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• Acuicultura Integrada: experiencia piloto para o desenvolvemento de sistemas 
de cultivo multitrófi cos.

ACCIÓNS

• Importancia da dieta larvaria no cultivo intensivo de paralarvas de polbo.

• Preengorde e cultivo de volandeira (Aequipecten opercularis) e vieira (Pecten 
maximus).

• Desenvolvemento e transferencia tecnolóxica de unidades modulares (mini-
criadeiros) de produción de semente de ameixa.

• Seguimento científi co das accións de acondicionamento e rexeneración de 
bancos marisqueiros.

3.1.2. Área de patoloxía

PROXECTOS

• Identifi cación de marcadores proteicos como indicadores de contaminación 
ambiental na ameixa fi na (Ruditapes decussatus) e no berberecho (Cerasto-
derma edule).

ACCIÓNS

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

•  Establecemento das bases científi cas e procedementos técnicos e estándar 
para recuperar a produción de ostra plana europea a través de estratexias 
para abordar a acción principal, bonamiose.

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

•  Estudo da presenza de Marteilia sp. en distintos bancos naturais de longueirón 
vello, Solen marginatus, do litoral galego.

3.1.3. Área de procesos oceanográfi cos costeiros

PROXECTOS

• Comparación de metodoloxías para a determinación de toxinas paralizantes 
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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.

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

ACCIÓNS

• 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 epidemio-
loxía e xenética.

3.1.4. Área de recursos mariños

ACCIÓNS

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

• Avaliación do crecemento estacional e anual de navalla (Ensis arcuatus),  lon-
gueirón (Ensis silíqua) e longueirón vello (Solen marginatus) nos diferentes 
ambientes produtivos de Galicia. Monitoring de estado reprodutivo-gametoxé-
nico destas especies.

B.- PROXECTOS/ACCIÓNS DE INVESTIGACIÓN CON PARTICIPACIÓN DE INVESTI-
GADORES E PERSOAL DO CIMA 

PROXECTOS

• Optimización do cultivo e manexo do ourizo de mar. Subproxecto: optimiza-
ción do cultivo de ourizo de mar en criadeiro.

• Proxecto Iberomare: Centro Multipolar de Valorizaçao de Recursos e Resíduos 
Marinhos.

• Caracterización da calidade do peixe de crianza. Subproxecto: caracterización 
da calidade do peixe de crianza.

• Bases para o control da reprodución e coñecemento do sistema de defensas 
naturais no linguado (Solea senegalensis). Subproxecto: estudo do comporta-
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mento reprodutor do linguado senegalés (Solea senegalensis), con individuos 
salvaxes e nacidos en catividade (F1).

• Nutrición e alimentación de paralarvas e subadultos do polbo de rocha 
(Octopus vulgaris).

• Optimización das técnicas de produción industrial de ostra plana (Ostrea 
edulis).

ACCIÓNS

• Episodios tóxicos de orixe fi toplanctónica en moluscos bivalvos de Galicia 
(Acción EPITOX). Subproxecto 1: aspectos epidemiolóxicos: detección de in-
toxicacións, efecto do cociñado na toxicidade e do tamaño da ración de bivalvos.

• Episodios tóxicos de orixe fi toplanctónica en moluscos bivalvos de Galicia 
(Acción EPITOX). Subproxecto 3: mellora do sistema de control de bivalvos 
afectados por biotoxinas por medio do desenvolvemento e implementación de 
modelos dinámicos.

• Caracterización da situación sanitaria do litoral español relativa á infección por 
virus herpes en moluscos bivalvos e avaliación do impacto da enfermidade.

105          3.2.TESES E DIPLOMAS DE ESTUDOS AVANZADOS (DEA) REALIZADOS NO CIMA 

3.2.1.Teses doutorais

• Ciclo reprodutivo, cultivo en criadeiro e no medio natural da ameixa babosa 
Venerupis pullastra (Montagu, 1803).

• Acumulación de toxinas DSP no mexillón Mytilus galloprovincialis.

3.2.2. Diplomas de estudos avanzados (DEA)

• Acondicionamento en criadeiro de ameixa fi na, Ruditapes decussatus (Linné, 
1758) dunha poboación natural da Illa de Arousa (SO Galicia).

• Cultivo de fi toplancto en sistema continuo. Avaliación do efecto de distintos 
parámetros

113          3.3. ASESORAMENTO AO SECTOR E Á ADMINISTRACIÓN
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Esta edición, a décimo terceira das memorias 
anuais dos traballos de investigación do Centro 
de Investigacións Mariñas (CIMA), recompila a ac-
tividade desenvolvida durante o pasado ano. Na 
primeira parte indícanse as funcións do CIMA, as 
áreas nas que se desenvolve a investigación e quen 
integra o cadro de persoal. Tamén o custo anual 
dos dous centros que conforman o CIMA e a pro-
cedencia do fi nanciamento da investigación; tanto 
a obtida para os proxectos, en convocatorias de ca-
rácter público e competitivo, como as de carácter 
restrinxido, accións de investigación fi nanciadas 
con fondos propios da Consellería do Medio Rural 
e do Mar. 

Na segunda parte da Memoria móstrase un resu-
mo dos principais resultados obtidos nas investiga-
cións realizadas ao longo do ano. En primeiro lugar, 
a correspondente a 15 proxectos e a 11 accións de 
investigación liderados por investigadores do CIMA. 
E en segundo lugar detállanse os 9 proxectos e/
ou accións coordinados por investigadores doutras 
entidades, nacionais e internacionais, nos que par-
ticipan os investigadores e técnicos do CIMA.

O traballo de asesoramento do CIMA á Adminis-
tración e ao sector está recollido principalmente en 
31 informes de carácter científi co-técnico. Tamén 
se participou en numerosas comisións e foros re-
presentando en ocasións á administración pesquei-
ra galega. 

A asistencia e presentación de traballos en con-
gresos e reunións científi cas por investigadores do 
CIMA foi relevante ao longo do pasado ano. Presen-

táronse 15 traballos no ámbito internacional e 24 
de rango nacional. As 20 publicacións en revistas 
internacionais incluídas no SCI, a edición de 9 pu-
blicacións científi cas e as 19 contribucións en capí-
tulos de libros son unha mostra do intenso traballo 
realizado.

Para rematar, cómpre salientar o labor formati-
vo centrado fundamentalmente na titoría e direc-
ción de teses doutorais (13) e de bolseiros de FP 
de segundo grao (10); labor que se complementa 
impartindo conferencias e cursos, principalmente 
os correspondentes aos Master de Acuicultura de 
Programas do Terceiro Ciclo Interuniversitario. 

O esforzo que supón editar cada ano unha rela-
ción de de actividades é coherente coa preocupa-
ción de achegar e dar a coñecer a investigación que 
se realiza no centro e o seu custo económico. Con 
isto cremos que gañamos todos os investigadores e 
técnicos, porque se divulga o seu labor científi co, a 
Administración, porque demostra o rendemento do 
investimento realizado, e os cidadáns porque po-
den coñecer a actividade científi ca desenvolvida no 
Centro cunha simple procura a través de Internet. 
En tal sentido, nos anexos da presente edición, pre-
séntase de forma gráfi ca a evolución, ao longo de 
catorce anos, dos indicadores máis relevantes da 
produción do CIMA, desde o inicio destas publica-
cións no ano 1998 ata a actualidade. 

Susana Rodriguez Carballo

Directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro
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O Centro de Investigacións Mariñas (CIMA) 
depende da Consellería do Medio Rural e do Mar 
e está constituído polo Centro de Investigacións 
Mariñas de Corón, en Vilanova de Arousa (Ponte-
vedra), e o Centro de Cultivos Mariños de Ribadeo 
(Lugo). A función básica do CIMA é o desenvolve-
mento de investigacións encamiñadas a conseguir 
unha xestión racional e efi ciente dos recursos 
mariños renovables no ámbito xeográfi co de com-
petencia 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 sostible dos recursos mariños 
vivos. 

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

Área de Patoloxía. O obxectivo é estudar as 
alteracións patolóxicas que afectan os moluscos 
bivalvos con interese comercial, para establecer es-
tratexias 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 to-
plancto. 

O CIMA actúa como organismo asesor da admi-
nistración pesqueira galega nas cuestións da súa 
competencia que demandan os diferentes sectores 
produtivos a través das direccións xerais e ofi cinas 
territoriais da Consellería do Medio Rural e 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 cien-
tífi cas de diferentes ámbitos.

CIMA: web: http://www.cimacoron.org

I) Centro de Investigacións Mariñas

Pedras de Corón s/n, 36620 Vilanova de Arousa (Pontevedra). España
Tfno: +34 886 20 63 64; Fax: +34 886 20 63 72
e-mail: cima@cimacoron.org

II) Centro de Cultivos Mariños

Peirao de Porcillán s/n, 27700 Ribadeo (Lugo). España
Telfs: +34 982 88 94 03; Fax: +34 982 88 94 19
e-mail: cecumar@cimacoron.org

2.1. ESTRUTURA E FUNCIÓN
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Investigadores/as

Dr. Blanco Pérez, Juan Carlos
juan.blanco@cimacoron.org

Dra. Cao Hermida, Asunción1

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
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, David1

iglesias.david@cimacoron.org 
Dna. Linares Cuerpo, Fátima 

fl inares@cimacoron.org
Dra. López Gómez, Mª del Carmen 

clopez@cimacoron.org
Dr. Montes Pérez, Jaime  

montes@cimacoron.org
D. No Couto, Edgar 

no.edgar@cimacoron.org 
Dna. Outón Caamaño, Mª José 

mjouton@cimacoron.org
Dr. Parada Encisa, José Manuel*

parada.jose@cimacoron.org
Dna. Pérez Acosta, Carmen  

cpacosta@cimacoron.org

Dna. Ramilo Álvarez, Andrea*
ramilo.andrea@cimacoron.org

Dra. Sánchez Mata, Adoración*
sanchez.adoracion@cimacoron.org

D. Santos Piñeiro, Ignacio  
isantos@cimacoron.org

Dr. Villalba García, Antonio  
villalba@cimacoron.org

Investigadores/as contratados/as en prácticas

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

Bolseira titulada superior

Dna. Rodríguez de la Ballina, Nuria

Analistas de laboratorio  

D. Fariña Iglesias, Juan Antonio
D. Fernández Abuín, Isidro*
Dna. Fernández Besada, Mercedes
D. Giráldez Rivero, Ramón
Dna. González Rodríguez, Ana Isabel*
Dna. Gregorio Chenlo, Mª Victoria
Dna. Mariño Cadarso, Mª Carmen
Dna. Martín Sánchez, Helena
Dna. Miranda Bamio, Mercedes 
Dna. Otero Otero, María*
Dna. Paz Márquez, Marta
D. Rodríguez Rodríguez, Ángel Manuel*
Dna. Santamaría Búa, Iria*

2.2. PERSOAL DO CIMA  

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

Director: Guerra Díaz, Alejandro
     director.cima@cimacoron.org
Xerente: Barreiro Piñeiro, José
     xerencia@cimacoron.org
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Auxiliares de laboratorio

Dna. Campaña Ferro, Emilia
Dna. Cores González, Mª José
Dna. Meléndez Ramos, Isabel
D. Muñíz Iglesias, Víctor Manuel*
Dna. Penas Pampín, Elena

Bolseiros/as de FP 2º grao

Dna. Alves Garaña, Raquel
Dna. García Alves, Lara
Dna. González Cid, Ana Isabel
Dna. González García, Mª del Mar
Dna. Pérez González, Lourdes
Dna. Rodríguez Tamargo, Paula
 
Encargado de mantemento

D. López Ares, Hermes
mantemento@cimacoron.org

  
Xefe de negociado administrativo

D. García Paz, Gonzalo  
gonzalo@cimacoron.org

Sistemas de información

D. Miguéns Ramos, Juan Luis
informática.cima@cimacoron.org 

Biblioteca

Dna. Álvarez Francisco, Mª Esther
biblioteca.cima@cimacoron.org

Ofi cial  administrativa

Dna. 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
  
Limpadora

Dna. Diz Boga, Mª Isabel

    
* Persoal laboral temporal vinculado a proxectos de 
investigación
1 funcionario/a interino/a 
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Responsable de planta

Dra. Martínez Patiño, Dorotea
mptea@cimacoron.org

Investigadores/as

Dra. Cerviño Otero, Ana1

anacervi@cimacoron.org
Dr. da Costa González, Fiz1

dacosta.fi z@cimacoron.org
Dna. Fernández Álvarez, Aurora

auroraf@cimacoron.org
Dna. Louzán Pérez, Andrea1

andrealp@cimacoron.org
Dra. Nóvoa Vázquez, Susana

snovoa@cimacoron.org
Dna. Ojea Martínez, Justa

justaom@cimacoron.org

Investigador contratado en prácticas

D. Aranda Burgos, José Andrés
aranda.jose@cimacoron.org

Bolseira titulada superior/contratada en prácticas

Dna. Fernández Pardo, Alejandra
fernandez.alejandra@cimacoron.org

Analistas de laboratorio

D. Álvarez Llamas, Luís Manuel
Dna. Bouzamayor Yánez, Mª Victoria2

Auxiliares de laboratorio

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

Bolseiros/as de FP 2º grao

D. Piñeiro Bellas, Jesús
Dna. Pol Martínez, Encarnación
Dna. Santomé Santos, Mª Rocío

Ofi cial 1º de mantemento

D. Fernández Escudero, Antonio2

Ofi cial administrativa

Dna. Neira Páez, Concepción
conchitanp@cimacoron.org

Administrativa

Dna. Cruzado Estévez, Ana
cruzado.ana@cimacoron.org

Subalterna

Dna. Loureiro Rodríguez, Mercedes

Limpadora

Dna. Fernández Goás, Carmen 2      

 

    
1 Persoal laboral temporal vinculado a proxectos de 
investigación
2 Persoal interino

2.2.2. Persoal adscrito ao Centro  de Cultivos Marinos. Ribadeo
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PERSOAL
CENTRO DE INVESTIGA-

CIÓNS MARIÑAS 
(Vilanova de Arousa) 

CENTRO DE CULTIVOS 
MARIÑOS 
(Ribadeo)

A.- Cadro de 
persoal

Investigadores 18 4

Apoio á investigación 12 5

Administración 4 2

Servizos xerais 6 3

B.- En 
formación

Bolseiros/as doutourandos 
(TS)

3 1

Bolseiros/as de FP II 6 3

C.- Persoal 
temporal 
adscrito a 
proxectos 

Investigadores pers. temp. 3 4

Técnicos 6 -

                                          

2.2.3. Distribución do persoal do CIMA por centros de traballo

Persoal do Centro de Investigacións Mariñas (CIMA), ano 2011
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I.- Distribución do orzamento do CIMA por capítulos

Capítulo Cantidad (euros)

Capítulo I: gastos do persoal 2.350.767,94

Capítulo II: gastos correntes en bens e servizos 193.173,00

Capítulo IV: transferencias correntes 133.606,88

Total 2.677.547,82

II.- Fontes de fi nanciamento da investigación

Orixe dos fondos Cantidade (euros)

Propia: accións de investigación da C. do Mar a través de DXDP 842.782,00

Adm. Xeral do Estado Plan Nac. de Cult. Mar. JACUMAR 268.670,96

Unión Europea (INTERREG, VI Programa Marco...). 173.313,50

Convocatorias da CA de Galicia 70.140,00

Total 1.354.906,46

2.3. FINANCIAMENTO DO CIMA

2.3.1.- Gastos do CIMA



3. ACTIVIDADE CIENTÍFICA





PROXECTO PERSOAL

TÍTULO: 
Cultivo en criadeiro, preengorde en batea e 
análise da diversidade xenética da coquina Donax 
trunculus en Galicia.

INICIO: decembro, 2010

FINALIZACIÓN: decembro, 2013

ENTIDADE FINANCIADORA:
Xunta de Galicia. 
Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemen-
to e Innovación.

INVESTIGADORA PRINCIPAL: 
Nóvoa Vázquez, S.
Proxecto  coordinado.

INVESTIGADORES/AS: 
Cerviño Eiroa, A.; Guerra Díaz, A.; Louzán Pérez, A.

APOIO Á INVESTIGACIÓN:
Alvarez Llamas, L.M.; Bouzamayor Yáñez, V.; 
Cotarelo Jardón, M.J.; Páez Pérez, J.; Ruíz 
Misioné, M.

BOLSEIROS/AS:
Fernández Pardo, A.; Pol Martínez, E.; Santomé 
Santos, R.
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3.1. RESUMOS DOS PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN

3.1.1. Área de Acuicultura

RESUMO

Este proxecto coordinado foi fi nanciado pola 
Xunta de Galicia dentro do programa sectorial de 
investigación aplicada e I+D na Área de Medio 
Mariño. Consta de tres subproxectos:

Subproxecto 1. Análise xenética. Realizado polo 
grupo XENOMAR da Universidade da Coruña (UDC).

Subproxecto 2. Preengorde en batea. 
Desenvolvido pola empresa Ameixa de Carril S.L.

Subproxecto 3. Cultivo larvario e poslarvario. 
Realizado polo Centro de Cultivos Mariños de 
Ribadeo (CIMA).

O obxectivo principal é contribuír á recuperación e 
aumento de produción da coquina Donax trunculus 
en Galicia e, para logralo, desenvolvéronse dentro 

dos tres subproxectos actividades encamiñadas a 
cubrir os obxectivos propostos dentro de cada un 
deles, abordando cada subproxecto uns obxectivos 
específi cos.

O subproxecto 3 realizado polo CIMA desenvolveu 
as seguintes tarefas:

Obxectivo 1. Defi nir as condicións de acondicio-
namento dos reprodutores. Proba con temperatura.

Aínda que os proxenitores de coquina desovan 
varias veces ao longo da súa permanencia no 
criadeiro, considérase de interese o acondiciona-
mento para adiantar o período de posta de modo 
que a saída de semente ao medio natural coincida 
con estacións favorables ao seu desenvolvemento. 
Co fi n de conseguir este obxectivo, realizouse unha 
proba no mes de febreiro na que o factor estudado 
foi a temperatura. Para iso recolléronse exemplares 

A.- PROXECTOS/ACCIÓNS DE INVESTIGACIÓN NOS QUE O INVESTIGADOR PRINCIPAL PERTENCE 
AO CIMA 



Temperaturas Día de posta/Nº larvas Supervivencia

21ºC
14 días/6 millóns
25 días/20 millóns

28%

17ºC
14 días/6 millóns
25 días/14 millóns

44%

13ºC 25 días/12 millóns 76%
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adultos de coquina no banco de Vilarrube, en 
Valdoviño, situado ao NO de Galicia, que se 
trasladan ao criadeiro para ser acondicionados, por 
duplicado, con tres temperaturas diferentes que se 
seleccionaron conforme os seguintes criterios:

T1: 21°C - temperatura máxima no medio natural 
da especie.

T2: 17°C - temperatura intermedia.

T3: 13°C - temperatura do medio natural durante 
a recollida dos exemplares.

A experiencia de acondicionamento durou aproxi-
madamente un mes e os resultados obtidos especi-
fícanse na seguinte táboa:

Con estes resultados, considérase como a mellor 
temperatura de acondicionamento 17ºC xa que a 
mortaldade de reproductores non é moi elevada, 
prodúcese maduración gonadal e obtéñense postas.

Obxectivo 2. Optimización do cultivo en 
criadeiro. Cultivo larvario. Proba de alimentación

Un dos aspectos fundamentais no cultivo larvario 
dunha especie é a dieta polo que, para optimizar 
esta fase, se ensaian as seguintes dietas experi-
mentais: 

Dieta 1. Constituída por 2 especies de microalgas: 
Isochrisis galbana e Pavlova lutheri na mesma 
proporción.

Dieta 2. Combínanse 3 especies: Isochrisis 
galbana, Pavlova lutheri e Chaetoceros gracilis, 
duplicando a proporción de Isochrisis, proporción 
(2:1:1).

Dieta 3. Combinación de 3 especies: Isochrisis 
galbana, Pavlova lutheri e Chaetoceros gracilis, co 

dobre desta última, proporción (1:1:2).

As larvas alimentadas coa dieta 3 son as primeiras 
en acadar a fi xación e presentan unha porcentaxe 
de supervivencia maior. 

Obxectivo 3. Transferencia das técnicas de 
cultivo a escala superior semiindustrial.

Para cumprir o terceiro obxectivo realizáronse 
cultivos larvarios no minicriadeiro do Vicedo 
transferindo as técnicas de cultivo desenvolvidas en 
Ribadeo.

Trouxéronse a Ribadeo 4 partidas de proxenitores 
do banco natural de Vilarrube. Todas as postas 
trasladáronse ao minicriadeiro, onde se realizou 
o cultivo larvario e poslarvario seguindo a 
metodoloxía empregada na Planta de Ribadeo. En 
total obtivéronse 17 postas, as 11 primeiras morren 
cando alcanzan o tamaño de peneira superior a 
500 μm. A posible causa destas mortaldades pode 
deberse a que faltasen por perfi lar algúns puntos 
críticos na metodoloxía para adaptala ás instalacións 



Dietas Días de Cultivo Tamaño de Fixación (μm) Supervivencia

1 32 318 4

2 29 323 23

3 26 303 36
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especiais do minicriadeiro do Vicedo. Por esa causa 
fi xéronse cambios no sistema de cultivo. Adiántase 
o momento de introducir os individuos no sistema 
de cultivo aberto e na alimentación increméntase 
a cantidade de Chaetoceros sp. Realizados estes 

cambios, a partir das desovas 12, 13, 15 e 16, a 
semente obtida (596.429 unidades) trasladouse 
ás instalacións do minicriadeiro de Camariñas 
e de ameixa de Carril, en Vilaxoán, para o seu 
preengorde no medio natural.



PROXECTO PERSOAL

TÍTULO:
Optimización do cultivo intensivo da ameixa e 
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guimento das repoboacións.

INICIO: 2008

FINALIZACIÓN: 2011

ENTIDADE FINANCIADORA:
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INVESTIGADORA PRINCIPAL:
Martínez Patiño, D.
Proxecto coordinado pola CA de Galicia 

INVESTIGADORES/AS:
Aranda Burgos, J.A.; Cerviño Otero, A.; da Costa 
González, F.; Nóvoa Vázquez, S.; Ojea Martínez, 
J.; Cerviño Eiroa, A.

APOIO Á INVESTIGACIÓN:
Álvarez Llamas, L.M.; Bouzamayor Yáñez, M.V.; 
Cotarelo Jardón, M.J.; Páez Pérez, F.J.; Ruíz 
Misioné, M.

BOLSEIROS/AS: 
Fernández Pardo, A.; Piñeiro Bellas, J.; Pol 
Martínez, E.; Santome Santos, R.

ACTIVIDADE CIENTÍFICA

28 CONSELLERIA DO MEDIO RURAL E DO MAR                  Actividade CIMA 2011

RESUMO

Este proxecto está coordinado pola CA de Galicia 
e nel participan grupos de investigación das CCAA 
de Andalucía, Asturias, Cantabria e Cataluña. Di-
feréncianse dous subproxectos, cada un deles 
cuns obxectivos marcados inicialmente. O primeiro 
consiste en optimizar as técnicas de produción en 
criadeiro mediante a determinación dos criterios 
de calidade das postas, a realización de probas de 
alimentación nos cultivos larvarios e a identifi cación 
da fl ora microbiana asociada ás diferentes fases 
do cultivo. Por outro lado, e dentro do segundo 
subproxecto, avalíase a diferenciación e variabilida-
de xenética presente tanto en bancos naturais, como 
nos proxenitores procedentes do medio natural e 
na semente producida en criadeiro, e deste xeito 
obter datos xenéticos que contribúan á explotación 
sostible dos bancos naturais e á efectividade das 
repoboacións.

Durante 2011, no Centro de Cultivos Mariños de 
Ribadeo leváronse adiante as seguintes experiencias 
para completar o estudo do cultivo intensivo de 

ameixa fi na en criadeiro e a optimización das súas 
fases máis críticas:

Probas de alimentación en cultivo larvario

Continuouse coas análises bioquímicas e de 
ácidos graxos da proba de alimentación na que se 
compararon catro dietas: Dieta 1: Ig(1) + Mn(1) + 
Cht(1); Dieta 2: Ig(1) + Mn(1) + Cht(2); Dieta 3: 
Ig(1) + Mn(1); Dieta 4: Cht. Os resultados indican 
que unha dieta constituída por unha soa especie 
(Chaetoceros), cunha proporción de EPA alto en 
relación ao DHA e unha proporción ω3/ω6 de 3,1, 
consegue mellores resultados de crecemento e su-
pervivencia ca outra dieta que achega Isochrysis e 
Monochrysis, coa conseguinte diminución de EPA e 
aumento da relación ω3/ω6 (6,3). Esta última dieta 
semella que o que consegue é acumular reservas 
nas larvas en vez de crecer, o que as converte en 
graxas, como suxire Nóvoa (2007). En calquera caso, 
é evidente a necesidade da achega de Chaetoceros 
á dieta no cultivo larvario desta especie posto que 
as outras dúas dietas estudadas (que a incorporan) 
tamén supoñen uns bos resultados nos cultivos.
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Tamén se estudou o efecto que produce o xaxún 
durante os primeiros días do desenvolvemento 
larvario. A experiencia iniciouse con larvas D de 
dous días de vida e deseñouse con catro grupos. 
Un control, que comeu desde o primeiro día, outro 
que estivo os dous primeiros días sen comer, outro 
catro días e outro seis días. A partir dos cales sub-
minístraselles comida nas mesmas racións que ao 
grupo control. Resumindo os resultados, as larvas de 
ameixa fi na son capaces de soportar o xaxún durante 
os catro primeiros días do desenvolvemento larvario, 
sen que iso supoña un agravio para o cultivo, e 
podendo recuperar a súa condición unha vez que se 
inicie a alimentación. No entanto, mantelas seis ou 
máis días sen comer provoca a non recuperación da 
súa condición cando se inicia a alimentación.

