patoloxía de 
moluscos bivalvos.
Doutorando/a: Ramilo Álvarez, A.
Titulación: Licenciada en Bioloxía
Titor/a e director/a da tese: Villalba García, A. (codirector); 
Abollo Rodríguez, E. (codirectora, CETMAR).

B)  Noutros centros

Tema:  Acumulación de metais pesados en bivalvos.
Doutorando/a: Saavedra, Y.
Titulación: Licenciada en Química
Centro de traballo: INTECMAR
Titor/a e director/a da tese: Blanco, J.

Tema:  Inmunodetección de larvas de mexillón da costa 
galega mediante os anticorpos monoclonais M22.8 e 
M36.5.
Doutorando/a: Pérez Estévez, D.
Titulación: Licenciado en Bioloxía
Centro de traballo: Área de Inmunoloxía, Facultade de 
Ciencias, Universidade de Vigo
Director da tese: González-Fernández, A.; Fuentes González, J.M.

Tema:  Histopatoloxía do longueirón vello (Solen margina-
tus) das costas galegas.

Doutorando/a: Rodríguez Díaz, R. 
Titulación: Licenciada en Ciencias do Mar
Centro de traballo: USC
Titor da tese: López Romalde, J. (USC)
Directores de Tese: López Gómez, C. (USC); Iglesias Estepas, D.

 Bolseiros de FP 2º grado

Tutoría de DEA

Tutor/a: Carballal Durán, M.J.
Becario/a: Rodríguez Galván, B.   
Especialidad: Técnica Especialista en Anatomía Patolóxica   

Tutor/a: Nóvoa Vázquez, S.
Becario/a: Cardoso Lodeiro, I.
Especialidad: Técnica Superior de Análise e Control

Tutor/a: Ojea Martínez, J.
Becario/a: Rodríguez Castro, B.
Especialidad: Técnica Superior en Produción Acuícola

Tutor/a: Linares Cuerpo, F.
Becario/a: Álvarez Fernández, M.J.
Especialidad: Técnico Superior en Produción Acuícola

Tutor/a: Iglesias Estepa, D.
Becario/a: López Souto, M.J.
Especialidad: Técnico Superior en Produción Acuícola

Tutor/a: Villalba García, A.
Becario/a: Ramos Caamaño, J.M.
Especialidad: Técnica Superior de Análise e Control

Tutor/a: Villalba García, A.
Becario/a: Barreiro Martínez, L.
Especialidad: Técnica Superior de Análise e Control

Tutor/a: Montes Pérez, J.
Becario/a: Balsa Freire, S.
Especialidad: Técnica Especialista en Anatomía Patolóxica
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Formación en prácticas e centros de trabajo (FCT) 

A.- Titulados superiores

Estadía no CIMA de Vilanova de Arousa, para a realización 
de prácticas preprofesionais,  do alumno de Ciencias do 
Mar da Universidade de Vigo, Lorenzo Díos, A..         

Alumno/a: Rañón García, E.
Procedencia: USC
Duración: 264 h
Titor/a: Ojea Martínez, J.

Alumno/a: Díaz Freije, E.
Procedencia: UVI
Duración: 264 h
Titor/a: Martínez Patiño, D.

Alumno/a: Pedrouzo Regueiro, E.
Procedencia: USC
Duración: 264 h
Titor/a: Nóvoa Vázquez, S.

Alumno/a: Suárez Franco, M.
Procedencia: USC
Duración: 318 h
Titor/a: Cerviño Otero, A.

Alumno/a: Lorenzo Dios, A. 
Duración: 280 h
Procedencia: Ciencia do Mar, U de Vigo
Titor/a: Guerra Díaz, A.

B.- Técnicos 

Alumno/a: García Martínez, L.
Duración: 440h
Ciclo formativo: CS Química Ambiental
Procedencia: IES Manuel Antonio.  
Tutor/a: Guerra Díaz, A.

Alumno/a: Sahuquet Wyss M.
Duración: 120 h
Ciclo formativo: CS Química Ambiental
Procedencia: École Practique des Hautes Études.  Le Vigan, 
Francia. 