A posibilidade de manter as larvas de ameixa fi na 
sen comer durante os catro primeiros días do des-
envolvemento larvario, e que iso non comprometa 
o cultivo, pode ser benefi cioso, sobre todo, porque 
evitamos a entrada de carga bacteriana asociada 
ao alimento durante os primeiros días, nos cales as 
larvas son máis vulnerables.

Identifi cación da microbiota asociada a 
mortaldades presentes nas diferentes fases do 
cultivo en criadeiro

Continuouse co protocolo de recollida de mostras 
que se estableceu ao comezo do proxecto, e desta 
maneira ter controlados, de xeito preventivo, os 
puntos críticos nos circuítos do criadeiro.

Por outro lado, e segundo os obxectivos expostos 
ao inicio do proxecto, abordáronse dous puntos clave 
na calidade microbiolóxica dos cultivos: a posible 
redución da carga bacteriana dos reprodutores 
durante o acondicionamento e o uso de antibiótico 
nos cultivos larvarios.

1. Efecto da temperatura e a alimentación na 
carga bacteriana dos proxenitores durante o 
acondicionamento.

Como xa se demostrou, os proxenitores son unha 
das vías de entrada de vibrios, xa que estes poden 
formar parte da súa microbiota sen afectarlles, e 
poden chegar aos cultivos larvarios por transmisión 
vertical. Por iso cómpre avaliar o estado microbio-
lóxico dos individuos utilizados como reprodutores, 
así como buscar a forma de reducir as poboacións 
de vibrios asociadas e o risco de transmisión vertical

Avaliáronse catro condicións diferentes de acon-
dicionamento, por duplicado e durante 2 semanas 
(Táboa I). Os mellores resultados desde o punto 
de vista microbiolóxico, representados por unha 
redución de carga bacteriana, obtivéronse co 
acondicionamento a 20ºC sen alimento, seguido 
do gradiente con alimento, supoñendo en ambos 
os dous casos os presuntos vibrios un 4% das 
bacterias mariñas totais. Ademais, o desenvol-
vemento gonadal das ameixas destes lotes foi en 
conxunto o maior, pois están practicamente todas 
en fase de maduración-posta. En canto á análise 
dos datos en función do sexo dos individuos, non 
se observaron diferenzas marcadas, coa excepción 
dos exemplares mantidos sen alimento, no que as 
femias amosaron recontos de vibrios superiores aos 
machos.

2. Seguimentos microbiolóxicos de varios desen-
volvementos larvarios con e sen antibiótico.

Analizouse a dinámica da carga bacteriana, con 
especial interese nas poboacións de vibrios, así 
como a infl uencia do uso de antibiótico.

O cultivo larvario iníciase con larvas D de dous 
días de vida, a unha densidade inicial de 6 larvas/
mL, con auga de mar fi ltrada e esterilizada por UV. 
Utilizouse antibiótico (cloranfenicol) nun dos dous 
tanques a razón de 2,4 mg/L de auga de cultivo, 
subministrado cada dous días coincidindo co cambio 
de auga. A temperatura de cultivo foi de 20±0,5°C 
e a salinidade variou entre 32 e 35‰.



Táboa I.- Condicións de acondicionamento e reconto de bacterias mariñas heterótrofas en agar mariño 
(AM) e de vibrios en TCBS (ufc/gr), antes e despois da depuración.

 Tª (0,3 °C/d) 
 sen comida

 Tª (0,3 °C/d) 
con comida

Tª cte (20 °C)
sen comida

Tª cte (20 °C)
comida

Antes AM 7,6x10 ufc/g 7,6x10 ufc/g 7,6x10 ufc/g 7,6x10 ufc/g

Despois AM 3,1x10 ufc/g 3,9x10 ufc/g 7,7x10 ufc/g 8,3x10 ufc/g

Antes TCBS 1,4x10 ufc/g 1,4x10 ufc/g 1,4x10 ufc/g 1,4x10 ufc/g

Despois TCBS 8,0x10 ufc/g 1,4x10 ufc/g 1,4x10 ufc/g 1,4x10 ufc/g
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A carga de bacterias mariñas totais da auga de 
cultivo no mostrou diferenzas entre o cultivo cAb 
e sAb, no entanto, o efecto do antibiótico si se 
refl ectiu nos recontos de presuntos vibrios. Este 
efecto no se observou, non obstante, na microbiota 
das larvas, que presentaron vibrios en ambos 
cultivos. Os dous, cAb e sAb, morreron antes de 
completar todo o desenvolvemento larvario.

Obtivéronse un total de 52 illados, os cales se 

están caracterizando fenotipicamente. Así se obterá 
información da dinámica dos vibrios nos cultivos, 
desde a carga bacteriana inicial ata aquela que vaia 
aparecendo por achegas externas ou cambios no 
equilibrio de poboacións, incluíndo aquí o efecto do 
uso de antibiótico. Ademais, a identifi cación dos 
illados relacionados coas mortaldades fará doada 
a busca de posibles patóxenos bacterianos dos 
cultivos larvarios de ameixa fi na en criadeiro.



PROXECTO DE INVESTIGACIÓN PERSOAL
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Consellería de Innovación e Industria. 

INVESTIGADORA PRINCIPAL: 
Martínez Patiño, D.
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BOLSEIROS/AS:
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RESUMO

Este proxecto consta de dous subproxectos 
coordinados entre o equipo de investigación do 
Centro de Cultivos Mariños de Ribadeo (CIMA) e o 
equipo de investigación XENOMAR da Universidade 
da Coruña. O proxecto, que comezou a fi nais de 
2009, ten como fi n, nunha duración de tres anos, 
o desenvolvemento das técnicas do cultivo en 
criadeiro e a análise da diversidade xenética da 
ameixa rubia Venerupis rhomboides. 

O equipo de investigación do CIMA durante o 
ano 2011 continuou co estudo do ciclo reprodutivo 
desta especie, iniciado no ano 2009. Por iso 
se recolleu mensualmente unha mostra dunha 
poboación natural de ameixa rubia procedente 
de Cangas (ría de Vigo). De cada mostraxe 
procesáronse 30 individuos de tamaño comercial 
para o control do ciclo gametoxénico mediante as 
técnicas histolóxicas convencionais e a variación 
dos compoñentes bioquímicos maioritarios. 

Do estudo do ciclo gametoxénico pódese afi rmar 
que nesta especie hai individuos en madureza a 
posta durante todo o ano, aínda que nos meses 

de outono-inverno é onde se observa unha maior 
porcentaxe, mentres que durante a primavera-
verán atopamos unha meirande porcentaxe de 
individuos en gametoxénese. Esta especie presenta 
ademais moi desenvolvido o tecido muscular inter-
folicular ao longo de todo o ano e caracterízase pola 
ausencia de células vesiculares intrafoliculares, non 
presenta asincronía folicular dentro dun mesmo 
individuo e carece de estadio de repouso. 

A cantidade de carbohidratos en gónada e en 
víscera é mínima durante os meses de inverno 
e primavera e máxima durante verán e outono. 
Esta mesma evolución preséntana os índices de 
condición en gónada e víscera, así como os lípidos 
das vísceras. No entanto, os contidos de proteínas 
en gónada e víscera presentan os valores máis altos 
nos meses de inverno e primavera e, os máis baixos, 
en verán e outono. Por outra parte, as cantidades 
obtidas en lípidos da gónada non presentan 
variacións ao longo dos meses estudados.

Ao longo do ano 2011 recolléronse lotes de 
reprodutores que se estabularon no criadeiro para 
a recollida das desovas. Estes mantivéronse en 
tanques de 150 litros, con auga a temperatura 
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ambiente, cun caudal de 30 L/h e unha dieta mixta 
a base de diatomeas e fl axelados. Á saída dos 
tanques colocáronse cribos para a recollida da posta. 
Os ovos obtidos foron recolectados e incubados en 
tanques troncocónicos de 500 L e unha temperatura 
de 19±1ºC. As larvas mantivéronse nos mesmos 
tanques a unha densidade inicial de 5-10 larvas/
ml; no momento da metamorfose trasladáronse a 
cilindros con fondo de malla. As larvas alimentáron-
se diariamente cunha dieta mixta de microalgas 
(Ts, Ig, Pv y Ch) cunha ración inicial de 40 cls/μl.

As distintas desovas recolléronse de postas 
espontáneas producidas, nalgúns casos, cando as 
ameixas chegan ao criadeiro e outros despois de 
acondicionalas durante un tempo determinado. O 
tamaño medio dos ovos de V. rhomboides é de 
70 μm, e aproximadamente 30 horas despois da 
fecundación os ovos transfórmanse en larva D. 
Obtivéronse postas entre 59 e 4 millóns de ovos, 
é a porcentaxe media de transformación de ovo a 
larva D foi relativamente baixo, entre un 10 e un 
35%. A larva D ten un tamaño medio de 95 μm 
e aproximadamente 8 días despois do inicio do 
cultivo obsérvase a aparición da larva umbonada, 
cun tamaño medio de 130 μm. Entre os días 20 
e 25 desde o inicio do cultivo aparecen as larvas 

pediveliger cun tamaño arredor de 200-250 μm, 
a supervivencia media do cultivo larvario, desde 
a larva D deica a aparición da larva pediveliger, 
foi do 40%, aínda que se encontraron resultados 
moi variables, entre 73 e 15%. Entre os días 30 
e 35, desde o inicio do cultivo, as larvas estaban 
totalmente transformadas cun tamaño medio entre 
300 e 350 μm, e una supervivencia media desde a 
fi xación do 60%.

Do estudo do ciclo reprodutivo e das desovas 
espontáneas obtidos en criadeiro pódese afi mar 
que é posible obter desovas ao longo de todo o ano, 
polo que sería innecesario formular o acondiciona-
mento de reprodutores co fi n de adiantar o seu 
período de posta natural, aínda que si co propósito 
de mellorar o índice de condición dos reprodutores 
en criadeiro ou de obter máis dunha desova dun 
mesmo lote de reprodutores.

Durante o próximo ano fi nalizarase a análise das 
mostras recollidas para o estudo do ciclo reprodutivo 
desta especie, estandarizarase o método de cultivo 
larvario e poslarvario e describirase o patrón 
de evolución do desenvolvemento embrionario 
e larvario utilizando microscopía electrónica de 
varrido. 



PROXECTO PERSOAL
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colaboración coa empresa de xestión de residuos 
ECOCELTA, S.A. 

En resumo, tratouse de artellar un método sinxelo 
e barato, que aproveita o particulado orgánico fi no, 
sobrante do cultivo de peixes, para transformalo en 
biomasa de moluscos bivalvos; e o particulado groso 
despois de procesos de compactado e mesturas, 
con diversos materiais de solos, valorouse para 
compostaxe e vermicompostaxe. 

O preengorde de semente efectuouse en 
augas de efl uente de piscifactoría, comparando 
resultados con viveiros tradicionais. As probas 
de preengorde realizáronse con tres especies de 
ameixa comercial: ameixa fi na (T. decussatus), 
ameixa babosa (V. pullastra) e ameixa xaponesa 
(T. philippinarum ); ostra plana (Ostrea edulis) e 
ostra rizada (Crassostrea gigas). Ao fi nalizar a fase 
do preengorde (tamaño T/7, >10mm) a semente 
sementouse en recintos no parque de fondo 
(ameixas) ou en “pochóns” en sobreelevado, ata 
acadar o tamaño comercial. 

RESUMO

Este proxecto, coordinado entre as empresas 
INSUIÑA, S.L. e REMAGRO, S.A., contou coa 
colaboración externa dun grupo de investigación, 
liderado polo CIMA. A fi nalidade é implementar, 
a escala semi-industrial, un sistema multitrófi co 
integrado nun sistema de produción acuícola 
mariña: peixes e moluscos. Promóvese a produción 
de biomasa de moluscos ao tempo que se rebaixa o 
contido en materia orgánica do efl uente da piscifac-
toría, no presente caso de rodaballo. 

No proxecto participaron as seguintes entidades 
e grupos de investigación: CIMA de Vilanova 
de Arousa (en control e manexo da produción e 
cultivo de especies –ostras e ameixas- e patoloxía 
no cultivo exterior). USC, Facultade de Bioloxía, 
Dpto. de Microbioloxía no control de microbiota na 
fase de preengorde e cultivo exterior. Da Área de 
Edafoloxía da Escola de Enxeñería Técnico Forestal 
(Universidade de Vigo) en análise dos lodos da 
piscifactoría e a súa transformación en materia 
compostada, así como as posibilidades en usos 
agrícolas e/ou forestais. Probas que se realizan en 
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a) Crecemento 

É máis elevado nos sistemas tradicionais de 
preengorde exterior, aínda que non hai diferenzas 
signifi cativas entre os diversos sistemas e lotes 
de semente ao fi nal do preengorde. No cultivo ao 
exterior, unha vez sementadas, é semellante e 
independente do sistema e modelo de preengorde.

A especie V. pullastra é a que ten maior crecemento 
ao longo do ano; en segundo lugar R. philippina-
rum a partir de 18ºC de temperatura da auga do 
efl uente, con riscos de mortaldades puntuais cando 
a temperatura da auga do efl uente supera de forma 
sostida os 22ºC. A especie T. decussatus responde 
de forma irregular ao preengorde no efl uente, con 
mortaldades ocasionais e dispersión de tamaños 
ao longo do proceso, o que non permitiu dispor 
de exemplares, excepto un pequeno stock para os 
ensaios posteriores. 

En determinadas épocas do ano, de intensa carga 
de cultivo de peixes na granxa e choivas intensas, 
descende o pH e a partir de valores 7,2-7,4 da 
auga, disolve o carbonato cálcico das valvas, e 
aparecen episodios de mortaldades superiores 
ao 30% nalgúns dos casos, máis elevadas en V. 
pullastra que nas outras especies.

 b) Microbiota

Tomáronse mostras de cada especie de 
ameixa ao comezo e ao fi nal da experiencia de 
preengorde, en cada unha das localizacións, e 
sementáronse en dous medios de cultivo sólido: 
Agar Mariño (medio xeral) e TCBS (medio selectivo 
para vibrios). Os resultados mostraron que a 
carga bacteriana (ufc/g) mantívose estable ao 
longo da experiencia, aínda que se observou que 
tanto en ameixa xaponesa como en fi na a con-
centración de vibrios foi superior no efl uente da 
granxa de peixes que nas outras dúas localiza-
cións (sementeiro tradicional e exterior no medio 
natural). Na semente preengordada no efl uente 
prodúcese un cambio na microbiota, aparecendo e 

facéndose máis numerosas as especies asociadas 
á microbiota normal de peixe (Vibrio splendidus, V. 
gigantis, V. ponticus, V. agarivorans), aparecendo 
tamén algunha especie con potencial patoxénico 
para peixes e moluscos (V. harveyi, V. corallilyti-
cus, V. tubiashi, entre outros).

Como é previsible, o medio en que se efectúa 
o preengorde condiciona a microbiota asociada 
á ameixa en cultivo durante a propia fase de 
preengorde e a etapa inicial de engorde. Estas 
diferenzas desaparecen no cultivo posterior na 
praia, e entón obsérvanse diferenzas relacionadas 
coa especie de ameixa que se trate. No entanto, 
algunhas especies de vibrio detectáronse ao fi nal 
do período de engorde, con illados de vibrios 
propios da microbiota de peixes en ameixas que 
tiveron o preengorde nos efl uentes de piscifacto-
rías pero non nas de preengorde tradicional.

c) Patoloxía

Nestas mostraxes, as principais patoloxías 
detectadas son os parasitos pertencentes aos 
xéneros Perkinsus e Bonamia, descritos en Galicia 
como P. atlanticus e B. ostreae. 

No caso de P. atlanticus, este parasito que 
provoca a enfermidade coñecida como perkinsiose 
causa un debilitamento do hóspede, que en 
determinadas ocasións pode ir asociada a 
mortaldades. As diferenzas de prevalencia nas 
distintas especies de ameixa en cultivos, en 
suspendido e en substrato (parque intermareal), 
son propias da dinámica da perkinsiose. As 
condicións de cultivo en substrato son máis 
extremas, tanto de temperatura, salinidade, 
como pola localización do rango de marea, e 
que en sinerxía coa perkinsiose, prodúcense as 
denominadas “mortaldades selectivas” en diversas 
poboacións, como as observadas sobre todo con V. 
decussatus y V. pullastra. 

En relación a B. ostreae, este parasito provoca 
a enfermidade coñecida como bonamiose, que 
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afecta exclusivamente o cultivo de ostra plana. 
Non ocorre igual coa ostra xaponesa, especie na 
que ata o momento non está descrito este parasito, 
e detéctanse nestas experiencias patoloxías que se 
poderían entender como menores. 

No caso de colonias de rickettsias detectadas 
nos cultivos de ameixa e ostra xaponesa, tanto 
pola súa prevalencia como pola súa intensidade, 
non son preocupantes para o cultivo, xa que se 
poden considerar como algo habitual neste tipo de 
cultivos. 

d) Tratamento de lodos (residuos grosos do 
efl uente) en laboratorio 

Ao tratarse dun material líquido, foi necesario o 
uso dun estruturante sólido, serradura de piñeiro, 
en proporción 3:1 (serradura-lodo). En vermicom-
postaxe foi viable despois dun proceso de esta-
bilización. Este proceso rebaixa a condutividade 
eléctrica do lodo fresco e eleva a relación C/N. Os 
resultados indican que a aplicación de lodo ver-
micompostado ao solo é unha achega de materia 
orgánica así como de fósforo en forma dispoñible. 
A contribución de nitróxeno en forma de nitritos e 
de amonio é baixo, debido á baixa taxa de mine-
ralización. 

Conclusións:

O preengorde de semente en efl uentes de pis-
cifactoría é una opción efi ciente e económica para 
o preengorde de semente de venéridos a partir 
do tamaño T3. A semente resultante é apta para 
a sementeira e engorde en parques. A ameixa 
babosa, ameixa xaponesa e ameixa fi na responden 
por esta orde en canto á efi ciencia do preengorde 
nestes efl uentes. En canto ao cultivo e crecemento 
da semente engordada e procedente dun ou outro 
sistema de preengorde non se aprecian diferenzas 
no momento da colleita do tamaño comercial. 

As análises microbiolóxicas, patolóxicas e 
bioquímicas non indican diferenzas signifi cati-

vas entre os individuos do tamaño comercial, 
independentemente do sistema de preengorde 
do que provén a semente (efl uente, sementeira 
tradicional, ao exterior no medio natural, etc). 

O proceso de compostaxe e vermicompostaxe 
dos lodos permite corrixir a elevada conductividade 
do lodo fresco, elévase a relación C/N e redúcese 
notablemente a humidade do residuo. A aplicación 
do vermicompost ao solo tradúcese nun incremento 
do contido de materia orgánica, o que supón un 
primeiro paso na recuperación da súa calidade. Os 
resultados das incubacións no laboratorio permiten 
concluír que a aportación de vermicompost de lodo 
a solos degradados é unha opción viable para iniciar 
a súa recuperación. 

Aplicabilidade:

Os resultados das experiencias realizadas indican 
a idoneidade de integrar sistemas de redución de 
materia orgánica de efl uentes mediante a transfor-
mación en biomasa animal e/ou vexetal. 

O preengorde de determinadas especies de 
bivalvos no efl uente de piscifactorías en terra, 
preséntase como método sinxelo e barato, que 
aproveita o particulado orgánico fi no sobrante do 
cultivo de peixes para transformalo en biomasa de 
moluscos bivalvos. O particulado groso a través de 
procesados, compactado e mesturas con diversos 
materiais de solos, valóranse para a compostaxe e 
vermicompostaxe. 

En todo caso, nas instalacións en terra e para 
preengorde cómpre realizar unha fi ltración previa 
dos residuos grosos que arrastra o efl uente no 
caso dos moluscos bivalvos, axuste de pH nalgúns 
momentos, e que os procesos de cultivo e manexo 
na piscifactoría se efectúen en concordancia coas 
prácticas de uso das augas do efl uente. 

Os procesos de tratamento de lodos son 
complexos por mor da salinidade e do compactado, 
pero a súa utilización mediante a compostaxe e 
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semicompostaxe preséntase como unha líña de 
actividade que hai que considerar no tratamento e 
aproveitamiento dos lodos. 

Na actualidade, nas piscifactorías en funcio-
namento non é doado aplicar este tipo de apro-

veitamento sen cambios estruturais do sistema 
de vertedura do efl uente. Non obstante, pode 
contemplarse este feito en futuras reformas ou no 
deseño de novas piscifactorías.
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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&p
articipante=galicia pódese obter información máis 
detallada da CA de Galicia.

Os principais obxectivos deste tipo de cultivos 
son, por un lado, o económico, ao oirixinar unha 
diversifi cación na produción de especies comerciais, 
e, por outro, no aspecto ambiental, facer actuar 
unhas especies como biofi ltro das outras, 
mellorando a calidade da auga despois de pasar 
polo cultivo principal e interrelacionándose algas, 
peixes, moluscos e anémonas.

Estas experiencias realizáronse nas instalacións da 
empresa colaboradora AQUACRÍA S.L., que traballa 
con rodaballo (Scophthalmus maximus) e linguado 
(Solea senegalensis). 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 como 
en suspensión, así como o aumento e diversifi ca-

ción da produción acuícola da planta. Así mesmo, 
conséguese a biofi ltración dos sólidos do efl uente 
dunha planta de cultivo de rodaballo pasando as 
augas do efl uente da planta de engorde de rodaballo 
por un biofi ltro de invertebrados sedimentívo-
ros (Anemonia viridis, Nereis aibuhitensis, Alitta 
virens), invertebrados fi ltradores, consistente en 
diversos tambores de preengorde de ameixa fi na 
(Tapes decussata), xapónica (Ruditapes phillipina-
rum), babosa (Venerupis pullastra) e ostra rizada 
(Crassostrea gigas). A segunda zona consiste 
nun cultivo de algas asimiladoras e fi ltradoras 
que retiren as partículas en suspensión e doutro 
de macroalgas mariñas (Saccharina latissima) 
que actúan como asimiladoras dos nutrientes en 
disolución. Preténdese valorar o incremento da 
produtividade destes cultivos asociados polo uso 
de augas enriquecidas e a súa capacidade absoluta 
de depuración do efl uente. As algas e invertebra-
dos utilizados nesta experiencia foron recolleitados 
de poboacións naturais ou obtidos de criadeiros de 
moluscos. Algúns clons de macroalgas cultiváranse 
tamén nas instalacións da Planta de Cultivos de 
Algas do IEO en Santander e do CIMA.

Para o estudo de algas asimiladoras utilizáronse 
plantas xuvenís de Saccharina latissima (Linnaeus) 
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Lane, Mayes, Druehl & Saunders (Laminariales, 
Phaeophyta) obtidas a partir do banco de 
xermoplasma da Planta de Cultivo de Algas do IEO 
en Santander polo procedemento do cultivo de 
gametófi tos en free-living. Esta especie, coñecida 
como “kombu de azúcar”, autóctona no noroeste 
ibérico, pode ser materia prima para a obtención de 
alxinatos e biogás; non obstante, ten maior valor 
engadido no seu uso para a alimentación animal e 
humana. Durante o período de ensaio realizáronse 
consecutivamente tres experiencias distintas con 
dúas densidades diferentes de planta (1 e 2 kg/m3) 
co obxectivo de obter información básica sobre a 
intensidade e posible fi totoxicidade da luz incidente, 
a dinámica do consumo de nutrientes (especial-
mente NO3

-) e a infl uencia da renovación de auga 
no desenvolvemento do cultivo. Con respecto á 
dinámica de consumo de nutrientes en ambas as 
dúas densidades obsérvase que tras 12 días de 
cultivo aínda queda na auga dos tanques máis dun 
terzo dos nitratos iniciais e que esta diminución vai 
parella ao incremento de biomasa en Saccharina 
latissima. Obsérvase tamén que a asimilación de 
nitrato non é un proceso constante. O máis signi-
fi cativo das experiencias realizadas para valorar a 
infl uencia da renovación de auga é que Saccharina 
latissima é quen de vivir de forma continua e desen-
volverse adecuadamente en augas con altas taxas 
de nutrientes (tanques con renovación), e que 
a produción nos tanques de máis alta densidade 
mellora signifi cativamente coa renovación de auga 
pola eliminación do estrés que sofren as algas nos 
tanques sen renovación debido ao incremento de 
pH nas horas de maior taxa fotosintética.