Alumno/a: Sahuquet, M.
Procedencia: Escola de Estudos superiores (diploma EPHE) 
Normandía (Francia)
Duración: 2 meses
Tutor: Linares Cuerpo, F.
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3.4.3. Cursos impartidos

Programa III Ciclo Universitario: (programa 
interuniversitario)

Máster ofi cial en Acuicultura.USC
Mareas Tóxicas
Blanco, J.

Máster e Doutoramento Interuniversitario Galego en 
Acuicultura
Investigacións no cultivo de moluscos 
Guerra, A.

Máster ofi cial en Acuicultura.USC
Curso: Inmunoloxía: Sistema inmunitario en moluscos e 
crustáceos
Villalba, A.

Curso: Biodiversidade de fondos mariños. USC
Programas: Biodiversidade e conservación do medio natural 
Sánchez Mata, A.

Curso: Ecoloxía de praias expostas do litoral de Galicia. UV
Programa: Bioloxía dos Organismos e Ecosistemas (Depar-
tamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal)
Sánchez Mata, A.

Curso: Estrutura e organización de comunidades bentóni-
cas de substratos brandos na ría de Vigo. UV
Programas: Bioloxía dos Organismos e Ecosistemas (Depar-
tamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal)
Sánchez Mata, A. 

European Master of Science in Marine Environment and 
Resources

Curso: Histology and Histopathology of Aquatic Animals. 
U. do País Vasco
Seminarios impartidos

• General histopathology of molluscs
• Microscopical observations of general mollusc histopathology
• Neoplastic lesions in mollusks
• Identifi cation of neoplastic lesions,

Villalba, A.

Cursos EGAP

Título: Asesoramento científi co técnico ao marisqueo: 
Recollida de mostras, análise de datos. COD: FC09020. 2 
edicións: Santiago –EGAP-  e Vilanova de Arousa –CIMA 
Director-coordinador: Guerra, A. 
Profesores do CIMA: Molares, J.; Parada, J.M.; Guerra, A.

Título: Introdución ás técnicas cromatográfi cas. COD: 
FC09017. Vilanova de Arousa –CIMA
Director-coordinador: Guerra, A. 
Profesores do CIMA: Blanco, J.; Zapata, M.; Pazos, G.

Outros Cursos

Seminario: Cultivo en hatcheries de navallas e longueiróns. 
Unha visión actual e perspectivas de futuro. Facultade de 
Veterinaria. Campus Lugo. USC
da Costa González, F.

Seminario: Cultivo en criadeiro de Donax trunculus. Unha 
visión actual e perspectivas de futuro. Facultade de Veteri-
naria. Campus Lugo. USC
Louzán Pérez, A.

Curso de verán da Universidade de Oviedo: A acuicultura, 
unha actividade en expansión. 
Martínez Patiño, D.; Ojea Martínez, J.

Curso: Asesoramento xestión de Recursos Marisqueiros, 
Asociación de Oceanógrafos de Galicia. U V
Molares, J.; Parada, J.M.; Abella, E.; Garazo, A.

Curso de verán: Inmunoloxía na Sociedade USC. Confe- 
rencia: Sistema inmunitario de moluscos.
Villalba, A.
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I) Tribunais de Teses  

Cao Hermida, A. 
Título: Purifi cación e caracterización dunha isoforma 
de calcio dependente de proteína kinasa C en Mytilus 
galloprovincialis Lmk
Doutorando/a: González Riopedre, M.
Centro académico: Facultade de Veterinaria de Lugo. USC

Iglesias Estepa, D.;  Molares Vila, J. 
Título: Ciclo gonadal e recrutamento do berberecho 
Cerastoderma edule nos principais bancos marisqueiros da 
ría de Vigo
Doutorando/a: Martínez Castro, M.C.
Centro académico: U de Vigo

Martínez Patiño, D.; Guerra Díaz, A.  
Título: Optimización do cultivo en criadeiro de navallas 
(Ensis arcuatus), longueirón  (E. siliqua) e longueirón vello 
(Solen marginatus): composición bioquímica e de ácidos 
graxos nos desenvolvementos larvarios.
Doutorando/a: da Costa  Gonzalez, F.
Centro académico: USC

3.4.4. Participación en tribunais (Teses, DEA, Master)
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3.4.5. Edición de publicacións científi cas

• Blanco, J.  Editor de la Revista Galega dos Recursos 
Mariños (4 series).

• Lodeiros, C.; Alió, J.; Freites, L.; González, N.; 
Guerra, A.; Rey-Méndez, M. 2009. II Foro 
Iberoamericano de los Recuros Marinos y la 
Acuicultura. Fondo Editorial de la Universidad de 
Oriente, Cumaná, Venezuela, 712 pp. ISBN: 978-
980-234-214-3.

• Nova Acta Científi ca Compostelana. Parada Encisa, 
J.M.

• Parada, J.M.; Molares, J. Una herramienta para la 
evaluación de recursos marisqueros. Arousa. Ed. 
Consellería do Mar. Xunta de Galicia (ed.). ISBN 
978-84-453-4863-5. (Libro editado en formato 
electrónico).

• Rey-Méndez, M.; Fernández-Casal, J.; Lodeiros, C.; 
Guerra, A. 2009. XI Foro dos Recursos Mariños e da 
Acuicultura das Rías Galegas. O Grove. Pontevedra, 
672 pp. ISBN: 978-84-608-0886-2.

• Sánchez Mata, A.  Miembro del Comité Editorial de 
JFAE, Journal of Food, Agriculture and Environment. 
Scientifi c International Society of Food, Agriculture 
and Environment (ISFAE); WFL Publisher, Helsinki, 
Finlandia.

• Villalba, A. (editor revisor). Diseases of Aquatic 
Organisms. Inter Research, Oldendroff /Luhe, 
Alemania.

• Villalba, A. (miembro del Comité Editorial). Revista 
de Biología Marina y Oceanografía. Facultad de 
Ciencias del Mar, Universidad de Valparaíso, Chile.

3.4.6.  Revisión de artigos en publicacións científi cas

• Toxicon.   Blanco,J.

• Aquatic Toxicology.   Blanco, J.

• Marine Enviromental Research.    Blanco, J.

• Marine Ecology-Progress Series.   Blanco, J

• Harmful Algae.    Blanco, J

• Journal of Shellfi sh Research  . Blanco, J

• International Conference on Molluscan Shellfi sh 
Safety. Nantes .  Blanco J

• Diseases of Aquatic Organisms. Carballal, M.J.

• Fish&Shellfi sh Immunology. Carballal,  M.J.

• Jouranl of Invertebrate Pathology. Carballal, M.J.  

• Aquaculture.  Guerra, A.

• Ciencias Marinas. Guerra, A.

• Marine Genomics. López, C.

• Diseases of Aquatic Organisms: 6 manuscritos 
Villalba,  A. 



143CONSELLERÍA DO MAR                             Memoria CIMA 2009

ACTIVIDADE CIENTÍFICA

Tema: Optimización do cultivo intensivo da ameixa fi na 
Ruditapes decussatus en criadeiro.
Duración: 10-18 de decembro de 2009
Centro: SATMAR (Société Atlantique de Mariculture) nas 
sedes de Marennes e St. Philibert. Laboratorio LEMAR na 
Université de Bretagne Occidentale (Brest). Ifremer (Institut 
français de recherche pour l’exploitation da mer) en La 
Tremblade. CREAA (Centre Régional d’Expérimentation et 
d’Application Aquacole). Francia.
Aranda Burgos, J.A.

Tema : Tema: Técnicas proteómicas para a súa aplicación na 
análise da expresión proteica de Perkinsus spp., parasitos de 
moluscos bivalvos.
Duración: 1-31 marzo e 1-15 outubro de 2009
Centro: Departamento de Bioquímica e Bioloxía Molecular 
da Universidad de Córdoba.
Fernández Boo, S.