Conclúese, polo tanto, que o cultivo en suspensión 
de Saccharina latissima en tanques utilizando o 
efl uente dunha granxa de peixes en circuíto pechado 
é perfectamente viable e produtivo, polo menos ata 
o mes de abril. Dedúcese que a alta concentración 
de nutrientes non resulta tóxica para esta especie, 
nin de maneira aguda nin de manera crónica. Por 
outra parte, a luz incidente nestas condicións non 
é limitante nin por exceso nin por defecto para o 
desenvolvemento desta especie. Pola alta concen-

tración de nutrientes dos efl uentes deste tipo de 
granxas a taxa de renovación da auga dos tanques 
pode ser moi baixa, co aforro enerxético que iso 
supón. Non entanto, se a renovación é excesi-
vamente pequena, debería instalarse un sistema 
automático de medición e corrección de pH para 
evitar oscilacións letais deste.

As experiencias realizadas con sedimentívoros 
inícianse con dúas especies de nereidos dispoñibles 
habitualmente en establecementos de pesca, a 
especie autóctona Alitta virens e a alóctona Nereis 
aibuhitensis, que, mesmo que ambas as dúas 
son carnívoras, poden crecer con fango sólido 
procedente do efl uente. Non obstante, A. virens 
presenta unha maior adaptación ao cultivo que N. 
aibuhitensis, posto que a supervivencia despois 
dun mes é do 100%. O crecemento de poliquetos 
con materia particulada residual procedente 
do efl uente non dá diferenzas signifi cativas como 
sucede coa materia residual sólida. Outra 
especie idónea sería Arenícola marina, xa que é 
sedimentívora e pode asimilar a materia orgánica 
dispoñible no substrato. Así, nos experimentos 
preliminares realizados con esta especie obtivéronse 
bos resultados como demostra que aos 39 días 
utilizando unha mestura de substratos composta de 
¼ parte de lodo e ¾ partes de area se obtivo un 
crecemento do 106%. Estes experimentos iniciais 
indican que as tres especies se poden alimentar con 
fango sólido proveniente de piscifactorías, a pesar 
de que N. aibuhitensis e A. virens son especies 
carnívoras, o cal se traduce en que o fango de pis-
cifactoría contén valor nutritivo e proteínico para 
a alimentación de poliquetos ensaiados. Arenicola 
marina, aínda que mostra maior crecemento cós 
da familia nereidos, conclúese que é unha especie 
que ten un gran potencial para ser utilizada na 
depuración de lodos de piscifactorías. Pero habería 
que seguir investigando e experimentando para 
mellorar a súa supervivencia. 

A seguinte especie estudada é a Anémona 
(Anemonia viridis). O sistema empregado para 
o cultivo inclúe o cultivo do invertebrado sedi-
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mentívoro (Anemonia viridis). Durante o período 
analizado o pH mantívose en valores normais, 
sempre por riba de 7 e por baixo de 8. En canto 
á temperatura, cando esta foi inferior a 10ºC, o 
crecemento foi nulo ou moi reducido, sendo signifi -
cativo (95%) cando aumentou paulatinamente ata 
alcanzar os 15ºC. Aos 45 días obsérvase na auga 
fi ltrada un descenso no peso das anémonas do 
33% mentres que na auga sen fi ltrar o incremento 
en peso fresco medio foi do 50% debido ao valor 
proteínico das feces dos peixes e dos restos de 
penso, así mesmo a poboación experimenta un 
incremento da biomasa total e tamén en número, 
debido á reprodución por bipartición dos exemplares 
máis grandes. Estes resultados iniciais indican 
a posibilidade de utilizar sedimentívoros como 

biofi ltro en granxas mariñas de peixes. Ao longo do 
experimento constatamos unha elevada porcentaxe 
de reprodución por bipartición na poboación. Por 
conseguinte, no caso de Anemonia viridis, as posi-
bilidades potenciais de cultivo son moi elevadas e 
a importancia da reprodución asexual pode ser un 
factor moi importante, sobre todo de cara a unha 
posible explotación deste recurso dentro dun marco 
sostible. 

Semella factible que nun futuro se poida optimizar 
un sistema AMTI en terra constituído por peixes/ 
moluscos /macroalgas/ anémonas/ poliquetos 
mediante aproveitamento do efl uente da piscifac-
toría.
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RESUMO

Esta acción foi realizada no marco do convenio 
subscrito con Centro Oceanográfi co de Vigo do 
Instituto Español de Oceonografía cuxo obxectivo era 
a posta a punto dunha técnica de cultivo intensivo de 
paralarvas de polbo (Octopus vulgaris), que ofreza 
bos resultados de crecemento e supervivencia. 

A continuación expóñense as conclusións xerais 
emanadas da investigación efectuada entre as 
anualidades 2008-2011:

Estandarización do cultivo. Corroborouse que 
a utilización de artemia engordada con Isochrysis 
galbana e enriquecida 24 h con Nannochloropsis sp. 
constitúe unha dieta axeitada para o cultivo larvario 
do polbo, xa que é apta para alcanzar os 30 días de 
vida cunha alta fi abilidade e demostrou ser a única 
coa que se obtiveron exemplares bentónicos sen 
necesidade de utilizar zoeas de crustáceos.

As condicións de cultivo en 1000 L foron estanda-
rizadas para alcanzar o mes de vida, conforme as 
seguintes características:

  Tanque circular de interior negro, con regu-

lación da altura de auga polo exterior e con 
tubo central con ventás cubertas de malla de 
500 μm.

  Limpador de superfi cie; aireación suave-me-
dia con pedra difusora suxeita ao tubo central 
sen tocar o fondo do tanque; a potencia da 
aireación non chega a remover o fondo pero 
permite unha repartición homoxénea de pa-
ralarvas, presas e fi toplancto no tanque de 
cultivo.

  Dous tubos fl uorescentes que achegan unos 
800-1000 Lux na superfi cie do tanque.

  Densidade de paralarvas de 10 paralarvas L–1, 
é dicir, un total de 5000 paralarvas.

  A temperatura da auga mantenrase a 22±1ºC 
con quentador nos tanques. Para as reno-
vacións (30% do volume ao día) utilízase o 
circuíto de auga quente con fi ltración a 1 μm 
e con desgasifi cador.

  O circuíto mantense pechado os primeros 5-7 
días. A partir dese momento ábrese tres días 
á semana entre as 9:00 e as 13:00 horas cun 
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fl uxo suave pero que permita a eliminación 
total da artemia e fi to.

  Utilización de “auga verde” nos cultivos. 
Engádese o 15% da mestura de enriquece-
mento: concentrado de Nannochloropsis sp. 
da casa Necton, a unha concentración de 
1.106 cel mL-1 e Isochrysis galbana cunha con-
centración de 40000 cel mL-1.

  O protocolo de alimentación é o seguinte: os 
primeiros 15 días de cultivo, artemia de un 
día de vida alimentada con Isochrisis galbana 
cunha concentración de 750000 cel mL-1. 
A partir do día 16 de vida, utilízase artemia 
adulta (de máis de 1,5 mm de lonxitude) 
engordada durante 4-5 días con Isochrysis 
galbana e enriquecida 24 horas con concen-
trado de Nannochloropsis sp. da casa Necton, 
a unha concentración de 7,106 cel mL-1 e 
Isochrysis galbana cunha concentración de 
250000 cel mL-1.

A artemia subminístrase a unha concentración que 
varía entre 0,5 e 1 artemias mL-1, axustando todos 
os días a dita concentración nos tanques de cultivo.

A pesar de que nesta acción de investigación non 
se conseguiu estandarizar de forma global o cultivo 
integral do polbo, Octopus vulgaris, si foi posible 
establecer unha metodoloxía que permite acadar ao 
mes de vida crecemento e supervivencia superiores 
a outros autores. Esta tecnoloxía poderá ser 
utilizada como “control” en futuros experimentos 
formulados noutros proxectos de investigación.

Tamaño de artemia. O uso de artemia de 1 
día (A1) durante os 15 primeiros días de vida das 
paralarvas de polbo require menos esforzo e é máis 
rendible que usar artemia adulta; non entanto, a 
partir desa idade, as paralarvas necesitan presas 
de maior tamaño, por iso se lles debe subministrar 
artemia engordada (con Isochrysis galbana e 
enriquecida con Nannochloropsis sp.). É de gran 
interese a valoración das posibles diferenzas a nivel 

bioquímico entre os dous grupos de paralarvas a 
día 15, así como a súa evolución no tempo (ao mes 
de vida).

Volume do tanque de cultivo. O volume do 
tanque infl úe signifi cativamente no crecemento 
de paralarvas de polbo nun sistema intensivo; de 
modo que a maior volume, mellor crecemento 
obtido. A utilización de volumes máis reducidos 
permite a realización dun maior número de réplicas 
e tratamentos estatísticos; pero cómpre sinalar 
que o crecemento pode ser subestimado cando se 
compara cos obtidos a maiores volumes.

Zooplancto conxelado versus zooplancto 
deshidratado. Os resultados mostran que once 
días despois da eclosión, os pesos medios fi nais 
alcanzados ao utilizar zooplancto conxelado como 
dieta foron signifi cativamente máis elevados 
(P<0,05) que con zooplancto deshidratado. O 
zooplancto conxelado proporciona unha dieta 
máis asequible (fácil de obter mediante pescas) 
que as zoeas vivas de crustáceos e mantén unha 
composición nutricional semellante que cobre 
os requirimentos nutricionais das paralarvas de 
polbo. En todo caso, é necesario seguir afi nando 
en aspectos tales como a fl otabilidade desta dieta 
inerte, a cantidade de alimento e o número de 
doses subministradas.

Zooplancto vivo. O zooplancto do medio mariño 
constitúe a dieta natural das paralarvas, polo que 
en diversos experimentos ensaiouse o uso de dietas 
constituídas por zooplancto acabado de pescar, 
peneirado e subministrado como complemento da 
artemia ás paralarvas de polbo. Aínda así non se 
logrou mellorar os resultados de crecemento e su-
pervivencia ao mes de vida; isto é unha evidencia 
máis da difi cultade que entraña o cultivo das 
primeiras fases de vida desta especie.

Dietas inertes. Probáronse diferentes pensos 
comerciais formados por partículas de entre 1 
e 2 mm de longo, con diversas cores e graos de 
fl otación, cun alto contido en proteínas na súa 
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composición. Dos tres pensos subministrados, 
só un deles, da casa Bernaqua, foi ben aceptado 
polas paralarvas: estas atacan, reteñen e inxiren os 
pellets subministrados, o cal se considera un éxito 
tendo en conta a moi particular forma de comer 
destes animais. Nestes primeiros ensaios non se 
rexistraron crecementos e supervivencias mellores 
que utilizando a dieta control, polo que cómpre 
seguir ensaiando novas formulacións. As casas 
subministradoras de penso (Bernaqua, Skretting e 
Biomar) mostraron máximo interese nesta líña de 
traballo.

Composición bioquímica

Paralarvas. Realizouse un seguimento da 
composición bioquímica das paralarvas de polbo 
nun cultivo estándar (volume dos tanques 500 ou 
1000 litros, densidade 10 larvas/litro, alimentación 
artemia engordada con Isochrysis galbana e 
enriquecida con Nannochloropsis sp.) desde 
a eclosión ata o día 30 de vida. Os resultados 
amósanos que o valor medio das proteínas das 
paralarvas de polbo oscila entre o 43 e o 53% e 
o dos lípidos entre o 11 e o 13% do peso seco. 
En canto á distribución das diferentes clases de 
lípidos, os fosfolípidos representan a clase de 
lípidos maioritaria supoñendo entre 34-45 μg/μg P. 
seco (31-41% de os lípidos totais). As larvas de 
polbo carecen de triglicéridos (TAG) e o contido en 
esterois supón entre 10 e o 13% do total de lípidos. 
O contido en ácidos graxos indica un descenso dos 
PUFA desde o día 0 de vida das larvas 24,21μg/
μg P. seco (55% do total de ácidos graxos) ata o 
día 15 de vida con valores entre 18 e 20 μg/μg P. 
seco (41-46% do total), que se mantén ata o día 
30 de vida. A mesma tendencia presentan o grupo 
dos PUFA W3 que supoñen nas larvas acabadas de 
oclosionar o 44% dos ácidos graxos, mentres que a 
días 15 e 30 de vida oscilan entre o 27 e o 31% do 
total. As paralarvas acabadas de oclosionar teñen 
un contido de EPA (20:5 n-3), DHA (22:6 n-3) e 
ARA (20:4 n-6) que supoñen respectivamente o 
25, 17 e 6 % do total de ácidos graxos. Obsérvase 
un descenso considerable no contido en DHA que 

supón 11,8 μg/μg P. seco (25% do total) en larvas 
o día 0 e 4 e 2 μg/μg P. seco en paralarvas de 15 e 
30 días respectivamente, mentres que EPA e ARA 
soben lixeiramente neste período. O contido en 
ácidos graxos monoinsaturados ascende desde o 
día 0 desde 4 μg/μg P. seco (11% do total) a valores 
entre 6-9 μg/μg P. seco (18-22%) os días 15 e 30 
de vida e os saturados mantéñense entre 12-15 μg/
μg P. seco (34-37%) ao longo do cultivo. 

Presas

1. Artemia. Existe unha grande variabilidade no 
perfi l bioquímico da artemia segundo as microalgas 
utilizadas como alimento e/ou enriquecedor. O 
contido en proteínas varía entre 35-51% e os 
lípidos entre o 12-19% do peso seco. A artemia 
varía o seu contido en clases de lípidos cando é 
cultivada e/ou enriquecida con microalgas, o que fai 
que diminúa o seu contido en TAG e se incremente 
considerablemente o contido en Fosfolípidos que 
supoñen entre 51 e 75 μg/μg P. seco (37-52% do 
total de lípidos) en artemia de 6 días engordada 
con Ig, Nn ou mestura as dúas. Os ácidos graxos 
poliinsaturados increméntanse tamén de maneira 
considerable co enriquecemento e alcannzáronse-
valores de PUFA de 19-20μg/μg P. seco na artemia 
de 6d (41-42% do total), mentres que os monoin-
saturados descenden representando o 54% dos 
ácidos graxos en artemia de 1 día engordada con 
Isochrysis e entre o 31 e o 33% na artemia de 6 
días engordada coas microalgas mencionadas.

O contido en EPA increméntase considerable-
mente co enriquecemento con microalgas que varía 
entre 3 e 4 μg/μg P. seco en artemia de 4 e 6 e 
7 días (6-10% do total). A artemia presenta un 
contido en DHA inferior ao 1% do total dos ácidos 
graxos que apenas se incrementa ao engordala con 
microlgas, agás na artemia de 10 días engordada 
con Isochrysis que alcanza o 3% do total.

Non existen diferenzas signifi cativas na 
composición bioquímica da artemia engordada coas 
microalgas mencionadas.
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2. Zooplancto. O zooplancto do medio natural 
presenta un contido en proteínas que varía entre o 
27 e o 36% e de lípidos entre o 13-15%; o contido 
en fosfolípidos oscila entre 21 e 27 μg/μg P. seco 
(14-19% do total de lípidos) e ten un alto contido 
en ácidos graxos poliinsaturados, entre 34 e 42 μg/
μg P. seco (57-60% do total de ácidos graxos) con 
valores de PUFA W3 entre 31 e 38 μg/μg P. seco 
(50-53%). O contido en EPA varía no zooplancto 
entre 12-15μg/μg P. seco (21-23%), o DHA entre 
14-17 μg/μg P. seco (19-23%) e o ARA entre 1,5 e 
2 μg/μg P.seco (3% do total).

3. Zoeas de centola. As zoeas de centola 
presentan tamén valores altos de PUFA, 14-23 μg/
μg P. seco (47-53%) e alto contido en fosfolípidos. 
O contido en EPA supón entre o 18-22% e DHA 
entre o 16-18% respectivamente do total de ácidos 
graxos. Os valores de PUFA, EPA e DHA, aínda 
que inferiores aos obtidos no zooplancto do medio 
natural son considerablemente máis elevados 
cós obtidos na artemia de 6 días enriquecida con 
microalgas na que se alcanzaban 41-42%, 6-7% e 
0,5-0,7 % do total de ácidos graxos en PUFA, EPA e 
DHA respectivamente.

Os resultados obtidos nas zoeas e o zooplancto do 
medio natural mostran a idoneidade da utilización 

destas presas polo seu elevado valor nutritivo 
como complemento da artemia enriquecida na 
alimentación das paralarvas de polbo.

Os resultados obtidos no proxecto de investigación 
coordinado deu lugar a consolidar unha tecnoloxía 
de cultivo de paralarvas de polbo que é considerada 
a máis avanzada existente hoxe en día en España. 
Este recoñecemento non soamente é asumido no 
ámbito científi co, senón tamén no sector industrial 
interesado no cultivo integral do polbo.

Como actividades de investigación futuras 
conseguiuse fi nanciamento de dous nuevos 
proxectos de investigación:

  Nutripolbo (fi sioloxía da nutrición e do estrés 
nas primeiras fases de vida do polbo común, 
Octopus vulgaris. Produción de paralarvas), 
Plan nacional I+D+I. 

  Plan nacional polbo-JACUMAR, no que o IEO 
e o CIMA levarán a cabo, como Comunidade 
Autónoma de Galicia, o cultivo de paralarvas 
utilizando os crustáceos e zooplancto dunha 
empresa galega do sector dedicada a cetárea 
e criadeiro de moluscos na ría de Arousa.
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RESUMO

Cultivo de volandeira

Tras as experiencias de anos anteriores sobre 
diferentes aspectos do cultivo de volandeira 
en batea, no ano 2011 realizouse unha proba 
para determinar o efecto da densidade sobre o 
crecemento e rendemento no cultivo en suspensión. 
Avaliáronse tres densidades de cultivo desde fi nais 
de novembro do 2010 ata mediados de setembro 
de 2011. A semente utilizada (L0=29 mm y P0=2,8 g) 
procedente do despegue dos colectores de 2010 foi 
estabulada en lanternas xaponesas nunha batea na 
ría de Aldán.

Cada lanterna constaba de cinco pisos, diámetro 
de 45 cm, malla de 12 mm e peche de velcro. As 
densidades utilizadas foron unha densidade alta, 
utilizando o 75% de cobertura (1061 ind/m2), 
outra densidade intermedia, co 50% de cobertura 
(707 ind/m2) e unha densidade baixa, co 25% de 
cobertura (324 ind/m2). A proba fíxose por triplicado 
con mostraxes bimensuais, o desdobre tivo lugar a 
fi nais de marzo (113 días) cunha redución do 40% 
utilizando estruturas limpas.

En todos os casos, as maiores taxas de crecemento 
tiveron lugar en maio despois do desdobre, se 
ben estas taxas foron máis acusadas nos cultivos 
a maior densidade, con valores de 7,50 mm/mes 
fronte a 6,18 mm/mes coa cultivada a menor 
densidade. A densidade intermedia presentou unha 
taxa de crecemento de 6,56 mm de lonxitude ao 
mes.

O crecemento, tanto en tamaño como en 
peso, estivo signifi cativamente infl uenciado pola 
densidade, e presentou ao fi nal do cultivo un 
incremento en tamaño do 108% (L=59,4 mm) 
coa densidade baixa (DB), o 90% coa intermedia 
(DM) (L=54,41 mm) e o 83% (L=52,44 mm) coa 
densidade alta (DA). Respecto ao crecemento 
en peso, os maiores incrementos tamén foron 
rexistrados coa densidade baixa con valores de 27,8 
g de peso medio individual, seguido de 21,94 g/ind 
en densidade media e de 19,8 g/ind a densidade 
alta cun termo medio de rendemento en carne do 
34%, 33% e 32% para cada densidade. A semente, 
ao longo de todo o periodo de cultivo, presentou un 
crecemento exponencial.

A incidencia de epibiontes (poliquetos) na zona é 
elevada puido afectar a partir de maio ao 78% da 



Figura 1.- Efecto da densidade sobre a biomasa por m2 da semente cultivada.
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semente cultivada, e foi algo menor con densidades 
altas un 66,7% fronte ao 78% observado coas 
outras densidades.

Non obstante, tendo en conta estes resultados 
obtidos, e desde o punto de vista de rendemento 
do cultivo, a densidade de traballo óptima das 
tres ensaiadas é a de maior cobertura, xa que ao 
fi nal do cultivo, cando os individuos xa superan 
o tamaño comercial, a biomasa de carga foi de 
13,1 kg/m2 a densidade alta (75% de cobertura), 
seguido de 9,7 kg/m2 a densidade media (50% de 
cobertura) e, por último, de 6,2 kg/m2 a densidade 

baixa (25% de cobertura) dos cales o contido en 
carne foi de 4,6  kg/m2, 3,5 kg/m2 e 2,4 kg/m2 res-
pectivamente, o que suporía que, a igual nivel de 
utilización de recursos (materiais de cultivo, man 
de obra de mantemento, medios de transporte, 
espazo de ocupación de batea, etc.), a biomasa 
total producida podería verse incrementada nun 
100% cando o incremento en tamaño soamente se 
vería reducido o redor do 10%. 

Este estudo permitiunos comprobar que o sistema 
pode soportar elevadas densidades de cultivo (75% 
de cobertura) con mortalidades inferiores ao 3%. 
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RESUMO

Estas instalacións son o resultado dun proxecto 
de demostración de investigación aplicada, co que 
se trata de validar un modelo “minicriadeiro” para 
produción sostida de semente de ameixa para 
a sementeira e cultivo en áreas de produción de 
Galicia, baixo o control do sector marisqueiro. O 
obxectivo principal foi establecer os procedemen-
tos e rutinas de traballo nas instalacións “mini-
criadeiro para semente de ameixa”, establecendo 
métodos e rutinas de traballo que permitan obter 
unha produción estable de semente nos períodos de 
posta natural das especies obxecto de produción. 

Considérase que o tamaño 2 mm (ou inferior) é 
o máis adecuado para a retirada da semente das 
instalacións do minicriadeiro, e pasar ao preengorde 
exterior onde debe acadar o tamaño de 12 mm 
(T7), a partir do cal pode cultivarse no exterior sen 
elevados riscos de mortaldade. 

A instalación de minicriadeiro está proxectada 
para unha produción anual de 40 millóns de uds/
ano de sementes de ameixa de cribo 1 mm (que 
equivalen a 40 kg de biomasa de semente). A partir 
do ano 2009 habilitouse un sementeiro exterior 

no recinto portuario próximo; este sementeiro 
fl otante en fl uxo forzado invertido fl upy ten unha 
capacidade anual de produción de 12-15 millóns de 
unidades ata o tamaño obxectivo de 10-12 mm que 
se axusta á proposta de “minicriadeiro”.

O esforzo de investigación orientouse principal-
mente a estandarizar os protocolos e os procedemen-
tos de manexo nas fases larvarias e de produción das 
microalgas. Por outra parte, desenvolver, asociado 
ao criadeiro, un sementeiro que permita o paso 
do tamaño de 2 mm a 12 mm, baixo o criterio de 
efi ciencia e baixos custos operativos. Puntualmente 
a instalación estivo sometida a elementos externos 
que afectaron a produción: en febreiro de 2009 
unha tormenta destruíu parcialmente a estrutura de 
cuberta; na primavera de 2010 produciuse unha forte 
resuspensión de lodos e sedimentos orixinados, pola 
construción do embarcadoiro próximo ao sementeiro, 
o que provocou mortaldades na semente deste. 

Na instalación do minicriadeiro nestes anos, 
incidiuse especialmente nos seguintes aspectos:

Aproveitar e potenciar as condicións 
naturais: de luz ambiental (para a produción en 
continuo de microalgas); de temperatura ambiente 
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(provocando as postas larvarias en función da 
maduración das especies no medio natural); de 
produtividade natural (sacando a semente ao 
sementeiro exterior a partir do tamaño 1-1,5 mm). 

De aforro enerxético: mediante placas solares 
para quentar a auga do mar dos circuítos de cultivo 
de larvas e semente. 

Desenvolvemento de sistemas e circuítos 
en semicontinuo: procurando a estabilidade 
nas fases de cultivo, para a produción de larvas, 
poslarvas e microalgas. 

De manexo e efi ciencia no sistema de 
preengorde: optimizando os procesos de traballo 
no sementeiro. 