Tema: Campaña de mostraxes bentónicas intermareais, 
procesado e análise de mostras.
Duración: xaneiro-febreiro 2009
Centro: Instituto Antártico Chileno (INACH), Isla King 
George e Base Antártica Española Gabriel de Castilla, Illa 
Decepción, Illas Shetland do Sur, Antártida
Sánchez Mata, A.

3.5. FORMACIÓN DEL PERSONAL

3.5.1. Estancias en otros centros 3.5.2. Asistencia a cursos

Curso EGAP: Asesoramento científi co técnico ao 
marisqueo: Recollida de mostras, análise de datos.  
Díaz Costas, S.;  Mariño J.C. 

Curso EGAP: Introdución ás técnicas cromatográfi cas.
Pazos, G. 

I Ciclo de Formación de usuarios para o uso da Web of 
Knowledge. Edifi cio Cactus, USC. Campus de Lugo. Lugo.
Aranda  Burgos, J.A. 

Curso básico de diagnóstico en Acuicultura: I.-Piscicul-
tura.
INTECMAR. Santiago de Compostela.
Mariño, J.C.

Reunión científi ca sobre proteómica clínica: Da pegada 
peptídica á imaxed tisular.
Hospital Universitario de A Coruña
Martín Gómez, L.; Fernández Boo, S.; Barreiro Martínez, L. 

Curso básico de diagnóstico en acuicultura: I.- 
Piscicultura, INTECMAR e Inst. Acuic. USC. 
Ramilo Álvarez, A.

Sistemas de Información Xeográfi ca (SIG). Software libre 
gvGIS. Universidad de Vigo. Asociación de Oceanógrafos 
de Galicia. 
Iglesias Estepa, D.; Mariño Balsa, J.C.; Parada Encisa, J. 
M.; Mariño, J.C.

Curso de patoloxía de organismos mariños. Laboratorio 
Nacional de Referencia para as enfermidades dos moluscos. 
IIM Vigo (CSIC).
Iglesias Estepa, D



144 CONSELLERÍA DO MAR                             Memoria CIMA 2009

ACTIVIDADE CIENTÍFICA

Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia a 
través da Consellería do Mar e o IEO para a realización 
do proxecto: Posta a punto dun sistema de cultivo larvario 
de paralarvas do polbo Octopus vulgaris, e importancia da 
composición bioquímica na dieta larvaria.

Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia a través 
da Consellería do Mar e  a Asociación de Acuicultores Illa 
do Santo de Bueu (Pontevedra), para o cultivo de peixes en 
gaiolas.

Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia a 
través da Consellería do Mar e o IEO para a realización 
do proxecto: Bases para o control da reprodución e 
coñecimento do sistema de defensas naturais no linguado. 
Subproxecto da CA de Galicia: Estudo do comportamento 
reprodutor do linguado senegalés (Solea senegalensis), con 
individuos salvaxes e nacidos en catividade (F1). Plan 
Nacional Jacumar.

Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia a 
través da Consellería do Mar e o IEO para a realización do 
proxecto: Caracterización da calidade do peixe de crianza. 
Plan Nacional Jacumar.

Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia a 
través da CPAM e o IEO para a realización da acción de 
investigación: Captación, preengorde e cultivo de volan-
deira (Aequipecten opercularis) e vieira (Pecten maximus). 
(2008-2009-2010) Investigador principal por parte do IEO 
Román Cabello, G.

Convenio entre a Consellería do Mar e o CETMAR para 
o desenvolvemento da acción de investigación: Plan de 
actuación para a recuperación dos bancos marisqueiros 
“Lombos do Ulla” e “O Bohido” (ría de Arousa).

Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia, a USC 
e o IFAPA para a realización do proxecto de investigación: 
A perkinsose no litoral español: caracterización de variantes 
taxonómicas do parasito, do seu ciclo de vida e da resposta 
inmunitaria do hospedador.
Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a USC 
para a realización da acción: Estudo de factores ambientais 
e posibles patóxenos que afectan ao cultivo da ameixa fi na 
(Ruditapes decussatus) na ría de Pontevedra.