Protocolos para a distribución da semente: 
procedente do sementeiro para sementeira e 
cultivo.

 Manual de procedementos e actuacións: 
para o manexo efi ciente e rendible de instalacións 
con estas características. 

A semente sae do criadeiro para o preengorde no 
sementeiro cando é retida na peneira T1 (tamaño 
arredor de 1,5 mm). Os procesos operativos nos 
sementeiros e os custos de manexo e mantemento 
son moi inferiores aos do criadeiro, isto confi rma 
e eleva as vantaxes que supón, para o éxito dun 
criadeiro, dispor de sementeiros axeitados para o 
preengorde da semente. Estase a facer, para a súa 

publicación, un manual de procedementos e xestión 
integral deste tipo de instalacións (minicriadeiro e 
sementeiro asociado). 

O obxectivo para o sementeiro situado no 
peirao deportivo de Camariñas foi optimizar a súa 
efi ciencia, desde o punto de vista do funcionamen-
to, manexo de semente e seguridade de traballo. 
Un aspecto importante no embarcadoiro foi a 
mecanización do traballo na plataforma. Para iso 
deseñouse un guindastre con polipasto eléctrico 
que facilita a elevación dos contedores de semente 
para a limpeza, mantemento, desdobres, peneirado 
e selección, etc. Apuntar a idoneidade, para o 
preengorde de semente de ameixa, da localización 
da plataforma-sementeiro, no embarcadoiro de 
Camariñas: acceso fácil e seguro, vixilancia 
permanente, recinto resgardado, disposición e uso 
constante de enerxía eléctrica e temperatura da 
auga que se mantén dentro dun rango que oscila 
entre 10oC e 21oC e salinidade superior a 20‰. 

Na Táboa I resúmese a produción de semente de 
ameixa desde o inicio da actividade en Camariñas. 
A partir de 2009 dispúxose dun sementeiro semiin-
dustrial para o preengorde de semente (T1) que 
facilita obter un tamaño (T7) apta para a sementeira 
directa en substrato. 

A semente distribuíuse entre asociacións de 
mariscadores/as e entidades do sector, seguindo 
os criterios das asistencias técnicas e biólogos de 
praias da Consellería do Medio Rural e do Mar.



Ano
Especie de ameixa

Tamaño
V. pullastra T. semidecussatus T. philippinarum

2011 4.664.760 184.000 6.050.840 > 5 mm < 12 mm

2010 4.446.957 116.252 4.036.054 > 5 mm < 12 mm

2009 1.426.582 5.878.331 > 10 mm

2008* 543.120 1.839.463 > 10 mm

2007* 7.023.290 2.018.507 > 2 mm < 5 mm

2006* 355.793 1.788.982 >2 mm < 4 mm

 (*) Os anos 2006-2008 corresponden á creación destas instalacións, como un proxecto demostración de 
investigación aplicada, dependente da Confraría de Pescadores de Camariñas.

Táboa I.-Produción de semente de ameixa desde o inicio de actividade en Camariñas.
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RESUMO

Para recuperar a produtividade dos seus bancos 
marisqueiros, as confrarías e demais entidades 
asociativas dedicadas ao marisqueo en Galicia realizan 
diversas actuacións de acondicionamento do substrato 
e reforzo das poboacións de bivalvos comerciais. 

As accións realizadas máis frecuentemente son:

a. Achegas de áridos para emendar substratos 
con textura excesivamente fi na para o desen-
volvemento de especies de bivalvos comerciais 
e a actividade marisqueira.

b. Remoción do substrato, para favorecer a 
fi xación larvaria e o soterramento de xuvenís 
sementados ou homoxeneizar o terreo en 
zonas con recente achegue de áridos.

c. Sementar con xuvenís para aumentar as po-
boacións das especies comerciais na área a 
recuperar.

d. Limpezas de sargazos acumulados, que coa 
súa presenza e putrefacción contribúen a 
diminuír o contido en osíxeno da capa su-
perfi cial do terreo. É habitual a solicitude con 

cargo a estas axudas de maquinaria para a 
súa recollida e transporte.

e. Retirada de poboacións de especies invasoras 
que desprazan ás poboacións autóctonas, 
como a ostra rizada (Crassostrea gigas) con 
respecto á ostra plana (Ostrea edule).

Aínda que todos estes tipos de actuacións foron 
amplamente ensaiados nos bancos marisqueiros 
de Galicia, os resultados produtivos e económicos 
obtidos coa súa aplicación foron avaliados conxun-
tamente en moi raras ocasións.

Ademais de recompilar información da evolución 
dos proxectos e emitir informes, con este proxecto 
preténdese:

1. Dotar aos técnicos das entidades solicitantes 
das técnicas e metodoloxías estandarizadas 
para o seguimento científi co da evolución das 
poboacións das especies comerciais presentes 
nas zonas rexeneradas.

2. Monitorizar a evolución das características am-
bientais dos bancos marisqueiros que se so-
metan a rexeneración segundo os proxectos 
aprobados.



ACTIVIDADE CIENTÍFICA

50 CONSELLERIA DO MEDIO RURAL E DO MAR                  Actividade CIMA 2011

3. Efectuar o seguimento das partidas de semen-
te de bivalvos provenientes de criadeiros li-
gados á Consellería do Medio Rural e do Mar 
que, con fi ns de rexeneración ou aumento de 
produtividade, se entreguen a entidades ma-
risqueiras interesadas.

Apoio e asesoramento a confrarías de 
pescadores:

Para avaliar as accións de rexeneración 
concedidas a través das axudas a proxectos 
colectivos iniciados (11 actuacións efectuadas no 
2010 e 22 previstas no 2011), a DXORM solicitou 
ás confrarías a presentación de informes técnicos 
sobre a evolución do substrato e as poboacións de 
moluscos bivalvos comerciais nas zonas afectadas. 
O equipo de recursos mariños do CIMA ofreceu o 
seu apoio técnico ás entidades para obter e analizar 
os datos relacionados coas características do 
substrato, levando a cabo as seguintes actividades:

1. Elaboración de mapas batimétricos de alta 
resolución mediante sistemas informáticos de 
información xeográfi ca (GIS).

2. Análise granulométrico de mostras de sedi-
mento, facilitadas polos técnicos das entida-
des ou ben tomadas polo persoal do CIMA.

Como consecuencia desta actividade, desen-
volvéronse dúas novas aplicacións da ferramenta 
informática AROUSA destinadas á caracterización 
ambiental dos bancos marisqueiros: granulome-
tría, que analiza automaticamente e representa 
de maneira gráfi ca os descritores da textura do 
sedimento, á vez que ofrece os resultados nun 
formato estandarizado; e nivel mareal equivalente, 
que permite determinar a cota e profundidade en 
zonas onde a amplitude e a carreira de marea están 
distorsionadas pola confi guración xeográfi ca ou por 
elementos artifi ciais.

Ensaios de seguimento:

Iniciouse unha experiencia coa que se pretende 
observar a evolución do substrato e das poboacións 
de bivalvos nunha localidade, comparando zonas 
con substrato corrixido mediante a achega de áridos 
grosos nunha localidade con zonas adxacentes non 
emendadas.

Escolleuse a Confraría de Pontedeume e os seus 
espazos intermareais por ofrecer catro superfi cies 
próximas, de similar tamaño, con substrato 
corrixido coa mesma metodoloxía e similares 
materiais, pero que foron alteradas en diferentes 
anos (2002, 2008, 2009 e 2010) e que, ao mesmo 
tempo, se atopan activas e sometidas a extracción 
e sementas.

Coa proba preténdese estudar as diferenzas:

1. Na evolución de características do substrato 
(composición granulométrica, materia orgáni-
ca e o grao de compactación).

2. Na evolución das poboacións de bivalvos co-
merciais e a súa produtividade, a partir dos 
resultados das mostraxes ordinarias realiza-
das semestralmente polo técnico da confraría.

3. Na dinámica poboacional, analizando o crece-
mento e a mortaldade de ameixa xapónica 
en caixas de confi namento situadas proxima-
mente e no mesmo nivel mareal, a pesar de 
que un xogo de caixas está en zona corrixida 
e outro non.

Complementariamente, está a realizarse unha mo-
nitorización de parámetros ambientais de interese, 
para o que se colocou un rexistrador de temperatura 
e humidade xunto ás caixas de confi namento e se 
introduciron no terreo testemuñas verticais de se-
dimentación para observar o réxime de deposición 
de fi nos nas diferentes zonas.
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A experiencia comezou no mes de xullo de 2011, 
polo que neste momento é pronto para sacar 
conclusións, aínda que no relativo ás mortaldades 
e crecementos en caixas de confi namento non 
parece haber diferenzas importantes entre a zona 
rexenerada e a de substrato orixinal.

Seguimento das entregas de semente de 
ameixa:

Durante o 2011 entregáronse un total de 5.611.890 
unidades de ameixa xapónica e 3.090.915 unidades 
de ameixa babosa, en 31 lotes repartidos entre 11 
confrarías. Realizáronse informes pertinentes sobre 
as entregas e rexistráronse e almacenaron todos os 
datos de crecemento e mortaldade enviados desde 
as confrarías.

REPOBOACIÓN:

En decembro de 2010 Galicia puxo fi n ao Plan de 
Repoboación de Especies Mariñas de Galicia, no que 
se estaban cultivando xuvenís de rodaballo (Psetta 
maxima) e bogavante (Homarus gammarus) para a 
súa marcaxe, solta e co fi n de avaliar a efectividade 
da implantación dun plan a maior escala e de 
estudar toda a información biolóxica obtible tras a 
recaptura dos individuos.

No 2011 o CIMA quedou encargado da recepción 
e procesamento de toda a información relacionada 
coas recapturas, así como da marcaxe e solta dos 
exemplares producidos nas actividades docentes 
do IGAFA (Instituto Galego de Formación en 
Acuicultura).
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RESUMO

As rías galegas, como lugares de intercambio 
de augas entre os estuarios dos ríos e o océano, 
teñen un interese especial por seren zonas habi-
tualmente usadas para o cultivo de moluscos. En 
Galicia, manufactúranse máis do 40% do total de 
produción europea, destacando o mexillón con case 
o 90% do total, pero tomando cada vez máis rele-
vancia outras especies entre as cales se atopan as 
ameixas e berberechos. A ameixa fi na, Ruditapes 
decussatus, é unha das especies de maior interese 
económico pola súa alta produción e o seu elevado 
prezo. As poboacións de berberechos presentes 
nas rías galegas corresponden principalmente 
á especie Cerastoderma edule sendo o molusco 
comercial máis abundante nos bancos intermareais 
de Galicia e unha importante fonte de ingresos para 
a economía galega. 

O cultivo de moluscos bivalvos en zonas de pouca 
profundidade do mar e próximas a zonas urbanas, 
industriais e agrícolas pode provocar a acumula-
ción no seu organismo de metais, organoclorados, 

hidrocarburos aromáticos policíclicos, dioxinas, 
furanos, etc. Actualmente, a contaminación por 
metais pesados é unha das maiores preocupacións 
que afectan a sociedade. 

Os metais pesados asociáronse a unha serie 
de modifi cacións e adaptacións fi siolóxicas nos 
moluscos, o que lles permite a súa tolerancia e 
bioacumulación selectiva, tanto entre especies 
como entre os diferentes órganos. O incremen-
to na tolerancia aos metais pesados asóciase coa 
indución de proteínas afíns aos metais modifi can-
do a natureza e contido de proteínas nos tecidos. 
Ademais dos efectos de tensións, os contaminantes 
teñen unha serie de factores negativos nos orga-
nismos e as súas poboacións, reducindo a capaci-
dade fagocítica e por tanto as súas capacidades de 
defensa. A determinación dos contaminantes nos 
órganos dos moluscos é un indicador indiscutible 
da súa presenza no medio, en particular cando as 
súas concentracións non son constantes ou moi 
elevadas e a súa detección en auga ou sedimentos 
se difi culta. 

3.1.2. Área de patoloxía
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Identifi cación de marcadores proteicos como in-
dicadores de contaminación ambiental na ameixa 
fi na (Ruditapes decussatus) e no berberecho (Ce-
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O principal obxectivo deste proxecto é a avalia-
ción toxicoproteómica da ameixa (Ruditapes de-
cussatus) e o berberecho (Cerastoderma edule) 
fronte a diversos contaminantes presentes no 
medio mariño. Para iso estudarase a análise da 
expresión das proteínas presentes no hepatopán-
creas e  músculo adutor das especies Ruditapes de-
cussatus e Cerastoderma edule o que nos permitirá 
entender as diferenzas na susceptibilidade a con-
taminantes observadas en diferentes órganos da 
ameixa fi na e do berberecho. Ademais,  os cambios 
na expresión de proteínas implicadas en mecanis-
mos de defensa da ameixa e do berberecho fronte a 
contaminantes, axudaranos a monitorizar o estado 
de saúde dos moluscos, o que facilita o control e a 
protección tanto da calidade da auga onde habitan 
como do produto fi nal obtido e permitie a avaliación 
da calidade ambiental. O estudo dos patróns de 
expresión proteica mediante morfometría xeomé-
trica en poboacións control e poboacións contami-
nadas permitirá desenvolver un método diagnóstico 
para clasifi car mostras descoñecidas como contami-
nadas ou non. O método tamén permite a identifi ca-
ción das proteínas que contribúen máis aos cambios 
detectados entre os grupos. Estas proteínas, iden-
tifi cadas como asociadas á contaminación, poden 
ser empregadas como biomarcadores, sendo un 
criterio de uso potencial en programas de toxico-
loxía ambiental.  

Ata o momento desenvolvéronse as seguintes ac-
tividades:

Recollida e selección de mostras de 
Ruditapes decussatus e Cerastoderma edule. 
Recolléronse mostras en tres zonas do litoral 
galego: Lira-Ensenada de Corcubión (zona libre de 
contaminación), Sarrido-ría de Arousa e Praceres-
ría de Pontevedra (zonas non libres de contamin-
ción). Realizouse unha única mostraxe en cada 
unha das zonas seleccionadas, tomando a mostra 
nunha única xornada en cada lugar.  Recolléronse  

45 exemplares de R. decussatus e 45 de C. edule 
nos bancos naturais anteriormente citados. 

Procesáronse 30 exemplares de cada especie 
(10 de cada zona) por técnicas estándar de histo-
loxía para detectar alteracións patolóxicas serias 
que poidan interferir na experimentación. Estes 
mesmos exemplares serán utilizados na análise 
proteómica. Para confi rmar os niveis de contami-
nación nas ameixas e os berberechos das zonas se-
leccionadas realizáronse análises toxicolóxicas de 5 
mostras de cada zona. Determináronse os contidos 
de metais pesados (Zn, Cd, Pb, Cu, Mn, Nin, Cr, Fe), 
metais non pesados (As), e organoclorados (PcBs, 
DTT, HCB). 

Exposición controlada aos contaminan-
tes. Na zona de Lira, recolléronse 60 exemplares 
de Ruditapes decussatus e 80 de Cerastoderma 
edule. Estes exemplares trasladáronse a Sarrido e 
Praceres, deixándoos no devandito lugar durante 
un ano. Ao remate dese período, observouse 
unha mortaldade do 35% en Sarrido e do 23% en 
Praceres, mentres que en berberecho atopouse 
unha mortaldade do 100%. Por tanto, só se proce-
saron 10 exemplares de ameixa fi na de cada zona 
para histoloxía e proteómica. As mostras para a 
análise de contaminantes foron almacenadas.

Análise da expresión proteica en hepatopán-
creas e músculo adutor de R. decussatus e de 
C. edule. Púxose a punto a separación de proteínas 
presentes en hepatopáncreas e músculo adutor de 
ameixa fi na e de berberecho mediante  electrofore-
se bidimensional de alta resolución (2-DE). Purifi -
cáronse un total de 96 mostras correspondentes a 
8 individuos do tres zonas de estudo. A análise dos 
xeles para detectar diferenzas cualitativas e cuanti-
tativas está en curso. As proteínas máis relevantes 
enviaranse a un servizo externo para a súa identi-
fi cación.
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RESUMO

As alteracións neoplásicas son enfermida-
des tumorais que alcanzan niveis epidémicos 
nalgúns bivalvos de interese comercial das costas 
de Estados Unidos e de Europa. Os estudos 
máis recentes sobre a xénese das neoplasias de 
bivalvos indican unha orixe multifactorial da en-
fermidade, con varios factores implicados: altera-
cións xenéticas, virus, contaminantes e depresión 
inmune.

En Galicia afectan varias especies e poboacións 
de bivalvos e nalgúns casos asociáronse con fortes 
mortaldades. No proxecto estúdanse as especies 
nas que a neoplasia alcanza niveis epidémicos: o 
berberecho, Cerastoderma edule, a ostra plana, 
Ostrea edulis, e a ameixa, Venerupis aurea. Os 
obxectivos do proxecto variaron segundo as 
especies estudadas, xa que algúns foran abordados 
en proxectos previos. 

Neoplasia en berberecho

Infl uencia de contaminantes químicos, biomar-
cadores e nivel de transcrición de xenes relacio-

nados con cancro en berberechos Cerastoderma 
edule. 

Recolléronse un total de 186 berberechos do 
Sarrido (Cambados, ría de Arousa) aos que lles 
foi extraída unha mostra de hemolinfa e se lles 
realizou un corte histolóxico. Comparáronse varios 
parámetros entre berberechos sans e neoplási-
cos. Realizáronse análises histopatolóxicas dos 
tecidos e determinouse a presenza de metais (Cd, 
Pb, Mn, Nin, Cu, Hg, Zn, Cr), PCH, PCB e ftalatos 
nos mesmos. Mediuse a estabilidade da membrana 
lisosomal como un biomarcador de tensión xeral 
e a presenza de micronúcleos como un marcador 
de xenotoxicidade. Diagnosticouse neoplasia dise-
minada nun 12% dos individuos da mostraxe. A 
análise dos resultados demostrou que non había 
diferenzas signifi cativas entre berberechos sans 
e neoplásicos en contido de metais, resposta in-
fl amatoria non específi ca e número e tipo de 
parasitos. Tampouco se atoparon diferenzas en 
frecuencias de micronúcleos. Por outra banda, os 
berberechos neoplásicos tiñan menos estabilidade 
nas membranas lisosomais, o que indica un peor 
estado de saúde. Tamén había diferenzas signifi -
cativas na distribución de frecuencia de hemocitos 
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binucleados, que foi maior nos berberechos neo-
plásicos. Estes resultados indican que os berbere-
chos afectados por neoplasia sofren unha situación 
xeral de tensión que debilita o seu sistema inmune.

Con relación ao estudo de xenes relacionados 
con cancro, os berberechos neoplásicos mostraban 
maiores niveis de transcrición de p53 e ras cós 
sans, sendo as diferenzas signifi cativas para o 
xene p53. Ademais, nos berberechos neoplásicos 
detectáronse mutacións nas secuencias do xene 
ras. 

Comparación de parámetros do sistema de 
defensa celular de berberechos sans e neoplásicos  

Avaliouse o efecto desta enfermidade sobre 
varios parámetros da hemolinfa relacionados co 
sistema de defensa celular. Para iso, comparáronse 
berberechos afectados por neoplasia con distintos 
graos de intensidade e berberechos sans. Mediante 
citometría de fl uxo avaliáronse os seguintes pará-
metros: mortaldade celular, esterasas non especí-
fi cas, biovolume lisosomal, produción de radicais 
tóxicos do osíxeno, capacidade de fagocitose, 
contido en Ca2+intracelular e nivel de actina. A 
análise dos resultados mostrou que a mortaldade 
dos hemocitos, a actividade da encima esterasa 
non específi ca e o biovolume lisosomal incremen-
tábanse co aumento da severidade da enfermida-
de. Mentres que a capacidade de fagocitose das 
células neoplásicas era moi reducida en compara-
ción coa dos hemocitos. O nivel de Ca2+  libre no 
citoplasma era maior e o contido en actina menor 
nas células da hemolinfa de berberechos sans 
en comparación cos enfermos. No último estadio 
de progresión da enfermidade detectouse un in-
cremento signifi cativo da produción de radicais 
tóxicos do osíxeno.

Neoplasia en ameixas

Descrición da enfermidade

Nas seccións histolóxicas, as células neoplási-

cas eran grandes en comparación cos hemocitos 
que circulan no tecido conectivo e tiñan un núcleo 
grande e vesiculoso cun nucléolo patente. Con 
frecuencia observábanse células en mitose. No 
primeiro estadio da enfermidade, as células neo-
plásicas observábanse principalmente no tecido 
conectivo das branquias onde aparecían en focos. 
Co desenvolvemento da enfermidade, os focos de 
células anormais observábanse no tecido conectivo 
e vasos sanguíneos do manto, gónada, e glándula 
dixestiva. No último estadio de desenvolvemen-
to da enfermidade, observábanse grandes masas 
de células anormais en todos os órganos, o que 
causaba alteración das funcións vitais e morte dos 
individuos afectados. 

Características ultraestruturais e contido en DNA 
das células neoplásicas

O estudo ultraestrutural mostrou que as células 
neoplásicas da branquia, do dixestivo e da 
hemolinfa tiñan as mesmas características. Todas 
elas eran células hipertrofi adas cun radio núcleo/
citoplasma elevado. Os grandes núcleos eran 
redondos ou pleomórfi cos e contiñan un nucléolo no 
que se podían observar dúas áreas de cromatina. 
Algunhas células mostraban 2 ou mais nucléolos. 
A variedade de orgánulos nos citoplasmas foi 
escasa, observándose numerosas mitocondrias 
e ribosomas, e abundantes cisternas de retículo 
endoplásmico. As mitocondrias estaban inchadas 
e mostraban grandes cristas. Nalgunhas células 
observouse o aparello de Golgi. Os ribosomas 
estaban libres e tamén asociados con vesículas e 
cisternas do retículo endoplásmico. O citoplasma 
dalgunhas delas contiña lisosomas secundarios e 
corpos residuais. 

As células neoplásicas tiñan un contido de 
DNA aneuploide que foi maior có dos hemocitos 
de ameixas non enfermas. Os valores de ploidía 
variaban de 1,6n a 7,8n. Os niveis de ploidía au-
mentaban coa intensidade da enfermidade.
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Comparación de técnicas de diagnoses

Comparáronse técnicas histolóxicas con frotis 
de hemolinfa dun total de 96 ameixas. Para iso, 
tomouse unha mostra de hemolinfa de cada 
individuo e despois realizóuselle un corte histoló-
xico que incluía mostras de todos os tecidos. Coa 
hemolinfa realizáronse dous tipos de frotis: prepa-
racións 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. A histoloxía 
foi a técnica con maior sensibilidade (valor medio 
de 0,93), mentres que os frotis realizados por 
centrifugación da hemolinfa e os realizados por 
adhesión espontánea mostraron valores similares 
(valor medio de 0,60 e 0,52, respectivamente). A 
especifi cidade foi moi alta (valor medio maior de 
0,90) para as tres técnicas. 

Etioloxía  da neoplasia

Analizouse a posible implicación dun axente 
retroviral no desenvolvemento da neoplasia de 
Venerupis aurea de Galicia. Con esta intención 
analizáronse 2 poboacións de ameixas, unha na 
que historicamente se diagnosticou a enfermida-
de e outra sen historia de diagnose de neoplasia. 
Un total de 39 ameixas da poboación afectada por 
neoplasia foron analizadas por microscopía óptica, 
resultando que un 74,4% delas estaban afectadas 
pola enfermidade. Ademais, analizáronse as  
39 mostras co  kit comercial (RetroSysTM RT, 
Innovagen) e atopopouse actividade transcriptasa 
nun 82,8% das ameixas. Realizouse outro ensaio 
RT (PERT) que mostrou resultados similares. Por 
ningunha destas técnicas se detectou actividade 
RT nas 10 ameixas que se analizaron da poboación 
sen historia de neoplasia diseminada. Os nosos re-
sultados suxiren a implicación dun axente retrovi-
ral no desenvolvemento da neoplasia. Con todo, 
non é posible determinar se a actividade detectada 
se debe a un retrovirus ou á activación de retroele-
mentos endóxenos. Son necesarios máis estudos 
para aclarar a etioloxía da enfermidade, especial-

mente a causa da transmisión da mesma. 

Efectos da enfermidade sobre as poboacións de 
ameixa bicuda

Desde setembro de 2005 até o fi nal do ano 2010, 
realizáronse mostraxes mensuais de 30 ameixas 
no banco do Bohído (Cambados, ría de Arousa). 
A presenza de neoplasia diseminada avaliouse en 
cortes histolóxicos das ameixas mostreadas. A 
mortalidade mensual determinouse por estima-
ción do número de ameixas vivas e mortas que 
estaban situadas en caixas depositadas no fondo 
da zona submareal. Os niveis de neoplasia foron 
altos durante os anos 2005 a 2009, con preva-
lencias superiores ao 20% practicamente ao longo 
de todo o ano, e con valores máximos puntuais 
que superaron o 50%. As prevalencias foron algo 
menores no ano 2010 pero seguiron superando o 
20% durante varios meses do ano. Durante todos 
os anos estudados, detectouse unha caída da pre-
valencia nos meses de verán asociada a un pico de 
mortaldade, o que probablemente indica que os 
individuos mortos están afectados por neoplasia. 
A mortaldade fi nita mensual foi moderada, con 
valores baixos no outono e inverno e alcanzando 
máximos na primavera e verán, coincidindo cos 
momentos de máximo desenvolvemento gonadal 
e posta. Aínda que os valores de mortaldade 
fi nita mensual non foron excesivamente elevados, 
a mortaldade fi nita anual acumulada durante os 
cinco anos en que se ten o seguimento completo 
superou o 70%.  

Neoplasia en ostra plana

Mediante a técnica de SSH (suppresion substrac-
tive hibridization) identifi cáronse os xenes que se 
expresan diferencialmente en hemocitos neoplási-
cos de Ostrea edulis. Obtivéronse 204 secuencias 
mRNA cuxa expresión se incrementa en procesos 
neoplásicos e 125 secuencias cuxa expresión 
diminúe. Cos xenes obtidos realizouse unha cate-
gorización de acordo ao seu rol máis característi-
co ou a aquel que gardase relación con posibles 
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procesos neoplásicos. Atopouse un amplo grupo 
de xenes relacionados coa replicación e reparación 
do ADN, un gran número de transcritos relacio-
nados co metabolismo basal e con procesos de 
tensións (pregamento e degradación de proteínas). 
Ademais, atopouse un grupo de xenes implicados 

na xénese dos tumores como os que regulan o 
ciclo celular, a apoptose ou defectos nos cromo-
somas. Seleccionáronse 4 xenes que, illados ou 
nunha combinación de varios deles, poderían ser 
usados como marcadores na diagnose molecular 
da neoplasia en ostra plana. 
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RESUMO

A produción de ostra plana Ostrea edulis en 
Europa reduciuse notablemente na primeira 
metade do século XX como consecuencia da so-
brepesca. A propagación de dúas enfermidades 
ocasionadas polos protozoos Marteilia refringens e 
Bonamia ostreae ao comezo das décadas de 1970 
e 1980, respectivamente, agravaron drasticamen-
te a caída de produción. A pesar de cambios na 
xestión de pesqueiras e cultivos e dos intentos de 
repoboación, a produción mantívose a niveis moi 
baixos desde entón. A recuperación da produción 
de ostra plana suporía un avance de gran trans-
cendencia para a industria marisqueira europea. 
Considerando (1) que a produción de ostra plana 
permitiría diversifi car a produción marisqueira, (2) 
o alto valor engadido da especie, (3) os efectos 
ambientais positivos de fomentar o cultivo dunha 

especie autóctona, (4) que a biotecnoloxía propor-
ciona novas ferramentas das que non se dispuña no 
pasado para liquidar os problemas que afundiron 
a produción da ostra plana e (5) os signifi cativos 
avances dos programas de selección xenética para 
obter estirpes de ostra tolerantes á bonamiose, 
cinco asociacións de produtores de ostra plana, 
tres empresas, sete institucións de investiga-
ción e un centro tecnolóxico, correspondentes a 6 
países europeos (Irlanda, Holanda, Reino Unido, 
Dinamarca, Francia e España), decidiron axuntar 
esforzos ao redor deste proxecto cuxo obxectivo 
global é establecer as bases científi cas e técnicas, 
os procedementos e estándares que permitan 
recuperar a produción de O. edulis mediante o 
desenvolvemento de estratexias para superar o 
principal obstáculo, a bonamiose. No caso español, 
os socios participantes son Confraría de Pescadores 
S. Bartolomeu de Noia, José María Daporta Leiro e 

ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN PERSOAL DO PROXECTO

TÍTULO: 
Establecemento das bases científi cas, procede-
mentos técnicos e estándares para recuperar 
o plan europeo de produción de ostras con es-
tratexias para combater o principal problema, a 
bonamiose.

INICIO: maio, 2010

FINALIZACIÓN: abril, 2013

ENTIDADE FINANCIADORA:
Unión Europea. 7º Programa marco.
Grant Agreement no 243583

COORDINADORA DO PROXECTO:
CETMAR: Fernández Otero, R. 

COORDINADOR CIENTÍFICO:
Villalba García, A. 

INVESTIGADORES/AS:
Cao Hermida, M.A.; Carballal Durán, M.J.; Fuentes 
González, J.M.; Iglesias Estepa, D.; No Couto, E.; 
Ramilo Alvarez, A. 

APOIO Á INVESTIGACIÓN:
Fernández Abuín, I.; Giráldez Rivero, R.; Gregorio 
Chenlo, M.V.; Meléndez Ramos, M.I.; Miranda 
Bamio, M.; Pazos Pazos, J.C.; Penas Pampín, E.; 
Rendo López, R.; Rodríguez Rodríguez, A.; Rúa 
Martínez, M.N.

BOLSEIROS/AS:
Barreiro Martínez, L.; García Alves, L.; González 
García, M.M.; Marletta Vázquez, M; Pérez 
González, L.; Rodríguez de la Ballina, N.



ACTIVIDADE CIENTÍFICA

60 CONSELLERIA DO MEDIO RURAL E DO MAR                   Actividade  CIMA 2011

Fillos S.L., Universidade de Santiago de Compos-
tela, CETMAR (coordinador) e CIMA (coordinador 
científi co).

A estrutura do proxecto supón a repartición de 
tarefas e obxectivos en 5 apartados. A continuación 
resúmese a actividade do equipo do CIMA desen-
volvida até o momento en cada un dos apartados.

1. Estandarización de diagnósticos e es-
tudos sobre o ciclo de vida de Bonamia 
ostreae. Participouse nun exercicio de inter-
calibración de diagnóstico de B. ostreae en-
tre 3 laboratorios. Para iso procesouse unha 
mostra de Ostrea edulis (n=60) que incluía 
catro clases de intensidade de infección con 
B. ostreae. En cada laboratorio diagnosticou-
se cada unha das ostras mediante exames de 
improntas de corazón e cortes histolóxicos 
con microscopía óptica e probas de hibrida-
ción in situ e de PCR.

2. Interacción entre o parasito e os he-
mocitos da ostra. No CIMA preténdese (1) 
comprobar se hai diferenzas na capacidade 
de destruír o parasito e na permisibilidade á 
proliferación do parasito entre os tipos hemo-
citarios da ostra plana e, (2) caracterizar a 
secuencia de cambios ultraestruturais nos he-
mocitos da ostra durante a súa interacción in 
vitro. Púxose a punto o protocolo para separar 
granulocitos e hialinocitos a partir da hemo-
linfa da ostra así como o protocolo para rea-
lizar ensaios de enfrontamento in vitro entre 
cada tipo hemocitario e o parasito.

3. Bases xenéticas da tolerancia á bonamio-
se. Preténdese coñecer como B. ostreae mo-
dula a expresión xénica dos hemocitos e ana-
lizar as diferenzas de expresión xénica entre 
estirpes de ostra con diferente susceptibilida-
de á bonamiose, mediante un enfoque xenó-
mico e outro proteómico, co fi n de atopar xe-
nes marcadores de resistencia á bonamiose. 
No CIMA, ostras de 3 orixes diferentes (unha 

poboación danesa sen historial de enfronta-
mento á enfermidade, unha estirpe derivada 
do programa de selección de estirpes resis-
tentes á bonamiose desenvolvido no CIMA 
e un banco da ría de Pontevedra con baixa 
prevalencia de bonamiose) enfrontáronse en 
laboratorio a B. ostreae cos correspondentes 
controis non enfrontados. O enfrontamento 
realizouse por inmersión das ostras durante 
24 horas en vasos individuais cunha suspen-
sión de 300.000 células de B. ostreae en auga 
de mar aireada. Transcorridos 1, 30 e 90 días 
tomáronse mostras de hemolinfa e separáron-
se os hemocitos, que se enviaron ao Dpto. de 
Xenética da Facultade de Veterinaria da Uni-
versidade de Santiago de Compostela, para a 
construción dun oligo-microarray que permita 
completar o enfoque xenómico. Doutra ban-
da, no CIMA está a desenvolverse o enfoque 
proteómico, para o que se puxo a punto a se-
paración das proteínas da hemolinfa mediante 
electroforese bidimensional. Están a analizar-
se as diferenzas na expresión proteínica en 
hemolinfa entre ostras planas de estirpes con 
diferente susceptibilidade á bonamiose, que 
se mantiveron nunha zona afectada pola en-
fermidade. Na comparación incluíronse ostras 
da especie Crassotrea gigas, que é resisten-
te á enfermidade, e ostras planas producidas 
nun programa de produción de estirpes resis-
tentes da empresa irlandesa Atlantic Shellfi sh 
Ltd. 

4. Avaliación do benefi cio que achegan os 
programas de selección xenética de tole-
rancia á bonamiose. O equipo do CIMA está 
á espera de que o criadeiro de moluscos da 
Confraría de Pescadores de Noia produza se-
mente a partir de reprodutores recolleitos en 
3 bancos diferentes, un na ría de Noia e outro 
na ría de Pontevedra, ambos con prevalencia 
baixa de bonamiose, e un terceiro na ría de 
Ortigueira onde se detectou certa resisten-
cia á enfermidade. Axiña que a semente es-
tea dispoñible, avaliarase o seu rendemento 
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(crecemento, supervivencia, susceptibilidade 
a enfermidades) durante o engorde na ría de 
Arousa e na ría de Noia.

5. Caracterización básica dos bancos de os-
tra plana con interese comercial real ou 
potencial con vistas a establecer progra-
mas de recuperación. O equipo do CIMA 

está a desenvolver unha análise cartográfi ca, 
demográfi ca e de dinámica poboacional de 
dous bancos de ostra plana, un na ría de Noia 
e outro na ría de Ortigueira. Ademais reali-
záronse análises para diagnosticar bonamiose 
nun total de seis bancos do litoral de Galicia e 
2 franceses.
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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. Máis recentemente, o noso grupo 
de investigación notifi cou a presenza doutra especie 
pertencente ao xénero Bonamia, Bonamia exitiosa, 
infectando a ostra plana, O. Edulis, en augas de 
Galicia, constatando que este patóxeno, probable-
mente introducido en Galicia con importacións de 
ostras, está perfectamente adaptado ao ecosistema 
mariño galego e á O. edulis como hospedador. As 
dúas especies citadas do xénero Bonamia considé-
ranse letais para as ostras. Ambas as especies están 
incluídas na lista de enfermidades de declaración 
obrigatoria 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 
estas especies é especialmente laborioso, baseado 
na técnica de PCR, utilizando cebadores que non 
as discriminan, seguido por análises de RFLP para 

a diferenciación entre as dúas. Neste proxecto 
deseñáronse e validáronse ferramentas molecula-
res novas, máis rápidas, sinxelas e baratas para o 
diagnóstico específi co de B. ostreae e B. exitiosa, 
que á súa vez se utilizaron no estudo da distribu-
ción destes parasitos no litoral galego e da dinámica 
da súa infección durante o engorde da ostra plana 
en batea. Ademais, incidiuse no estudo das inte-
raccións hospedador-parasito analizando como a 
infección modula a expresión xénica de células do 
sistema inmunitario (hemocitos) do hospedador.

Ata pasados uns meses non será posible a 
difusión das características dos novos métodos de 
diagnóstico específi cos deseñados neste proxecto, 
xa validados, por atoparse en proceso de tramita-
ción a patente dun deles. A súa aplicación permitiu 
estudar a distribución espacial das dúas especies 
de Bonamia no litoral galego, mediante a análise 
de mostras de ostra plana recollidas en sete bancos 
naturais e tres polígonos de bateas ata en tres 
ocasións, outono de 2009 e primavera e outono de 
2010. Os bancos naturais analizados localízanse 
na Illa de Tambo (ría de Pontevedra), Ribeira (ría 
de Arousa), Noia (ría de Muros-Noia), Pontedeume 
(ría de Ares-Betanzos), Ferrol (ría de Ferrol), ría de 
Ortigueira e ría do Eo. Os polígonos de bateas loca-
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lizábanse en Cambados e O Grove (ría de Arousa) 
e Domaio (ría de Vigo). Detectouse B. ostreae en 
todas as mostras analizadas, cunha prevalencia 
media do 31%, mentres que B. exitiosa observouse 
en todas as mostras agás nas correspondentes a 
Noia e ría do Eo, de onde só se recolleu unha. A 
prevalencia media deste último parasito nas zonas 
onde estaba presente foi do 27%. Por outra parte 
estimouse a variación mensual da prevalencia de 
ambos os parasitos ao longo do proceso de engorde 
de 4 cohortes de semente de ostra plana produci-
das no criadeiro do CIMA. As cohortes de semente 
trasladáronse a unha batea de Cambados no verán 
do 2009 para o seu engorde. A presenza de ambos 
os parasitos detectouse moi pronto, no propio 
verán de 2009. Observáronse diferenzas na preva-
lencia de ambos os parasitos entre as cohortes ao 
longo do engorde e, de forma global, a prevalencia 
de B. exitiosa foi algo maior que a de B. ostreae. 
Non obstante, todo o seguimento viuse marcado 
por unha mortaldade moi alta da semente ao fi nal 
do verán de 2009 ocasionada por unha infección 
vírica de tipo herpes. A mortaldade acumulada en 
decembro de 2009 oscilou entre o 20% e o 90%, de 
forma que a maior parte do seguimento baseouse 
nos sobreviventes a un episodio de mortaldade 
masiva.

Polo que respecta á interacción hospedador-para-
sito, analizouse a expresión dunha serie de xenes 

que en proxectos previos do noso equipo de inves-
tigación fi nanciados pola Consellería de Innovación 
e Industria e a de Pesca e Asuntos Marítimos (PGI-
DIT05MA50101PR e PGIDT-CIMA06/01, respecti-
vamente), se mostraron implicados na resposta 
inmune da ostra plana á bonamiose, comparando 
cuantitativamente, mediante rtPCR, a expresión 
dos devanditos xenes entre grupos de ostras non 
afectadas e ostras con niveis diferentes de inten-
sidade de infección con B. ostreae e B. exitiosa. 
A expresión analizouse nos hemocitos, células in-
tegrantes do sistema inmunitario das ostras. En 
total xa se analizaron 25 xenes, constatándose 
unha expresión diferencial estatisticamente sig-
nifi cativa en 14 xenes, en función da intensida-
de de infección, sendo a expresión dalgúns xenes 
inducida e a doutros inhibida pola infección. Moitos 
destes xenes non se detectaron na ostra plana; 
algún mesmo non se detectou en moluscos. A 
análise en profundidade destes resultados está a 
permitir incidir no coñecemento dos mecanismos 
moleculares que participan na resposta inmune de 
moluscos contra patóxenos e permitirá decidir se 
algúns dos xenes estudados poden ser considera-
dos 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 mostrou resultados esperanzadores na loita 
contra a bonamiose.
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RESUMO

Nalgúns bancos naturais de Solen marginatus, 
en Galicia, detectáronse hai uns anos importan-
tes 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 está a se observar 
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. mar-
ginatus) 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 foron a 
elaboración dun cartografado da distribución do 
parasito Marteilia sp. nos bancos naturais de S. 
marginatus no litoral galego, así como a identifi ca-
ción a nivel de especie da Marteilia sp. presente en 
S. marginatus, e o estudo epizootiolóxico nun dos 
bancos de S. marginatus afectado pola marteliose.

As análises das mostras analizadas confi rmaron 
a presenza de Marteilia sp. en todos os bancos 
estudados da ría de Arousa (Sarrido, As Sinas, 
Casa da Toxa, Barraña e Mañóns), e no de Macelos 

(ría de Ortigueira). Doutra banda, destacou a súa 
ausencia nos bancos do Freixo (ría de Noia), A Vasa 
(ría de Camariñas), Aceas (ría de Ribadeo), Taro 
(ría de Foz), Miño (ría de Betanzos), Illa dos Ratos 
e Lourizán (ría de Pontevedra), A Barra, Cunchido 
e Riomaior (ría de Vigo). A análise histopatolóxica 
permitiu a localización doutros organismos simbion-
tes e alteracións histopatolóxicas, destacando entre 
eles a presenza de OP (organismos procariotas), 
metacercarias de trematodos dixeneos e casos de 
neoplasia diseminada.

Material e métodos

Analizáronse mostras de 50 individuos de S. 
marginatus trimestralmente en cinco puntos das 
Rías Altas (Camariñas, Betanzos, Ortigueira, Foz e 
Ribadeo) e 11 puntos das Rías Baixas (Vigo, Ponte-
vedra, Arousa e Noia), para levar a cabo o cartogra-
fado da presenza de Marteilia sp.; así como mostras 
mensuais en Cabo de Cruz (ría de Arousa) para o 
estudo epizootiolóxico da marteliose. Tomáronse 
datos biométricos e macroscópicos das mostras e, 
no caso do estudo epizootiolóxico, datos de peso 
fresco e peso seco para o estudo do índice de 
condición. Para a análise histopatolóxica usáronse 
métodos convencionais de histoloxía e a tinción de 
Harris-eosina (Howard e Smith, 1983). Para cuan-
tifi car a presenza de Marteilia sp., utilizouse unha 
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escala na que se establece os casos de ausencia, 
infección inicial, lixeira, moderada e avanzada.

A microscopía electrónica de varrido foi utilizada 
para o estudo de metacercarias enquistadas, de 
trematodos dixeneos, na glándula pericárdica.

Resultados 

1.-Rías Altas

Ría de Camariñas

No banco da Vasa en Camariñas non se detectou 
Marteilia sp., destacando polas prevalencias altas e 
intensidades moderadas a presenza de organismos 
procariotas extracelulares na branquia (OPEBr), e 
organismos procariotas intracelulares en glándula 
dixestiva (OPIGd); tamén se detectou algún caso 
puntual de neoplasia diseminada.

Ría de Betanzos

No banco de Miño da ría de Betanzos non se 
detectou Marteilia sp. e os poucos simbiontes detec-
tados atopáronse sempre con prevalencias baixas, 
incluídos casos puntuais de neoplasia diseminada.

Ría de Ortigueira

No banco de Macelos (Cariño) da ría de Ortigueira 
detectouse Marteilia sp. pero con prevalencia moi 
baixa (2 casos con intensidade lixeira e moderada). 
Neste banco observáronse prevalencias altas de 
OPEBr e metacercarias de trematodos, así como 
prevalencias medias de organismos procariotas in-
tracelulares na branquia (OPIBr) e OPIGd e preva-
lencias baixas de neoplasia diseminada. O estudo 
da identifi cación das metacercarias de tremato-
dos digeneos enquistadas na glándula pericárdica 
mostrou que se trata dunha especie de xénero Cur-
tuteria (moi probablemente Curtuteria arguinae).

Ría de Foz

No banco de Taro, na ría de Foz, non se detectou 
Marteilia sp. e os simbiontes detectados presenta-
ban sempre prevalencias e intensidades baixas.

Ría de Ribadeo

No banco das Aceas, na ría de Ribadeo, non se 
detectou Marteilia sp. e destacan pola súa preva-
lencia alta e intensidade moderada a presenza de 
OPEBr e a presenza de metacercarias de trema-
todos dixeneos en glándula pericárdica pero con 
prevalencias baixas, así como un caso illado de 
neoplasia hemocitaria. Este é un dos bancos onde 
se detectou un descenso da produción de longuei-
rón lanuxe.

2.-Rías Baixas

Ría de Vigo

Na ría de Vigo estudáronse 3 bancos localiza-
dos, A Barra en Redondela e Cunchido e Riomaior 
en Vilaboa. En ningún dos bancos se observou a 
presenza de Marteilia sp. Na Barra destacan as pre-
valencias altas e intensidades moderadas de OPIGd 
e algún caso de neoplasia diseminada con preva-
lencias baixas. No caso de Cunchido e Riomaior 
destacan as prevalencias altas e intensidades 
moderadas de OPEBr, OPIGd e OPIBr, así como pre-
valencias baixas de neoplasia diseminada.

Ría de Pontevedra

Nos bancos Illa dos Ratos e Lourizán da ría de 
Pontevedra non se detectou a presenza de Marteilia 
sp. Detectáronse prevalencias baixas de OPIGd e 
neoplasia diseminada, sendo estas últimas máis 
altas en Lourizán que na Illa dos Ratos.

Ría de Arousa

Na ría de Arousa observouse Marteilia sp. en 
todos os bancos estudados: Sarrido (Cambados), 
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As Sinas (Vilanova), Casa da Toxa (O Grove) e 
Barraña e Mañóns (Cabo de Cruz), destacando as 
prevalencias e intensidades en Barraña e As Sinas. 
Nos outros bancos a presenza foi moi escasa, 
aínda que se atopou algún caso illado de inten-
sidade avanzada. En todos os bancos detectouse 
tamén neoplasia diseminada con prevalencias en 
xeral baixas e intensidades moderadas. Tamén 
se observa a presenza de OPEBr con prevalencias 
moderadas e altas.

Ría de Noia

No banco do Freixo non se detectou a presenza 
de Marteilia sp., observándose OPIBr con prevalen-
cias baixas ou moderadas e OPIGd con prevalencias 
medias, en ambos atopáronse casos illados de in-
tensidades altas.

No que respecta ao cartografado da presenza de 
Marteilia sp., nas Rías Baixas destaca a presenza 
en todos os bancos estudados da ría de Arousa con 

prevalencias de baixas a moderadas e intensidades 
de lixeiras a moderadas, con algún caso puntual 
de intensidade avanzada e a súa ausencia no resto 
dos bancos. No caso das Rías Altas só se obser-
varon dous casos no banco de Cariño (ría de Or-
tigueira) con intensidade lixeira e moderada. Con 
respecto a outros simbiontes e outras alteracións, 
sinalase a presenza de metacercarias de tremato-
dos dixeneos no banco de Macelos (Cariño, ría de 
Ortigueira) que foi identifi cada como Curtuteria sp. 
utilizando técnicas ultraestruturais, e a presenza 
dunha neoplasia diseminada con prevalencias 
baixas e intensidades lixeiras ou moderadas na 
maioría dos bancos estudados, así como a presenza 
de distintos organismos procariotas, singularizan-
dose pola intensidade e prevalencia os organismos 
procariotas extracelulares en branquia (OPEBr) 
no caso do banco de Macelos (Cariño, ría de Or-
tigueira), Sarrido (Cambados) e Casa da Toxa (O 
Grove) na ría de Arousa e no banco das Aceas (ría 
de Ribadeo).
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RESUMO

Este proxecto ten dous obxectivos fundamentais:

Obxectivo 1: Comparación de métodos de de-
terminación de toxinas paralizantes.

Este obxectivo céntrase no establecemento e 
comparación de métodos analíticos e bioquímicos 
para a determinación de toxinas paralizantes (PSP). 
O establecemento inclúe a aplicación e/ou o des-
envolvemento de técnicas de detección baseadas 
en cromatografía líquida con derivatización PRE-
columna e POST-columna e detección fl uorimétrica 
dos derivados fl uorescentes, cromatografía líquida 
de interacción hidrofílica con detección por espec-
trometría de masas, tests MIST AlertTM de Jellett 
(inmunocromatografía de fl uxo lateral) e ensaios 
de citotoxicidade que utilizan modelos celulares. 
A comparación de todos estes métodos estaba 
previsto que se fi xese mediante o uso de mostras 

naturais e patróns e cun estudo interlaboratorio 
para establecer a variabilidade e aplicabilidade dos 
métodos entre laboratorios, establecendo ademais 
correlacións coa resposta do bioensaio do rato.

Obxectivo 2: Estudo da aplicabilidade dos 
métodos nos programas de seguimento.

Tendo en conta os factores que poidan determinar 
a aplicabilidade dos métodos, tales como a rapidez 
de análise, o proceso de preparación de mostra, 
o custo de análise e a preparación do persoal, 
proporanse as metodoloxías máis axeitadas aos 
programas de control establecéndose os pará-
metros para a súa correcta utilización. Proporan-
se igualmente sistemas de xestión das diferentes 
metodoloxías nos laboratorios de vixilancia para 
garantir respostas fi ables nos prazos máis breves.

Na parte deste proxecto correspondente a Galicia 
recompiláronse os materiais dos episodios tóxicos 
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rexistrados na zona, xa que resultan necesarios 
para a avaliación das distintas técnicas a utilizar. 
Continuáronse algúns cultivos de dinofl axelados 
produtores de toxinas PSP, igualmente para a súa 
utilización nos experimentos de avaliación das 
técnicas. Contribuíuse á preparación dos materiais 
de referencia apropiados para o estudo intercom-
parativo e á realización do devandito estudo por 
medio de análise por HPLC precolumna, postcolum-
na e bioensaio de rato.