3.6.- CONVENIOS DE COLABORACIÓN
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Álvarez, G.; Uribe, E.; Ávalos, P.; Mariño, C.; Blanco, J. 
(2009). First identifi cation of azaspiracid and spirolides in 
Mesodesma donacium and Mulinia edulis from Northern 
Chile. Toxicon. 55: 638-641

Álvarez, G.; Uribe, E.; Quijano-Scheggia, S.; Lopez-Rivera, 
A.; Marino, C.; Blanco, J. (2009). Domoic acid production 
by Pseudo-nitzschia australis and Pseudo-nitzschia calliantha 
isolated from North Chile. Harmful Algae, 8(6), 938–945.

Álvarez, G.; Uribe, E.; Vidal, A.; Ávalos, P.; González, 
F.; Mariño, C., et al. (2009). Paralytic shellfi sh toxins in 
Argopecten purpuratus and Semimytilus algosus from northern 
Chile. Aquatic Living Resources, 22: 341-347

  Boehs, G.; Lenz, T.M.; Villalba, A. (2009). Xenomas 
in Crassostrea rhizophorae (Ostreidae) from Camamu Bay, 
Bahia, Brazil. Brazilian Journal of Biology. 69:457-458.

Boehs, G.; Villalba, A.; Rocha, J.; Oliveira, L. (en prensa). 
Parasites of three commercially exploited bivalve mollusc 
species of the estuarine region of the Cachoeira river (Ilhéus, 
Bahia, Brazil). Journal of Invertebrate Pathology.

  Cao, A.; Fuentes, J.; Comesaña, P.; Casas, S.M.; Villalba, 
A. (2009). A proteomic approach envisaged to analyse 
the bases of oyster tolerance/resistence to bonamiosis. 
Aquaculture 295: 149-156.

Darriba, S.; Iglesias, D.; Ruiz, M.; Rodríguez, R.; López, 
C. (en prensa). Histological survey of symbionts and other 
conditions in razor clam Ensis arcuatus (Jeff reys, 1865) 
(Pharidae) of the coast of Galicia (NW Spain). Journal of 
Invertebrate Pathology. Doi:10.1016/j.jip.2009.12.005.

Da Costa, F.; Martínez-Patiño, D. (2009). Culture 
potential of the razor clam Solen marginatus (Pennánt, 
1777). Aquaculture. 288: 57-64.

3.7. PUBLICACIÓNS

 3.7.1. Artigos en revistas incluídas no SCI (Science Citation Index)

Da Silva, P.M.; Fuentes, J.; Villalba, A. (2009). Diff erences 
in gametogenic cycle among strains of the European fl at 
oyster Ostrea edulis and relationship between gametogenesis 
and bonamiosis. Aquaculture 287: 253-265.

Pascual, S.; Villalba, A.; Abollo, E.; Garci, M.; González, 
A.F.; Nombela, M.; Posada, D.; Guerra, A. (en prensa). Th e 
black pigmy mussel Xenostrobus securis: a well-established 
alien invader in the Ría de Vigo (Spain, NE Atlantic). 
Biological Invasions.

Pérez, D.; Lorenzo-Abalde, S.; González-Fernández, A.; 
Fuentes, J. (2009). Immunodetection of Mytilus gallopro-
vincialis larvae using monoclonal antibodies to monitor 
larval abundante on the Galician coast: Optimization 
of the method and comparison with identifi cation by 
morphological traits. Aquaculture 294: 86-92.

Prado, S.; Montes, J.; Romalde, J.L.; Barja, J.L. 
(2009). Inhibitory activity of Phaeobacter strains against 
aquaculture pathogenic bacteria. International Microbiology. 
12:107-114.

Ribeiro, L.;  Couto, A.;  Olmedo;  Álvarez-Blázquez, B.;  
Linares, F.; Valente, L. (2009). Digestive Enzyme Activity 
at Diff erent Developmental Stages of Blackspot Seabream, 
Pagellus bogaraveo (Brunnich 1768). 3. Aquaculture Research, 
39(4):339-346.

Vidal, A.; Correa, J.; Blanco, J. (2009). Eff ect of 
some habitual cooking processes on the domoic acid 
concentration in the cockle (Cerastoderma edule) and 
manila clam (Ruditapes philippinarum). Food Additives and 
Contaminants Part a-Chemistry Analysis Control Exposure & 
Risk Assessment, 26(7), 1089–1095.
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Special Publication Nº 38:388-389.

Da Costa, F.; Cerviño-Otero, A.; Louzán, A.; Ojea, J.; 
Nóvoa, S. (2009). Eff ects of substratum and stocking 
density on the performance of juveniles of Ensis arcuatus in 
intermediate cultivation trials. European Aquaculture Society, 
Special Publication Nº 38: 451-452.

De Santiago, J.A.; Pouso, O.; Graña, L.; Lampón, V.; 
Pombal, M.; Guerra, A. (2009). Sistema de bandejas, 
aplicado al preengorde de almeja babosa (Venerupis pullastra 
Montagu, 1803), en un sistema de fl ujo invertido por airlift 
en la Ría de Camariñas (A Coruña).    XI Foro Ac. Rec. Mar. 
Rías Gal. 11: 589-597.

Fernández, A.; De Santiago, J.A.; Martín, F.; Otero, M.; 
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ORGANIZADOS POLO CIMA
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Xornadas sobre criadeiros e sementeiros, bota e cultivo 
de ameixa. A Toxa, O Grove, Pontevedra. 7 e 8 de outubro. 

Coordinación. Guerra, A.; de Coo, A.

4.1. Seminarios
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ANFACO Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas e Mariscos de España

AZTI Instituto Tecnolóxico Pesqueiro e Alimentario

CCMAR Centro de Ciências do Mar do Algarve

CCMM Centro de Control de Calidade do Medio Mariño

CEP Centro de Experimentación Pesqueira

CETGA Centro Tecnolóxico Galego de Acuicultura

CETMAR Centro Tecnolóxico do Mar

CIMA Centro de Investigacións Mariñas

CO Centro Oceanográfi co

CM Consellería do Mar

CSIC Consello  Superior de Investigacións Científi cas

CTAG Centro Tecnolóxico de Automoción de Galicia

DXIDP Dirección Xeral de Innovación e Desenvolvemento Pesqueiro

DXRM Dirección Xeral de Recursos Mariños

EGAP Escola Galega de Administración Pública

FAO Food and Agriculture Organization

IEO Instituto Español de Oceanografía

IFAPA Instituto Andaluz de Investigación e Formación Agraria, Pesqueira, 
Alimentaria e da Produción Ecolóxica.  

IFREMER Institut Français de Recherche pour l´Exploitation de la Mer

IGAFA Instituto Galego de Formación en Acuicultura

IMARES Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies (antes RIVO)
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IMIDA Instituto Murciano de Investigación e Desarrollo Agrario e Alimentario

IIM Instituto de Investigacións Mariñas (del CSIC)

INTERREG Iniciativa Comunitaria de Cooperación Transfronteriza

INTECMAR Instituto Tecnolóxico de Control do Medio Mariño

IRTA Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries

JACUMAR Xunta Asesora de Cultivos Mariños

MAPA Ministerio de Agricultura Pesca e Alimentación

NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration

OIE Ofi cina Internacional de Epizootias

OPIDI Ofi cina de Programas Internacionais I+D+i

OPMEGA Organización de Productores de Mexillón de Galicia

OTRIS Ofi cina de Transferencia de Resultados da Investigación

PGDIT Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica

SIGREMAR Sistema de Información Xeográfi ca Orientado á Xestión de Recursos 
Mariños

SITGA Sistema de Información Territorial de Galicia 

UTPB Unidade Técnica de Pesca de Baixura

UCM Universidade Complutense de Madrid

USC Universidade de Santiago de Compostela

UDC Universidade da Coruña

UO Universidade de Oviedo

UV Universidade de Vigo



               1998                                  1999                                   2000                                   2001

               2002                                  2003                                  2004                                  2005

               2006                                 2007                                  2008                                   2009
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