Continuouse a optimización dun método post-
columna rápido por HPLC e UPLC con sistema 
oxidación postcolumna e detección fl uorimétrica, 
que permite a cuantifi cación das toxinas PSP que 
contribúen de forma moi maioritaria (habitual-
mente máis do 90%) á toxicidade dos bivalvos, de 
forma rápida e nunha soa inxección cromatográfi ca. 
Unha vez optimizado o método, púidose constatar 
que a escasa duración das columnas cromatográ-
fi cas é o punto crítico para o seu uso no control 
rutineiro deste tipo de toxinas polo que se abordou 
o estudo do proceso de limpeza previa da mostra. 
Existen datos preliminares, que foron presentados 

na 14th International Conference on Harmful Algae, 
pero os resultados seguen sen ser completamente 
satisfactorios.

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

Adicionalmente estudouse a posibilidade de análise 
deste tipo de toxinas por HPLC e detección por es-
pectrometría de triplo cuadrupolo. Previamente com-
probouse a imposibilidade de usar un espectrómetro 
de masas de trampa iónica pola súa escasa sensibili-
dade. Probáronse diversas columnas cromatográfi cas 
desenvolvendo novos métodos ou modifi cando os 
xa existentes, atopándose que as mellores sepa-
racións se conseguiron cunha columna ZIC-HILIC e 
que outras columnas HILIC, baseadas en sícile ou 
non zwitterionicas, deron resultados sensiblemente 
inferiores. En canto á sensibilidade, sería posible a 
súa utilización para o control en todas as toxinas 
estudadas, salvo a saxitoxina, para a que a sensibi-
lidade do equipo probado é demasiado baixa.
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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, non detectándose nin graves problemas 
patolóxicos nin descensos preocupantes no crece-
mento dos mexillóns cultivados. Con todo, 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 toplanctóni-
co. Dado que estes episodios son procesos naturais, 
a obtención dunha solución defi nitiva a curto-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 toplancto tóxico, o cal 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 to-
plancto tóxico polos moluscos. Á súa vez, isto pode 
realizarse de dous modos: desenvolvendo trata-
mentos 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 dife-
renzas xenéticas na capacidade dos bivalvos para 
inxerir fi toplancto 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. Pero antes da aplica-
ción destas técnicas é necesario coñecer certas ca-
racterísticas ou variables xenéticas das poboacións 
que van ser utilizadas nos programas de mellora 
tales como a herdabilidade dos trazos a mellorar, 
compoñentes xenéticos da variación, correlación 
entre trazos, etc. Para a obtención destas variables 
e para a implementación posterior dos programas 
de mellora xenética, é imprescindible producir dife-
rentes familias de mexillóns para o que, á súa vez, 
cómpre poder controlar os cruzamentos mediante 
a aplicación das técnicas de cultivo en catividade. 
Estas técnicas foron desenvolvidas e utilizadas 
con éxito durante as últimas catro décadas para 
a produción experimental e comercial de diversas 
especies de moluscos bivalvos en todo o mundo. 
Recentemente, o noso grupo de investigación, 
conxuntamente con socios doutros centros de in-
vestigación europeos,  puxo a punto as técnicas de 
cultivo de mexillón en catividade, facendo especial 
fi ncapé no manexo e acondicionamento dos re-
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produtores, na indución das desovas, no cultivo 
larvario e no preengorde da semente producida. 
O obxectivo principal deste subproxecto 8 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 
dispormos de diversas familias de mexillón (pais 
e nais coñecidos e avaliados xeneticamente) en-
frontadas aos episodios tóxicos (durante a fase de 
engorde) poderanse realizar estimas da herdabili-
dade dos trazos de interese (capacidade de intoxi-
cación e/ou retención) así como dispor de correla-
cións destes trazos con outros de interese comercial 
como taxa de crecemento, viabilidade, rendemento 
e carne, etc. 

A causa da inexistencia de episodios tóxicos re-
levantes durante o ano 2010, desde a dirección de 
EPITOX tomouse a decisión de manter, durante o 
ano 2011, as cordas coas familias experimentais 
de mexillón na batea CHICHA II (cuadrícula 149, 
polígono de cultivo do Grove), batea á que foran 
trasladadas durante o ano 2010. O 27 de xaneiro 
do 2011 realizouse un novo desdobre dos mexillóns 
sobreviventes das seis cordas experimentais. Os 
mexillóns das seis cordas (dúas cordas perderan 
xa parte da súa biomasa por mor dos temporais 
do outono anterior) foron primeiro pasados por 
unha desgranadora mecánica e despois separados 
a man mediante unha grella, esta de 14 mm. 

Desta maneira eliminouse a maior parte da fi xación 
salvaxe previa. O material non eliminado (o que 
quedou retido no cedazo) encordouse de novo en 
cinco das seis cordas, as cales se colgaron de novo 
da batea para continuar co engorde dos mexillóns. 
Como en ocasións anteriores, antes do encordado, 
tomouse da parte superior da grella unha mostra 
ao azar de aproximadamente 200 mexillóns para 
cálculos biométricos. Unha vez no CIMA, proce-
deuse a realizar os cálculos biométricos (lonxitude 
máxima antero-posterior e peso fresco total) dos 
individuos recollidos.

Despois dun episodio tóxico relevante durante 
o inicio do mes de maio que afectou o polígono 
onde se atopaba a batea coas 5 cordas, o día 12 
do mesmo mes os mexillóns das familias experi-
mentais (mesturados con parte da “contamina-
ción” salvaxe) foron trasladados ao CIMA, onde 
foron procesados polos técnicos dos subproxectos 
6 e 7, sempre contando coa colaboración e apoio 
dos técnicos do noso equipo (Subproxecto 8). 
Para evitar a inclusión nas mostras de individuos 
de procedencia salvaxe, decidimos descartar todos 
aqueles mexillóns de tamaño (lonxitude antero-
posterior) inferior a 7 cm. Con esta última mostraxe 
deuse por fi nalizada a nosa contribución á acción 
especial de investigación EPITOX.
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RESUMO

Á parte do apoio analítico a outros subproxectos 
de EPITOX, este subproxecto centrouse nos me-
canismos que fan que as toxinas se acumulen nos 
bivalvos. 

En relación a este tema estudáronse dous tipos 
de toxinas: DSP (toxinas diarreicas) en mexillón e 
ASP (toxinas amnésicas) en vieira.

Sobre a toxicidade de tipo DSP atopamos:

  O ácido okadaico-a principal toxina de tipo 
diarreico (DSP)- na súa maior parte acumúlase 
no citosol das células da glándula dixestiva do 
mexillón. Aproximadamente un 30% está en 
forma libre e un 70% ligado a unha lipoproteí-
na de alta densidade. Estes resultados foron 
publicados en Toxicon:

  h t t p : / / d x . d o i . o r g / 1 0 . 1 0 1 6 / j .
toxicon.2009.07.022.

  Estas toxinas teñen que ser transformadas 
(combinadas cun ácido graxo) para poder ser 
eliminadas do mexillón.

  Esa transformación realízase dentro das 
células do mexillón.

  As toxinas DSP entran nas células da glándula 
dixestiva do mexillón fundamentalmente en 
forma disolta e non asociadas ás partículas de 
alimento.

  Algúns materiais que adsorben ácido okadaico 
(a principal toxina DSP) poden contribuír a 
acelerar a súa eliminación, pero a súa utiliza-
ción é economicamente inviable.

Sobre a toxicidade de tipo ASP atopamos:

  Ácido domoico, que é o responsable principal 
das intoxicacións de tipo amnésico (ASP). 
Persiste na glándula dixestiva da vieira 
durante anos. Isto fíxonos supor que algún 
compoñente das células deste órgano tiña 
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capacidade para reter esta toxina ligándose 
a ela. Comprobamos, con todo, que a toxina 
se atopa libre no citoplasma das células 
deste órgano, do mesmo xeito que sucede 
no mexillón, que a elimina moi rapidamente. 
Este achado suxire que a causa máis probable 
dos longos tempos de permanencia do ácido 
domoico na vieira é a falta de transportado-
res de membrana, que permitan que este 
composto saia das células. Estes resultados 
foron publicados en Toxicon: http://dx.doi.
org/10.1016/j.toxicon.2009.10.017

  Iniciamos estudos para comprobar a hipótese 
da falta de transportadores, pero requírese o 
desenvolvemento de novas metodoloxías para 
poder completalos.

  Foi necesario desenvolver diversos métodos 
para poder realizar os estudos comentados, 
xa que inicialmente se detectaron numerosos 
problemas. 

  A cuantifi cación do ácido okadaico por HPLC 
e espectrometría de masas con interfase 
electrospray en mostras de mexillón resulta 
complicada pola presenza de efectos matriz 
(o propio mexillón afecta ás medicións de 
toxinas), que son moi variables coa proce-
dencia, estado fi siolóxico e tempo trans-
corrido desde a extracción, estando en 
ocasións afectado ademais pola conxelación 
do mexillón. Avaliáronse diversas técnicas e 
foi desenvolvido un método para conseguir 
eliminar practicamente os devanditos efectos 
das cuantifi cacións.

  Para identifi car e cuantifi car os derivados 
do ácido okadaico co método empregado foi 

necesario determinar a resposta dos mesmos 
no espectrómetro de masas e adaptar 
novamente a técnica.

  Para poder determinar a forma de eliminación 
e as posibles transformacións das toxinas DSP 
houbo que crear unha técnica de microencap-
sulación de ácido okadaico, que fará posibles 
un bo número de estudos que ata agora non se 
podían realizar. Esta técnica foi publicada en 
Marine Environmental Research  http://dx.doi.
org/10.1016/j.marenvres.2010.11.003

  Para poder desenvolver os estudos sobre 
o mecanismo de incorporación/eliminación 
de toxinas ASP nos bivalvos, cumpriu pór a 
punto técnicas de cultivo de células da súa 
glándula dixestiva e desenvolver un método 
de análise que permita cuantifi car concentra-
cións moi baixas de ácido domoico (principal 
toxina ASP).

  Creouse ademais un método de cuantifi cación 
de toxinas ASP rápido, sinxelo e con poucos 
requirimentos de equipamento, que pode ser 
utilizado en control rutineiro.

  Completouse a tese doutoral de Araceli 
Escudeiro Rossignoli con parte dos estudos 
desenvolvidos.

  En relación ao apoio analítico realizáronse 
máis de 4000 análises de mexillóns extraídos 
individualmente e os datos están a ser usados 
noutros subproxectos da acción estratéxica 
EPITOX. 
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RESUMO

A Lei de Pesca de Galicia contempla a posibili-
dade, por parte da administración autonómica, do 
establecemento de áreas mariñas protexidas de 
interese pesqueiro. Desde 2007 ata a actualida-
de a administración pesqueira galega creou dúas 
reservas mariñas de interese pesqueiro (REMIP) en 
augas galegas: Os Miñarzos e ría de Cedeira. Para 
asegurarse de que as REMIPs cumpren o labor co 
que foron deseñadas é necesaria a implementación 
de programas de avaliación e seguimento científi -
co nas mesmas. O obxectivo principal da presente 
acción de investigación desenvolvida no CIMA foi 
dar apoio á administración pesqueira na devandita 
tarefa.

A consecución deste obxectivo xeral expúñase a 
través dos seguintes obxectivos específi cos:

  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 pro-
tección.

  Analizar e emitir informe sobre as solicitudes 
de creación de áreas de acondicionamen-
to, áreas de repoboación e reservas mariñas 
recibidas na administración pesqueira.

  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.

Nesta terceira, e última, anualidade do proxecto 
continuouse prestando asesoramento científi co á 
Administración e ao órgano xestor das reservas dos 
Miñarzos e ría de Cedeira. Así mesmo, avanzouse 
no desenvolvemento de protocolos de seguimento 
científi co das reservas. Para iso deseñouse unha 
base de datos dirixida ao almacenamento, de forma 
sistematizada, dos datos da actividade pesqueira e 
marisqueira proporcionados pola coordinación das 
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reservas. Esta información permite o cálculo de di-
ferentes índices indicadores e, a través da súa re-
presentación gráfi ca e da análise da súa evolución 
no tempo, preténdese monitorizar o efecto da 
reserva. Dentro desta liña traballouse tamén na 
posta a punto dun procedemento de avaliación do 
stock de percebe.

Nos Miñarzos continuouse co rexistro de variables 
ambientais de tipo meteorolóxico (precipitacións e 
intensidade e dirección de vento, correspondentes 
á estación meteorolóxica de Meteogalicia en Lira)  e 
oceanográfi co (sonda fondeada no porto de Lira e 
que rexistra e almacena datos de salinidade e tem-

peratura da auga do mar cada dez minutos).

 Co fi n de que esta información resultase facilmen-
te accesible a técnicos e xestores da Administración 
e das REMIP, desenvolveuse unha web interna na 
que se integraron documentos relativos á xestión e 
lexislación das diferentes REMIP, informes técnicos, 
gráfi cos de evolución dos diferentes recursos e das 
variables ambientais, ademais doutra información 
complementaria. Continuouse ademais co proceso 
de recompilación bibliográfi ca e catalogación infor-
matizada de traballos científi cos relativos á avalia-
ción e seguimento científi co de áreas mariñas pro-
texidas.
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RESUMO

Na realización da acción de investigación parti-
cipan: Confraría de Noia; Confraría de Vilaxoán; 
Confraría do Grove; Confraría de Cangas; Confraría 
de Ribeira; Lonxa Campelo-Confrarías de Pontevedra, 
Raxó e Lourizán;  Delegación de Carril da Conselle-
ría do Medio Rural e do Mar;  Unidade de Control de 
Moluscos-UCM do Instituto de Acuicultura da USC;  
CIMA e coa colaboración da Doutora Susana Darriba. 

A relevancia da presente acción de investigación 
garda relación coa realidade de que os solénidos 
son un tipo de bivalvos que presentan importantes 
difi cultades para o súa mostraxe, o que supuxo un 
atraso importante no coñecemento da súa dinámica 
de poboación e determinación de criterios reais e 
claros de xestión. Entre estas difi cultades cabe 
sinalar: 

  Rapidez para soterrarse profundamente no 
substrato.

  Relativa baixa densidade.

  A súa variabilidade zonal /estacional.

  A especial difi cultade para recoller a cría 
pequena das extraccións.

  A maioría das poboacións están nun nivel 
medio de explotación.

  Difi cultade de aplicar a metodoloxía de aneis 
para separar clases de idade.

Cuestións todas elas que impediron a realización 
de estudos relativamente completos da dinámica 
poboacional destas especies.

Na actualidade lévanse realizado 75 mostraxes 
de poboacións específi cas e unha avaliación das 
capturas estes últimos anos, así como o corres-
pondente contraste bibliográfi co. Os temas que de 
acordo cos obxectivos se abordaron ata o momento 
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son os seguintes, prestándoselle unha maior 
atención a E. arcuatus e E. siliqua debido á súa 
maior importancia extractiva e comercial:

1º.-Estado das poboacións naturais, 
densidade media e potencial produtivo. 
Atopámolas nun estado moi saudable cunha 
distribución de tamaños ampla, bastantes 
por riba do mínimo da extracción e unhas 
densidades moi variables (debido fundamen-
talmente á variabilidade do recrutamento 
anual), con valores medios no caso da navalla 
de 48 ind/m2  e do longueirón de 39 ind/m2. 
Este estado e densidade expoñen un potencial 
produtivo moi elevado e moi superior ao 
nivel de capturas anual (1.672.568 kg/ano e 
1.492.363 kg/ano para navalla e longueirón 
respectivamente), o que vén demostrar as 
boas posibilidades de futuro destes recursos. 

2º.-Tamaño máximo, clases de idade, 
crecemento e mortaldade. As tres especies 
de solénidos investigadas alcanzan un tamaño 
máximo moi superior ao mínimo de extracción. 
O longueirón é o que maior tamaño máximo 
alcanza situándose sobre 200-210 mm dentro 
dos exemplares da mostraxe. As tres especies 
presentan unha taxa de crecemento elevada 
os dous primeiros anos de vida e, en xeral, 
superior aos datos dispoñibles ata o momento 
(fundamentalmente de probas de cultivo 
controlado). Alcanzan o tamaño mínimo de 
extracción antes dos dous anos de vida e 
dependendo da zona de asentamento e os 
factores ambientais. En función do crecemento 
máximo de e a diminución do mesma a partir 
do terceiro ano, xéranse varias clases de 
idade na poboación. Estas especies presentan 

elevados picos de mortaldade debido a 
factores ambientais (baixa salinidade e 
choivas) e a acción de diversos depredadores.   

3º.-Ciclo reprodutivo, tamaño mínimo de 
maduración, época de posta e detección 
de recrutamento. Os datos obtidos para o 
proceso madurativo de navalla, longueirón 
e longueirón vello coinciden bastante co 
publicado ata o momento cunha matización 
e unha novidade importante. A primeira fai 
referencia á extensión do mencionado proceso, 
que pode ser máis dilatado e diferenciado 
segundo a zona de asentamento e  os factores 
ambientais. A segunda confi rma o proceso de 
maduración na clase de idade cero C0+, de 
modo que as tres especies presentan tamaños 
mínimos de maduración bastante inferiores 
á tamaño mínima de extracción legal. Nas 
diversas mostraxes extraéronse e seguíronse 
individuos de tamaño pequeno pertencentes 
á nova extracción, o que permitiu establecer 
con maior precisión as épocas de posta e 
recrutamento natural.  

4º.-Variabilidade zonal e estacional e factores 
incidentes. As tres especies aséntanse en 
diversas zonas: intermareal baixo, submareal 
e submareal profundo, dispondo de diferentes 
condicións e recursos para o seu crecemento 
e ciclo vital.  En función do mesmo, presentan 
uns parámetros poboacionais de certa 
variabilidade zonal e temporal-anual. Cuestións 
que son importantes para a optimización da 
súa explotación.



i
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RESUMO

É un proxecto coordinado no que partici-
pan varias comunidades autónomas: Andalucía, 
Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia e 
Murcia. O coordinador do proxecto é un investi-
gador da Xunta de Galicia, pertencente á Conse-
llería do Medio Rural e do Mar (Catoira Gómez, J. 
L.). O investigador principal do subproxecto da 
Comunidade Autónoma de Galicia pertence ao 
CIMA (Ojea Matínez, J.). Ademais do CIMA, no 
subproxecto de Galicia participa a USC. Por parte 
desta entidade o investigador principal é o Dr. Rey 
Méndez, M.

Dentro das liñas de traballo do proxecto, rea-
lizáronse experiencias para abordar diferentes 
tarefas dentro da liña 1 de “Criadeiro”, centrada 
na optimización do proceso de produción de 
xuvenís de ourizo e a liña 2 de “Preengorde”.

Liña 1. Criadeiro

Desovas e fecundación: realizouse unha expe-
riencia para comparar a calidade das desovas en 
relación ao tempo no que os reprodutores perma-
necen estabulados no criadeiro. Traballouse con 
reprodutores de Cedeira. Os ourizos separáronse 
en tres grupos para facer as inducións partilladas, 
cunha diferenza entre elas de un mes que é o que 
adoita durar o cultivo larvario. Realizáronse as dúas 
primeiras inducións, pero na terceira os ourizos 
desovaron de forma espontánea uns días antes. 

Para determinar a calidade dos óvulos recóllese 
unha mostra para facer a análise bioquímica dos 
compoñentes principais: proteínas, lípidos e carbo-
hidratos. 

Cultivos larvarios: realizouse unha experien-
cia de control e identifi cación da fl ora bacteriana 
asociada ao cultivo larvario, o que nos permitirá 
coñecer cales son as posibles vías de contamina-

B.- PROXECTOS/ACCIÓNS DE INVESTIGACIÓN CON PARTICIPACIÓN DE INVESTI-
GADORES E/OU PERSOAL DO CIMA
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ción e os microorganismos responsables de mor-
taldades. Controlouse a carga bacteriana que 
presentan os reprodutores: abríronse 3 machos e 3 
femias, pesáronse entre 0,08 g e 0,1 g de gónada 
por individuo e procesáronse mediante un triturado 
con auga de mar estéril. Tamén se controlaron os 
óvulos, facendo unha sementa directa en placa, e 

por último controlouse o propio desenvolvemento 
do cultivo larvario (catro mostras durante o cultivo, 
unha por semana), tanto da auga como das larvas. 
Das mostras recollidas realizáronse sementas en 
placas petri estériles con agar mariño (AM, medio 
xeral para bacterias), e TCBS (medio específi co 
para vibrios). 

Reprodutores: Os resultados obtidos mostraron 
que a carga de vibrios nos machos foi moi baixa; 
nunha das femias, os recontos foron elevados 
e illáronse 4 tipos de colonias. Os recontos de 
bacterias totais foron tamén moi baixos en todos 
os casos. 

Cultivo larvario:

  Óvulos: non se atoparon vibrios e moi poucas 
bacterias totais (10 ufc). 

  Larvas e auga de cultivo:

1ª mostra: as larvas presentan recontos relati-
vamente altos en TCBS, cun tipo de colonia clara-
mente maioritaria, que se atopa tamén na auga de 

cultivo. En AM vese tamén un tipo común e predo-
minante en larvas e auga. O reconto de bacterias 
totais na auga é de 1,6 x 105 ufc/ml.

2ª mostra: non hai crecemento en TCBS nin 
na auga nin nas larvas. En AM en auga, vese un 
descenso dos recontos (9,9 x 104 ufc/ml) e un 
cambio no tipo de colonia predominante.

3ª mostra: non hai crecemento en TCBS e en 
AM a mostra de auga dá un reconto de 6,7 x 104 
ufc/ml.

4ª mostra: segue sen crecemento en TCBS e o 
reconto de bacterias totais na auga é de 1,3 x 105 
ufc/ml. 

1ª

(Posta inducida)

2ª 

(Posta inducida)

3ª

 (Desova espontánea)

Éxito da indución 90% 90%

Nº óvulos/femia 4.600.000 2.560.000 3.458.400

Tamaño dos óvulos 112,41 μ

Transformación de ovo a 
larva

68% 77% 63,60%

Supervivencia ata fixación 40,50% 25% 8%

Bioquímica dos óvulos

Proteínas 18,41% 17,67%

Lípidos 13,14% 9,67%

Carbohidratos 2,58% 2,96%  
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Estes resultados están dentro duns límites con-
siderados normais noutros cultivos de moluscos 
bivalvos.

Liña 2. Preengorde

Realizáronse probas para determinar a taxa de 
crecemento dos xuvenís de ourizo no criadeiro, así 
como para determinar a cantidade de algas necesa-
rias para o seu crecemento.

Taxa de crecemento de xuvenís de ourizo 
en criadeiro: realizáronse tres controis de crece-
mento durante catro meses, con xuvenís proceden-
tes de desovas do ano anterior. Os ourizos tiñan 
unha tamaño media de 8,93 mm de diámetro e 
0,35 g de peso. En cada tanque colocáronse 1.000 
ourizos e mensualmente tomouse unha mostra de 
100 ourizos para medir o crecemento. Os tanques 
estiveron en circuíto aberto e baleiráronse dúas 
veces por semana para limpeza e alimentación 
con macroalgas (Laminaria e Ulva) á demanda dos 
ourizos. Nas tres experiencias os resultados son 
similares, a taxa de crecemento media mensual foi 
de 1,5 mm de lonxitude e 0,29 g de peso.  

Cantidade de macroalgas necesarias para 
preengordar xuvenís de ourizo: realizouse esta 
experiencia para coñecer con maior precisión a 
cantidade de algas que se necesita achegar aos 

xuvenís de ourizo que se preengordan nun criadeiro 
ata que son trasladados ao medio natural. As ma-
croalgas (Laminaria e Saccorhiza) recolléronse na 
praia durante a baixamar e conserváronse conxe-
ladas, deshidratadas ou en salmoira. Realizouse 
a experiencia por duplicado, estabuláronse 1000 
ourizos por tanque. O control realizouse durante 
dous meses e dúas veces por semana baleiráronse 
os tanques para limpeza e subministración de algas. 
Os ourizos tiñan unha tamaño media ao comezo 
de 13,19 mm de diámetro e 1,11 g de peso. Ao 
terminar a proba consumíronse 21,4 kg de algas, 
o que supón unha media de 178 mg por día e por 
ourizo. A tamaño media dos ourizos ao terminar a 
proba foi de 15,21 mm de diámetro e 1,54 g de 
peso fresco.

Destino dos xuvenís producidos no 
criadeiro: os xuvenís que se producen nos cria-
deiros de Ribadeo e Vicedo destínanse tanto á rea-
lización de experiencias de preengorde no medio 
natural como á repoboación de bancos naturais. 
Repartíronse ourizos a outras comunidades partici-
pantes no proxecto: Cantabria (3.000) e Andalucía 
(2.000). Tamén a Confraría de Cangas para preen-
gordar en batea (2.500) e a diferentes confrarías 
desde Espasante a Ribadeo para facer repoboacións 
(15.400) no marco dun proxecto solicitado polas 
propias confrarías.
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RESUMO

Dentro do proxecto Iberomare “Centro Multipolar 
de Valorizaçao de Recursos e Resíduos Marinhos”, a 
Consellería do Medio Rural e do Mar asume as ac-
tividades relacionadas coa acuicultura de linguado.

Co obxectivo do desenvolvemento de dietas sus-
tentables e prácticas para o cultivo de linguado 
deseñáronse diversos experimentos nas diferentes 
fases de cultivo desta especie substituíndo gran 
parte da proteína de orixe animal (fariña de peixe) 
por fontes de proteínas de orixe vexetal.

Seguindo a liña dos experimentos realizados 
durante o ano 2010, realizouse un experimento de 
engorde de linguado durante 5 meses nas instala-
cións do IGAFA en sistema de recirculación por tri-
plicado en 9 tanques de 1 m2 con 30 peixes cada un 
nados en catividade, cun peso medio de 64,09±0,3 g 
e tamaño 16,42±0,75 cm.

Probáronse 3 dietas diferentes, unha dieta 
comercial fabricada por Skretting cunha composi-
ción proteína/lípidos de 57/14 (P/L) e dúas dietas 
baseadas en proteínas vexetais cun % de substi-
tución de fariña de peixe por proteínas vexetais 
do 78% fabricadas por Sparos S.L., cun contido 
proteico de 57% e dous niveis de lípidos: 9 (PP-9) 
e18% (PP-18). Tomáronse mostras para a reali-

zación de análises bioquímicas (proteínas, lípidos 
totais, clases de lípidos e ácidos graxos) no músculo, 
fígado, pel e intestino dos xuvenís de linguado ao 
principio e ao fi nal do experimento.

Atopáronse diferenzas signifi cativas en crece-
mento entre os xuvenís de linguado alimentados 
coas diferentes dietas, obténdose os seguintes re-
sultados: dieta comercial (209,49± g), dieta PP-9 
(187,9± g) e dieta PP-18 (150,28± g). É de destacar 
que os peixes alimentados con PP-9 presentan un 
mellor crecemento que con PP-18 e semellante aos 
alimentados coa dieta comercial.

En canto á composición bioquímica, no músculo 
os niveis de proteína obtidos nos exemplares ali-
mentados coa dieta comercial non presentan di-
ferenzas signifi cativas respecto dos alimentados 
con PP-9, pero son máis elevados (18,9% do peso 
fresco) que os alimentados con PP-18 (17,6%). Así 
mesmo, as dietas baseadas en proteínas de orixe 
vexetal induciron unha menor deposición lipídica no 
corpo (7-8% peso fresco) cós alimentados co penso 
control (9% peso fresco). Isto refl íctese tamén na 
deposición lipídica nos diferentes tecidos. Así, os 
niveis de lípidos do músculo dos peixes alimentados 
coa dieta comercial (2,57% peso fresco) son signi-
fi cativamente máis altos que nos alimentados con 
PP-9 (1,28% peso fresco). Pola contra, o nivel de 
lípidos do fígado incrementouse signifi cativamente 
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ata valores do 22% do peso fresco cando se utili-
zaron dietas vexetais, sensiblemente máis altos cós 
obtidos coa dieta comercial (9,4%), confi rmando os 
resultados previamente obtidos na fase de preen-
gorde de linguado (Linares et al.,WAS2011). Así 
mesmo, as análises sensoriais realizadas mostraron 
que os peixes de todos os tratamentos presentaban 
similares características de textura, cheiro e sabor. 

Confírmase que no engorde de linguado (solea 
soneganensis), utilizando dietas de baixo contido 
graxo, é factible a utilización de fontes proteicas 

vexetais, obténdose bos resultados de crecemen-
to e calidade organoléptica. Con todo, o impacto 
do incremento da deposición lipídica inducido polas 
fontes vexetais debe ser obxecto de posteriores 
estudos. 

Durante o ano 2012 completaranse as análises na 
fase de engorde e realizaranse ensaios de substitu-
ción, na fase de preengorde e engorde do linguado, 
da proteína vexetal con diferentes tipos de ma-
croalgas.
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RESUMO 

Dadas as difi cultades atopadas nalgunhas das 
CCAA ao longo do proxecto para completar algunhas 
das actividades, propúxose a solicitude dunha 
prórroga de seis meses sen fi nanciamento para 
completar as actividades pendentes. A prórroga 
foi aprobada con data 30 de novembro de 2011. 
A Comunidade Autónoma de Galicia cumpriu con 
todos os obxectivos propostos. Con todo e debido 
ás difi cultades da CA de Cantabria para obter ro-
daballos salvaxes, propúxose á CA de Galicia a po-
sibilidade de asumir esa tarefa, que se comezou 
xa no segundo semestre do 2010 e continuará ao 
longo da prórroga no 2012. En función disto, as ac-
tividades realizadas no subproxecto da Comunida-
de Autónoma de Galicia para o ano 2011 foron as 
seguintes:

Actividade 4: análise sensorial cun panel de 
xuíces adestrados. 

En relación con esta actividade, quedaba 
pendente no proxecto a parte correspondente ás 

probas sensoriais do rodaballo, que é responsa-
bilidade da Comunidade de Cantabria. Dado que 
non foi posible conseguir as cantidades necesarias 
de rodaballo no Cantábrico, enviáronse rodaballos 
desde a nosa Comunidade Autónoma para facer as 
probas de adestramento, pero non houbo posibili-
dade de continuar coas outras dúas catas, debido 
á entrada de temporais que difi cultaron a pesca, 
polo que esta actividade se retomará ao longo do 
primeiro semestre do ano 2012. 

Actividade 5: determinar as posibles varia-
cións do peixe de crianza en función da súa 
orixe, condicións de cría e época do ano.

Resultados:

Para realizar as probas de análise sensorial 
con paneis de xuíces adestrados, enviáronse os 
ollomoles salvaxes e cultivados en gaiolas ás tres 
comunidades encargadas diso. Para a realización 
desta actividade no primeiro semestre do ano, 
seguiuse a metodoloxía prevista no proxecto. Cada 
CA debería enviar ás CCAA de Cataluña, Murcia e 
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Canarias, mostras das distintas especies de cada 
comunidade. A CA de Galicia enviou mostras de 
ollomol procedente de extracción pesqueira e de 
crianza ás catro citadas CA, segundo as diferentes 
necesidades.

Enviáronse seis exemplares de cada, é dicir, de 
orixe salvaxe e de crianza a cada unha das tres co-
munidades, Canarias, Cataluña e Murcia, cun peso 
medio aproximado de 500 g. 

Esta operación realizouse na primavera e no 
outono para comprobar as diferenzas sensoriais 
en función da época do ano, tanto para peixe de 
crianza, como para o procedente de pesqueiras co-
merciais.

Os resultados están a ser procesados para unha 
publicación conxunta de todas as especies.

 Actividade 6: avaliar os cambios producidos 
ao utilizar fontes alternativas na elaboración 
dos pensos.

Nesta actividade iniciada no ano 2009 e fi naliza-
da en 2011 probáronse dúas dietas isoenerxéticas 
e isoproteicas no engorde de ollomol. Ambas as 
dietas (FM e PP) formuláronse cunha relación 49/10 

de proteína/graxa. Para a dieta FM con proteína 
de orixe animal/aceite de peixe e para a dieta PP 
cunha substitución do 53% da proteína de orixe 
animal por vexetal e a mesma proporción de graxa.

Resultados: 

Ao fi nal da actividade os peixes alimentados co 
penso PP alcanzaron un peso de 379,89±11,56 g 
e un tamaño de 23,16±0,40 cm e os peixes ali-
mentados co penso FM 382,09±13,92 g de peso 
e 22,97±0,33 cm. Os datos de crecemento foron 
comparados cun test T-Student, non atopando dife-
renzas signifi cativas no crecemento.

Con respecto aos índices de crecemento, non 
existen diferenzas signifi cativas entre os valores 
obtidos ao fi nalizar o experimento coas dúas dietas 
probadas (Fig. 1). Comparando os resultados dos 
diferentes índices ao principio e ao fi nal do expe-
rimento, obsérvanse diferenzas signifi cativas nos 
valores de IGS e PGM en ambos os tratamentos; o 
primeiro, debido ao desenvolvemento das gónadas 
e, o segundo, ao maior acumulo de graxa perivis-
ceral, ambos relacionados directamente coa idade 
do peixe. 

No que se refi re á composición bioquímica no 

Figura 1.- Crecemento de xuvenís de ollomol alimentados con dúas dietas diferentes (PP e FM).
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fígado e músculo do ollomol (Táboa 1), as análises 
realizadas no CIMA de Corón revelan que, ao fi nal 
do experimento, non houbo diferenzas signifi cativas 
en proteínas e lípidos coas dúas dietas probadas. 
Así mesmo, as diferenzas tampouco foron signifi -
cativas no contido en ácidos graxos, excepto nos 
PUFA (n-6).

Con estes resultados pódese concluír que a subs-
titución parcial de proteína animal por proteína de 
orixe vexetal nos pensos de engorde para ollomol 

non causa efectos adversos nin no crecemento do 
peixe, nin na porcentaxe de porción comestible 
e tampouco na porcentaxe de graxa mesentéri-
ca acumulada nin no desenvolvemento gonadal, 
dixestivo e hepático. Esta actividade prolongouse 
dous meses máis, ata maio de 2011, para a recollida 
de mostras e estudar a composición bioquímica, 
nas CCAA de Canarias, Cataluña e Murcia. Actual-
mente esta actividade xa está pechada e algúns dos 
datos obtidos foron presentados ao longo do ano en 
diferentes foros e congresos.

Actividade 7: caracterizar os procesos de 
deterioración durante o almacenamento en 
xeo. 

Resultados: 

Seguindo o protocolo establecido para esta activi-
dade, enviáronse exemplares salvaxes e de crianza 

ás comunidades autónomas de Canarias, Murcia e 
Cataluña para realizar as probas de deterioración. 
Os resultados están a ser procesados e publicaran-
se ao longo deste ano 2012.

Para a realización desta actividade, enviáronse 8 
exemplares salvaxes e 8 de crianza cultivados no 
Centro Oceanográfi co de Vigo e engordados nas 

Músculo Fígado 

FM PP FM PP

Principio Final Principio Final

Proteínas (%PS) 76,92 78,31 75,59 27,13 26,99 25,53

Lípidos (%PS) 12,90 10,27 10,66 43,76 40,64 43,61

Ácidos graxos (%total)

PUFA 29,36 41,89 40,16 31,77 25,91 27,66

SAFA 32,90 31,65 31,18 31,99 27,87 27,89

MUFA 37,74 26,46 28,66 36,24 46,23 44,45

PUFA n-3 20,94 31,55 28,89 22,40 16,34 16,58

PUFA n-6 7,84 9,35 10,35 8,64 9,12 10,61

Táboa I- Composición bioquímica en músculo e fígado do ollomol alimentado con 2 dietas diferentes.
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gaiolas da Consellería do Medio Rural e do Mar en 
Bueu (Pontevedra) a cada unha das tres comunida-
des, dun peso medio aproximado de 400 g no caso 
dos exemplares de crianza e de 600 g no caso dos 
exemplares salvaxes.

Esta actividade xa se concluíu e está soamente 
pendente o tratamento dos datos para a súa pu-
blicación.
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RESUMO 

En relación co subproxecto “Estudo do compor-
tamento reprodutor do linguado senegalés (Solea 
senagalensis) con individuos salvaxes e nados en 
catividade”, as actividades previstas no proxecto 
á marxe da reestruturación dos stocks, eran as 
seguintes:

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

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

Actividade A.3.: establecer fontes de variabili-
dade que afectan á reprodución de exemplares de 
cultivo.

RESULTADOS:

As actividades previstas para realizar no 2011 
eran practicamente a continuación das actividades 

previstas para o ano 2010 e concentráronse tanto 
no Instituto Galego de Formación en Acuicultura 
(IGAFA) como no Centro Oceanográfi co de Vigo 
(COV)

O stock de reprodutores F-1 mantido nas insta-
lacións do IGAFA en sistema de recirculación foi 
sometido a un cambio de temperatura en dente de 
serra para inducir a posta aos reprodutores.

Os stocks de reprodutores salvaxes e F-1 esta-
bulado nas instalacións do CO de Vigo foi sometido 
a unha reestruturación a fi nais do ano 2010 co 
obxecto de obter postas de exemplares F-1. Dos 
dous stocks de linguado de que dispoñemos, o 
salvaxe é practicamente o único stock de reprodu-
tores destas características que se dispón na ac-
tualidade, xa que está constituído por exemplares 
autóctonos capturados na nosa comunidade. Os 
exemplares de reprodutores F-1 son nados en cati-
vidade e cultivados no CO de Vigo.

Os stocks mesturáronse e reestabularon en 
función de varios factores, a saber:

PROXECTO PERSOAL

TÍTULO:
Bases para o control da reprodución e coñecemen-
to do sistema de defensas naturais no linguado 
(Solea senegalensis). 
Subproxecto: estudo do comportamento reprodu-
tor do linguado senegalés (Solea senegalensis), 
con individuos salvaxes e nacidos en catividade 
(F1).
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reprodutores tanto salvaxes como F1 é boa, ou en 
calquera caso, son gametos viables, o que nos leva 
a pensar na posibilidade de que exista un fallo no 
comportamento reprodutor dos machos F1. 

No caso de que existise fecundación, e dado que 
os reprodutores están caracterizados xeneticamen-
te, sería factible unha análise de paternidade da 
suposta prole.

Os resultados ata o momento foron esperanza-
dores xa que se obtiveron postas naturais viables 
con femias F-1 con machos salvaxes e F-1. Con 
todo e debido posiblemente á desestruturación dos 
stocks salvaxes e F-1 que estaban totalmente con-
solidados, os resultados non foron todo o bos que 
cabía esperar. En función destes resultados, e dos 
resultados das análises de paternidade así como 
da mellor consolidación dos stocks, esperamos ter 
postas viables ao longo deste ano 2012. 

En canto ás postas efectuadas nestes tanques, 
no período comprendido entre os meses de abril e 
agosto de 2011, resúmense da seguinte maneira:

A posta marcada con asterisco (*) correspon-
dente ao tanque T-6, onde estaban estabulados 12 
femias F1 con 4 machos salvaxes e 8 machos F1, foi 
cultivada seguindo o protocolo tradicional no cultivo 
de linguado para a súa posterior análise de pater-
nidade e poder comprobar desa forma a participa-
ción dos machos salvaxes ou os F1. O que si está 
asegurada é a procedencia da posta dunha femia 
F1, xa que era precisamente un dos obxectivos.

Neste momento dispomos duns 800 exemplares 
de 237 días e un peso aproximado de 11g, proce-
dentes desta posta de femia F1, para facer as de-
terminacións xenéticas que nos permitan coñecer 
quen dos reprodutores participaron na fecundación.
En ningún dos casos das demais postas viables se 
considerou a opción de cultivalas, xa que se tratou 
sempre de ovulacións moi pequenas ou eran sim-
plemente fl otantes e non se puido apreciar ningún 
indicio de fecundación. 

  Dependendo do tipo de instalación: en circuíto 
pechado con auga recirculada no IGAFA e con 
circuíto aberto no COV.

  Dependendo dos factores ambientais: a tem-
peratura ambiente a 18±1ºC, ou con control 
da temperatura en dente de serra, tempera-
tura a 14ºC manipulándoa ±2ºC, en ciclos de 
48 horas.

  Dependendo da orixe dos reprodutores: o 
stock do IGAFA está constituído basicamente 
por exemplares nados en catividade (F1), e 
os reprodutores do COV son de dous tipos, os 
salvaxes procedentes do medio natural e os 
F1, nacidos en catividade.

  En función das orixes dos exemplares e do 
sexo: establecéronse unha serie de grupos 
de reprodutores, variando a súa composición 
entre femias de orixe salvaxe con machos F1, 
femias F1 con machos salvaxes, femias F1 
con machos F1 e femias salvaxes con machos 
salvaxes.

  Dependendo do tipo de alimentación: alimen-
tando os reprodutores con penso semihúmedo 
elaborado nas instalacións do COV ou con penso 
seco comercial, específi co para reprodutores. 

No IGAFA, o stock de reprodutores F1 mantívose 
en condicións de recirculación, a 17±1ºC, en 
tanques de 11 m3 alimentado con mexillón, poli-
quetos e penso semihúmedo e unha vez chegada a 
época de maduración, manipulouse o termoperío-
do en dente de serra, co obxectivo de obter postas 
viables que permitisen desprazar o período de posta 
con respecto ao natural da posta nesta especie. 

Basicamente, o obxectivo deste deseño experi-
mental está exposto desde o punto de vista do com-
portamento dos machos F1. Baseándonos en ex-
perimentos anteriores, tanto do noso equipo como 
dos demais equipos que participan no proxecto, 
sabemos que a calidade/viabilidade dos gametos de 
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O stock do IGAFA tivo un comportamento similar, 
seguindo o previsto no proxecto. Unha vez chegada 
a época de maduración gonadal, os peixes de orixe 
F1 sometidos a fotoperíodo natural e mantidos en 
auga en recirculación foron expostos a un cambio 
de temperatura en dente de serra. As postas obtidas 
con este sistema foron moi escasas, practicamen-
te inapreciables, e en todos os casos non viables, 
quizais debido neste caso á mocidade do stock.

Con todo, dado que o comportamento do stock 
non foi o normal despois da reestruturación á que 
o sometemos, e dado que esta especie ten un 
marcado carácter territorial, xerárquico e reprodu-
tor, consideramos importante darlle unha marxe de 
aclimatación aos stocks para o ano 2012.

Tanque
Inicio 
postas

Final postas Nº ovulacións Ovo total
Ovo no 
flotante

Ovo flotante

T-7 22/02/2011 23/08/2011 31 935 cc 735 cc 200 cc

T-6 15/03/2011 15/08/2011 12 115 cc 90 cc 25 cc *

R-1 24/03/2011 08/08/2011 8 Restos - -

R-2 - - - - - -

R-3 15/03/2011 06/06/2011 12 Restos - -

R-4 29/03/2011 14/08/2011 11 135 cc 110 cc 25 cc

R-5 15/03/2011 06/06/2011 15 Restos - -
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RESUMO 

Conseguir presas vivas alternativas ou comple-
mentarias da Artemia, que cubran os requirimen-
tos nutricionais das paralarvas de polbo (Octopus 
vulgaris) é un dos obxectivos prioritarios deste 
proxecto.

Seguindo este obxectivo, exponse o seguinte:

1. Obtención de zooplancto do medio natural

A auga oceánica que fornece á empresa Remagro 
S.L. (O Grove) é rica en organismos zooplanctónicos 
que poden ser fi ltrados e seleccionados mediante 
sistemas de fi ltración do tipo UNIK.

Realizáronse captacións aleatorias da auga 
de mar procedente do tanque de cabeceira que 
fornece auga á empresa, auga captada directamen-
te do mar e auga procedente do bloom fi toplanctó-
nica exterior, o cal está formado principalmente por 
diatomeas, pero que pode conter zooplancto na súa 
composición.

Probáronse dous tipos de aros, cuxos fi ltros 
tiñan unha luz de malla de 200 e 1000 μm, para 
seleccionar posibles presas que tivesen un tamaño 
adecuado para a alimentación das paralarvas e 
descartar aquelas que polo seu tamaño serían 
rexeitadas. O volume de auga correspondente á fi l-
tración foi de 21,6 m3/día. As mostras, unha vez re-
collidas e procesadas, foron conservadas en frío ata 
o seu traslado ao IEO para posterior identifi cación.

Os resultados da identifi cación das mostras de-
mostraron que as especies máis abundantes no 
período obxecto de estudo estaban maioritariamen-
te compostas por anfípodos, larvas de moluscos 
bivalvos, gasterópodos, copépodos e poliquetos.

Nas distintas fi ltracións realizadas atopouse gran 
cantidade de materia orgánica así como pequenas 
algas, o cal supuxo un problema á hora de seleccio-
nar o zooplancto presente como achegue alimen-
ticio aos cultivos, xa que dita materia terminaba 
sedimentando no fondo dos tanques de paralarvas 
producindo problemas no cultivo das mesmas.

En sucesivas experiencias que se desenvolve-

PROXECTO PERSOAL

TÍTULO: 
Nutrición e alimentación de paralarvas e subadul-
tos do polbo de rocha (Octopus vulgaris).
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rán ao longo do proxecto optimizarase o método 
de captación co fi n de seleccionar o zooplancto que 
mellor se adapte ás necesidades do cultivo de para-
larvas, discriminando na recolección a materia sus-
ceptible de danar os mesmos.

2. Obtención de zoeas de decápodos (can-
grexos autóctonos, nécora, boi, etc.)

En maio de 2011 dispuxéronse femias ovadas de 
centola en tanques redondos de 1.000 L provistos 
de circuíto aberto e realizouse un control do des-
envolvemento embrionario das postas separando 
as femias en función do seu estado embrionario 
das mesmas en 3 tanques co fi n de obter unha 
achega continua de zoeas. Unha vez completadas 
as postas procedeuse á renovación dos stocks de 
centola. Desta forma conseguiuse obter zoeas de 
maneira regular para a alimentación larvaria do 
polbo. Durante as fi ns de semana, mantíñanse as 
zoeas en tanques de 100 L con aireación e achega 
de Artemia salina ata a súa utilización como presa 
de paralarvas. Desta forma púidose dispor de 
zoeas e megalopas de maneira regular, evitando 
a dependencia de postas continuas. 

Estes ensaios foron realizados nas instalacións de 
REMAGRO S.A. no Grove.

Paralelamente fíxose un experimento de cultivo 
de zoeas de centola nun tanque (T-4) de 1.000 
L nas devanditas instalacións, o cal comezou o 
6 de xuño de 2011 con semente de aproxima-
damente 1.105 zoeas ás que se lle forneceu 
como alimento inicial Artemia e zooplancto pro-
cedente da captación realizada co fi ltro Unik, nos 
primeiros estadios e mexillón (Mytilus gallopro-
vincialis) a partir do día 60. O devandito experi-
mento continúa na actualidade con 23 exempla-
res (13 machos e 10 femias) cuxos tamaños a día 
226 están entre os 3,5 e os 7,0 cm. Cabe destacar 
a ausencia de mortaldade das centolas a partir 
dos 100 días de vida.

Os parámetros físico-químicos (Tª e Ou2) obtidos 

durante a estabulación das centolas no período de 
maio a decembro mantivéronse entre os 16 e 18ºC 
e os 6-7 ppm de Ou2. Realizáronse mostraxes de 
tamaño cada 15 días coincidindo coa renovación 
das macroalgas e a limpeza do tanque. Engadíronse 
semanalmente 1,5 mexillóns/centola.

3. Cultivo de paralarvas

Probáronse distintos métodos de cultivo para as 
paralaravas de polbo co fín de determinar o máis 
idóneo:

1. Cultivo con bloom de fi toplancto: os tanques 
de cultivo recibiron unha achegua en 
continuo de fi toplancto producido en bloom 
artifi cial. Este fi toplancto estaba composto 
na súa meirande parte de diatomeas e 
pequenos fl axelados.

2. Cultivo con Artemia complementada con 
zoeas de crustáceos. 

Os experimentos de cultivo de paralarvas de 
polbo desenvolvidos na empresa Remagro S.L 
realizáronse en tanques de 1000 L, en circuíto 
aberto de auga. O rango de temperatura oscilou 
entre os 18 e os 21ºC, utilizando quentadores para 
estabilizar a temperatura. A densidade larvaria 
foi de aproximadamente 20 ind./L. Realizáronse 
controis diarios de alimento, sendo a densidade 
de Artemia e zoeas fornecidas de 0,6 ind./mL. A 
luz foi natural con sombra parcial. Utilizáronse 
limpadores de superfi cie. Controis diarios de tem-
peratura, osíxeno e concentración de alimento, e 
quincenais de calidade da auga de cultivo (pH, 
nitritos, amonio,...).

Desde maio a setembro de 2011, coincidindo 
coa disposición de paralarvas de polbo, reali-
záronse 4 experimentos de cultivo. Nos cultivos 
1 e 2 mantívose a achega en circuíto aberto do 
bloom fi toplanctónico da empresa. No cultivo nº 1 
engadiuse, ademais, parte da captación recollida 
no fi ltro Unik.
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Os cultivos 3 e 4 realizáronse con circuíto aberto 
da mestura de fi toplancto cultivado na empresa 
(Nannochloropsis sp., Tetraselmis sp., Isochry-
sis galbana, Rhodomonas lens) para a achegua 
alimentaria das larvas de moluscos alí cultiva-
das. Nestes dous últimos experimentos descar-
touse manter a achega de bloom natural polos 
problemas que orixinou nos dous primeiros.

A Artemia fornecida ás paralarvas de polbo 
foi eclosionada no IEO de Vigo e trasladada a 
Remagro onde era submistrada ás paralarvas ad 
libitum. Ocasionalmente mantívose en tanques 
de 100 L con mestura de fi toplancto. As achegas 
de zoeas de centola foron case constantes, sendo 
máis abundantes nos dous últimos experimentos.

Realizáronse mostraxes periódicas de tamaño, 
peso seco e recollida de mostras para análise bio-
química (días 0, 15 e 30 de post-eclosión) e su-
pervivencia ao fi nal do cultivo.

 Os pesos secos obtidos nos distintos experi-
mentos foron de 0,32±0,02 mg a día 0 de vida. 
A día 15 os devanditos pesos oscilaron entre os 
0,57±0,06 e os 0,90±0,14 e o valor obtido a día 
30 de vida foi de 3,00±0,56.

4. Análises bioquímicas de paralarvas e 
presas 

Tomáronse mostras por triplicado para a análise 
de paralarvas procedentes dos diferentes cultivos 
desenvolvidos a día 0 (cultivos 1, 2, 3 e 4), día 15 
(cultivos 1, 2 e 4) e día 30 (cultivo 4) no Centro 
de Investigacións Mariñas. Así mesmo tomáronse 
mostras das presas utilizadas como alimento das 
paralarvas en cada un dos sistemas de cultivo: 
Artemia de 1 día de vida e zoeas de centola re-
centemente eclosionadas.

Realizáronse análises de proteínas e lípidos 

totais, clases de lípidos (ésteres e ceras, triglicé-
ridos, ácidos graxos libres, esteroles e fosfolípi-
dos) e ácidos graxos das mostras recollidas. 

Aínda que se están procesando os datos obtidos 
dos distintos experimentos, os primeiros resulta-
dos indican que os valores de lípidos e proteínas 
das paralarvas de polbo a día 0 están entre o 11 e 
o 13% de peso seco no caso dos lípidos e o 42 e o 
47% nas proteínas nos 4 cultivos desenvolvidos. 
A día 15 os valores de lípidos foron do 13-18% e 
en proteínas entre o 41 e o 51%. Estes valores a 
día 30 de cultivo eran do 10 e 45% respectiva-
mente.

No relativo ás clases lipídicas, cabe destacar a 
abundancia de fosfolípidos na composición das 
paralarvas, seguida polos esterois. A porcentaxe 
de fosfolípidos en paralarvas de 0 días varía entre 
o 37 e o 38%, aumentando ao 41-49% a día 15 
e 39% a día 30 de cultivo. Os valores de esterois 
oscilaron entre o 12 e o 20% nos distintos experi-
mentos realizados, sendo os valores máis altos os 
correspondentes a día 0 de vida.

Os ácidos graxos máis abundantes no cultivo das 
paralarvas estudadas (% total de ácidos graxos) 
foron os poliinsaturados PUFA (52-55%) en paralar-
vas recentemente eclosionadas e de entre o 35 ao 
47% a día 15 de vida, aumentando ao 52% nas pa-
ralarvas de día 30. No grupo dos PUFA Ω3, os ácidos 
graxos máis abundantes foron o ácido docosahexa-
noico (DHA) e o ácido eicosapentaenoico (EPA) que 
representan a día 0 das paralarvas entre o 19-24% 
e o 16-18% respectivamente. A día 30 de cultivo, 
os valores de DHA e EPA son do 16 e 21%.

As presas fornecidas ás paralarvas de polbo 
mostran valores do 10% de lípidos no caso das 
zoeas de centola recentemente eclosionada e o 
23% para a Artemia de 1 día. En proteínas, os 
valores son do 28 e o 40% respectivamente.
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RESUMO

PREENGORDE EN BATEA E CONTROL PATO-
LÓXICO (CIMA)

PATOLOXÍA

O laboratorio de patoloxía do CIMA tomou mostras 
de individuos de ostra dos diferentes lotes para 
defi nir o estado sanitario dos proxenitores utiliza-
dos nas fases de acondicionamento, tanto daqueles 
procedentes de bancos naturais (salvaxes) como 
aqueles con orixe en instalacións de cultivo (batea e 
intermareal). Igualmente, cando a semente pasou 
á fase de preengorde nas bateas da empresa (ría 
de Arousa) tomáronse mostras tanto ao comezo 
das experiencias como ao fi nal das probas. Igual-
mente tomáronse mostras das ostras pegadas á 
corda en fase de engorde para coñecer o seu estado 
sanitario.

PREENGORDE

Esta parte do proxecto foi desenvolvida polo 
equipo do CIMA. 

Na data de 28 de xullo do 2011 iniciáronse os 
ensaios de preengorde correspondentes á semente 
producida no 2011.

Colocouse a semente cun tamaño inicial de 9,04 
mm e un peso medio individual de 114,79 mg en 
tres sistemas diferentes: en Pearl Nets e en cestos 
ostrícolas con cuarteiróns a densidades de 1.000, 
2.000 e 2.500 g por metro cadrado, así como nas 
caixas plásticas colocadas en gaiolas, das que nor-
malmente utilizan os cultivadores de ostra nas 
bateas, a densidade de 2.000 g por metro cadrado.

Na data do 6 de setembro deuse por concluída 
a primeira proba de preengorde, cuns resultados 
excelentes, xa que a semente desenvolveuse cunha 
mortaldade do 0% chegando a alcanzar tamaños 
comprendidos entre 22,72/25,73 mm segundo 
sistemas e densidades de traballo, e un peso medio 
individual mínimo de 945,17 mg nas caixas (2.000 
g/m2) e máximo de 1.363,24 mg a densidade igual-
mente de 2.000 g/m2.

A partir desa data, e unha vez peneirada a 
semente por malla de 20 mm, iniciouse un segundo 
ensaio utilizando neste caso cestiños ostrícolas (sen 
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cuarteiróns) e lanternas ás mesmas densidades de 
1.000, 2.000 e 2.500 g. Partiuse dun tamaño medio 
de 26,90 mm e un peso individual de 1.479,81 mg, 
chegando a alcanzar na última mostraxe un peso 

de 31,99 a 34,47 mm de tamaño e uns pesos indi-
viduais comprendidos entre os 3.393,16 e 4.228,08 
mg. Igualmente durante este período a mortaldade 
en todos os sistemas e densidades foi nula (0%).



ACTIVIDADE CIENTÍFICA

96 CONSELLERIA DO MEDIO RURAL E DO MAR                   Actividade  CIMA 2011

RESUMO

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

Entre os obxectivos do subproxecto, “Aspectos 
epidemiolóxicos: detección de intoxicacións, efecto 
do cociñado na toxicidade e tamaño da ración de 
bivalvos”, están:

1. Abordar a recompilación de datos de intoxica-
cións en Galicia e a integración e interpreta-
ción no contexto do sistema de control.

2. Recompilación sobre datos de consumo de 
bivalvos en Galicia.

3. Cuantifi cación das perdas de toxina co cociñado 
tradicional de diferentes tipos de moluscos.

Estes obxectivos abordaranse mediante o desen-

volvemento dos seguintes estudos:

  Correlación de datos de que dispón a Dirección 
Xeral de Saúde Pública nos que están impli-
cadas gastroenterites cos datos das zonas de 
produción de moluscos en situación de aberta/
pechada día a día no período de 2000-2009 
para o estudo do risco epidemiolóxico en 
Galicia.

  Fíxose unha enquisa sobre os hábitos ali-
mentarios da poboación adulta galega no ano 
2007, en parte para contribuír a este proxecto. 
Os resultados publicáronse nun libro editado 
pola Xunta de Galicia-Consellería de Sanida-
de-Dirección Xeral de Saúde Pública. http://
www.sergas.es/gal/documentaciontecnica/
docs/saudepublica/alimentos/enquisa_ali-
mentaria.pdf 

  Para o estudo do efecto do cociñado sobre 
o contido e concentración das toxinas en 
moluscos contaminados por biotoxinas 
mariñas, planifi cáronse unha serie de expe-
rimentos factoriales de 2-3 factores (con-
centración de sal, tempo de cocción e alcol 
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engadido, no caso da mariñeira) e puntos in-
termedios de contraste cos moluscos crus.

No caso da contaminación con toxinas ASP, no 
berberecho cociñado ao vapor, (resultados publica-
dos en: Food Additives and Contaminants Vol. 26, 
Non. 7 July 2009, 1089-1095), o tempo de cocción 
diminúe signifi cativamente tanto o contido tóxico 
como o peso. As perdas tras o cociñado son do 38% 
de peso, 52% de cantidade de toxina que, ao com-
binalas dá unha perda do 23% de concentración de 
toxina.

No caso da mesma toxina, pero en ameixa 
cociñada á mariñeira (Resultados en: Food 
Additives and Contaminants Vol. 26, Non. 7 July 
2009, 1089-1095), igualmente o tempo de cociñado 
resulta nunha redución do peso (29%) pero non da 
cantidade de toxina, que permanece constante, 
polo que a concentración de toxina aumenta un 
26,5%.

Na vieira cociñada ao forno (presentado en: XVII 
International Pectinid Workshop. Santiago de Com-
postela, abril 2009), non se atoparon efectos im-
portantes do cociñado nin na cantidade de toxina 
que conteñen, nin no peso corporal e, por tanto, 
tampouco na concentración de toxina. 

Estudouse tamén o efecto do cociñado ao vapor 
en berberechos contaminados con toxinas PSP, 
contendo un perfi l tóxico derivado da inxestión de 
Alexandrium minutum. Como xa se comprobou no 
estudo desta especie con contaminación por ASP, 
este tipo de cociñado produce unha perda de peso 
(20%). No caso deste tipo de toxinas, con todo, 
induce unha serie de transformacións e degrada-
cións, que levan a que se perdan toxinas GTX 4/1 
e 3/2 e se gañe saxitoxina, por transformación a 
partir das outras. En conxunto, estes cambios 
levaron a unha considerable perda de toxicidade 
(52%) a pesar da perda de peso. 

No caso de que a acumulación de toxinas no ber-
berecho se debese á presenza de Gymnodinium 
catenatum, o perfi l de toxinas sería bastante 
diferente e, no proceso de cociñado ao vapor do 
molusco, poderían orixinarse transformacións dife-
rentes conducindo a resultados mesmo contrarios 
aos achados neste estudo, polo cal deberá realizar-
se un estudo á parte. 

Durante o ano 2011 non se realizou ningún 
traballo en relación a este proxecto no CIMA.
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RESUMO

Este subproxecto pretende mellorar a efi cacia do 
sistema de control implementando no sistema de 
INTECMAR e os modelos matemáticos de acumula-
ción e eliminación de toxinas desenvolvidos no CIMA, 
unha vez modifi cados para que poidan integrarse 
nos sistemas informáticos utilizados e alimentarse 
dos datos fornecidos polas actividades de control. 

O subproxecto contempla a reescritura, nun 
programa apropiado para a súa implementación no 
sistema de control do INTECMAR, dos modelos de 
acumulación e eliminación de fi cotoxinas en moluscos 
bivalvos que o equipo ten programado en Matlab. 
Esta implementación ten dous obxectivos básicos: 

1. Conseguir unha maior efi ciencia no sistema de 
control dotándoo dunha ferramenta para pre-
dicir a toxicidade acumulada nos bivalvos du-
rante os episodios tóxicos.

2. Obter estimas das taxas de depuración de for-
ma continua ou case continua para todas as 

áreas de cultivo de mexillón de Galicia.

Recompiláronse distintos modelos segundo o 
tipo de fi cotoxina e nalgún caso segundo o tipo de 
molusco bivalvo. Para a elaboración e elección fi nal 
dos modelos tívose en conta que: 1) os niveis das 
distintas fi cotoxinas establecidos para a protección 
da saúde humana están baseados na toxicidade 
total e 2) cada tipo de fi cotoxina abrangue varias 
toxinas cunha estrutura química básica común pero 
con diferenzas en varios radicais que lle confi ren un 
diferente efecto tóxico.   

Elaborouse unha aplicación informática con 
diversos módulos durante 2010 e continuouse o seu 
desenvolvemento durante 2011.

Dado que se produciu un cambio de normativa no 
control, resultou necesario realizar cambios impor-
tantes en todo o sistema xa desenvolvido para que 
resulte de utilidade. 

Durante o ano 2011, non se desenvolveron 
tarefas deste proxecto no CIMA.

PROXECTO PERSOAL

TÍTULO:
Acción de investigación sobre episodios tóxicos 
de orixe fi toplanctónica en moluscos bivalvos de 
Galicia. (Acción EPITOX). 
Subproxecto 3: mellora do sistema de control de 
bivalvos afectados por biotoxinas por medio do 
desenvolvemento e implementación de modelos 
dinámicos.

INICIO: 2008

FINALIZACIÓN: 2011

ENTIDADE FINANCIADORA:
Consellería de Innovación e Industria.
Acción estratéxica. 
Convenio EPITOX

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
INTECMAR: Moroño Mariño, A. 

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



ACTIVIDADE CIENTÍFICA

99CONSELLERIA DO MEDIO RURAL E DO MAR                   Actividade  CIMA 2011

RESUMO

As perdas asociadas á infección por virus herpes 
foron descritas para varias especies de moluscos 
en todo o mundo, afectando principalmente ás 
larvas e sementes da ostra xaponesa Crassostrea 
gigas no período estival. Os recentes episodios 
de mortaldades masivas de ostións rexistradas 
en Francia os veráns desde o ano 2008, así como 
noutros países europeos en 2009 e 2010, conduci-
ron á aprobación do Regulamento 175/2010 co fi n 
de controlar a expansión da enfermidade causada 
pola variante μvar do virus herpes OsHV-1. Actual-
mente en España apenas hai información sobre a 
presenza e efecto dos virus herpes nas áreas de 
cultivo de moluscos e bancos marisqueiros, aínda 
que a importación de C. gigas de áreas costeiras 
francesas afectadas polo OsHV-1 foi unha práctica 
estendida en varias CCAA, co conseguinte risco de 
introdución do patóxeno. Tendo en conta as propias 
características biolóxicas do virus OsHV-1 (falla de 
especifi cidade de hospedador, transmisión vertical, 
e alta taxa de mutación) fai que esta enfermidade 
non só sexa un risco biolóxico de importancia para 
o cultivo do ostión C. gigas, senón que tamén pode 
chegar a ser un risco potencial para os diferentes 
cultivos de moluscos e explotacións marisqueiras. 

Neste proxecto intégranse equipos de investiga-
dores de Cataluña, Andalucía, Asturias, Ceuta e 
Galicia para caracterizar a situación sanitaria litoral 
dos CCAA implicadas no referente ás infeccións por 
virus herpes tanto en poboacións de C. gigas como 
noutras especies de interese marisqueiro. Os re-
sultados epidemiolóxicos e de transmisión da en-
fermidade en laboratorio obtidos na primeira fase 
do proxecto permitirán realizar unha avaliación 
do impacto potencial da enfermidade en sectores 
estratéxicos da acuicultura de moluscos. Tamén 
se editará unha guía co fi n de promover as boas 
prácticas e evitar posibles eventos epizoóticos. Por 
parte de Galicia no proxecto participan o CETMAR, 
o INTECMAR e o CIMA.

Debido á escaseza orzamentaria para o ano 2011, 
planifi couse realizar o maior esforzo no proxecto nos 
anos 2012 e 2013. Durante o ano 2011 o equipo do 
CIMA preparou o material necesario para desenvol-
ver un exercicio de intercalibración no que partici-
pan os tres laboratorios que realizan diagnóstico de 
infección por virus herpes no seo do proxecto, IRTA 
de Sant Carles de la Ràpita (Cataluña), Centro Agua 
do Pino do IFAPA (Andalucía) e CIMA (Galicia). Para 
iso foi necesario analizar mostras de distintas pro-
cedencias co fi n de seleccionar os 60 individuos que 

PROXECTO DE INVESTIGACIÓN PERSOAL

TÍTULO: 
Caracterización da situación sanitaria do litoral 
español relativa á infección por virus herpes en 
moluscos bivalvos e avaliación do impacto da en-
fermidade.

INICIO: xaneiro, 2011

FINALIZACIÓN: decembro, 2013

ENTIDADE FINANCIADORA:
Junta Asesora de Cultivos Mariños (JACUMAR, 
Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio 
Ambente)

COORDINADORA DO PROXECTO:
CETMAR: Abollo Rodríguez, E. 

INVESTIGADOR PRINCIPAL NO CIMA: Villalba 
García, A.

APOIO Á INVESTIGACIÓN:
Meléndez Ramos, M.I.; Penas Pampín, E.

BOLSEIRA :
González García, M.M.



ACTIVIDADE CIENTÍFICA

100 CONSELLERIA DO MEDIO RURAL E DO MAR                   Actividade  CIMA 2011

fi nalmente se incluíron no exercicio de intercalibra-
ción, entre eles algúns infectados e o resto non in-
fectados. Así mesmo púxose a punto o protocolo 
de diagnóstico a seguir polos 3 laboratorios. De 
cada individuo seleccionado separáronse tres frag-
mentos de vianda, un para cada laboratorio, que 
se incluíron en etanol absoluto para diagnóstico por 
PCR. Ademais de cada individuo separouse outro 
fragmento de vianda que se procesou mediante 
técnicas histolóxicas convencionais para producir 

un corte histolóxico. O material biolóxico distribuíu-
se entre os laboratorios participantes.

Ademais realizouse diagnóstico de diversas 
mostras enviadas desde Asturias e algunhas reco-
llidas en Galicia. O groso do estudo epidemiolóxico 
do litoral galego realizarase no ano 2012 e parte 
do 2013.
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RESUMO 

A ameixa babosa Venerupis pullastra (Montagu, 
1803) é un molusco bivalvo autóctono de Galicia 
que se atopa preferentemente en bancos situados 
entre a liña de baixamar e os 40 m de profundida-
de. Diferénciase das outras especies de ameixas 
en que ten os dous sifóns soldados e máis curtos 
e que a superfi cie externa da cuncha atópase 
asucada por liñas concéntricas moi marcadas, 
mentres que as liñas radiais, que noutras especies 
son máis aparentes, na ameixa babosa son case 
imperceptibles.  

Das especies de ameixa autóctonas de Galicia, a 
ameixa babosa é a que presenta maior produción. 
A cotización anual da ameixa babosa nos últimos 
10 anos foi arredorde 13 a 16 millóns de euros, 
polo que estamos ante unha especie de gran im-
portancia en Galicia pola contía económica que 
representa a súa explotación comercial. Segundo 
os datos do Servizo de Estatística da Conselle-
ría do Medio Rural e do Mar, a súa evolución na 
produción comercial pasou de 2.700 t en 1998 
a 1.200 t no ano 2010, pasando por un mínimo 
de produción no 2006 con 821 t. Esta diminu-
ción progresiva é debida á sobreexplotación dos 
bancos naturais e, tamén, a mortaldades ocorridas 
nalgunhas zonas onde houbo abundantes choivas 
(con baixadas de salinidade), que provocaron a 
morte nesta especie, pouco tolerante a variacións 

deste parámetro. 

Co fi n de aumentar a produtividade dos bancos 
naturais, o obxectivo principal deste estudo foi 
o de optimizar o cultivo da ameixa babosa. Para 
iso abordáronse os seguintes obxectivos parciais: 
estudo do ciclo reprodutivo da ameixa babosa en 
tres poboacións galegas, descrición do desenvol-
vemento embrionario e larvario con microscopía 
óptica e electrónica, determinación dun protocolo 
de cultivo en criadeiro e ensaio de diferentes 
métodos de cultivo no medio natural.

Para determinar o ciclo reprodutivo estudáronse 
tres poboacións diferentes (Camariñas, O Grove 
intermareal e O Grove submareal) mediante o 
estudo histolóxico da gónada e a variación dos 
seus compoñentes bioquímicos. Destacan o 
amplo período de madurez e posta (febreiro-xu-
llo), a ausencia de repouso, a asincronía folicular 
dentro dun mesmo individuo e a heteroxeneida-
de de estadios dentro dunha mesma poboación. 
As  particularidades desta especie permiten que 
a ameixa babosa presente gametos maduros 
durante todo o ano, o que posibilita obter desovas 
en criadeiro en calquera época do ano. 

A cantidade de glicóxeno e lípidos en gónada 
aumenta nos meses de verán e outono coincidin-
do cos estadios de renovación gonadal e inicio da 
gametoxénese. Nestes estadios predominan as 

3.2.1.Teses doutorais
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células vesiculares dentro dos folículos gonadais. 
Durante a primavera, obsérvase unha diminución 
drástica na cantidade de glicóxeno e lípidos en 
gónada, coincidindo coa época na cal atopamos 
un número máximo de individuos en madurez 
e posta e ausencia de células vesiculares. A 
evolución das proteínas en gónada é inversa á do 
resto de compoñentes. 

Describiuse o desenvolvemento embrionario 
e larvario desta especie mediante microscopía 
óptica e electrónica. O estudo do desenvolvemen-
to embrionario mediante microscopía electrónica 
permite observar que a invaxinación da glándula 
da cuncha desenvólvese no estadio de gástrula, 
comezando a secretar a cuncha na trocófora. 
Despois da fertilización, a cuncha acaba envol-
vendo as partes brandas da larva, aparecendo 
totalmente calcifi cada ao cabo de 48 h tras a fe-
cundación. Na poslarva, ademais da  prodisocun-
cha I de aspecto punteado e a prodisocuncha II 
con aneis concéntricos, distínguese a disocuncha, 
cunhas liñas de crecemento máis marcadas e, a 
diferenza doutros bivalvos, a presenza de micro-
velosidades.

Marcouse un protocolo de cultivo desta especie 
en criadeiro. Pódense recoller reprodutores en 
calquera banco natural galego e estación do ano 
xa que a calidade das postas non está relacionada 
cos valores do índice de condición, a composición 
bioquímica e o índice de madurez dos distintos 
lotes usados como reprodutores. Un método 
efectivo para a indución á posta é a estimulación 
con choques térmicos, cunha temperatura mínima 
de 12ºC e máxima de 20ºC. Pódense manter 
os reprodutores acondicionados no criadeiro, 
durante un mes ou máis, para obter varias postas 
dun mesmo lote, non minguando a calidade das 
mesmas. O cultivo larvario comeza 48 h despois 
da posta e fi naliza aproximadamente aos 18 días, 
cun crecemento medio diario entre 7-8 μm/día e 
unha supervivencia media do 56%. Aos 25 días 
do inicio do cultivo fi naliza a metamorfose e as 
poslarvas duns 40 días, cunha supervivencia 

do 49% desde a fi xación, presentan un tamaño 
de 600-700 μm. Estes resultados conséguense 
cunha temperatura de cultivo de 18±1ºC e unha 
dieta mixta a base de diatomeas e fl axelados. 

Realizáronse probas de preengorde no medio 
natural co sistema de minibolsas, en paralelo 
en batea e intermareal, iniciándoas en diferen-
tes épocas do ano e con distintas densidades. 
O preengorde foi viable con semente a partir 
de 3,5 mm, obténdose maiores taxas de crece-
mento no sistema situado en batea que no in-
termareal. A menores densidades de cultivo ob-
tivéronse mellores resultados, sendo aínda así 
máis favorable o crecemento en batea a maior 
densidade que en intermareal a menor densidade. 
Durante o inverno a taxa de crecemento retárdase 
necesitando o dobre de tempo có resto do ano 
para alcanzar o mesmo tamaño de sementa. A 
localización do sistema, a época de cultivo e o 
tamaño inicial da semente son factores impor-
tantes á hora de escoller a densidade de cultivo, 
aínda que esta depederá da dispoñibilidade de 
espazo, do sistema empregado e da man de obra 
dispoñible.

As diversas partidas de semente utilizadas na 
fase de preengorde presentaban un certo grao 
de diferenciación sexual, indicando que este xa 
se iniciou no criadeiro, fi nalizando o preengorde 
con maior porcentaxe de individuos en madurez 
que no inicio. Existe ademais un crecemento di-
ferencial nos primeiros estadios de vida, de modo 
que as femias alcanzan porcentaxes maioritarias 
nas cabezas das postas. O punto no que o cre-
cemento diferencial se manifesta adoita ser a 
partir do tamaño T2 (3-4 mm) e mantense ata 
que as femias reducen a súa taxa de crecemento, 
polo que as diferenzas de tamaño e peso entre 
as cabezas (maioritariamente femias) e as colas 
(compostas por machos) ao fi nal do preengorde 
vanse reducindo.

O cultivo integral desta especie, desde a 
obtención da desova ata o tamaño comercial, 
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realizando o preengorde e engorde nun sistema 
intermareal, completaríase en 26 meses. En con-
dicións óptimas, é dicir, se se comeza o preengor-

de na primavera nun sistema en suspensión e se 
realiza o engorde tamén en suspensión, o tempo 
de cultivo sería de 18 meses. 
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RESUMO

O obxectivo principal da tese doutoral foi determi-
nar as bases fi siolóxicas do proceso de acumulación 
de toxinas DSP nos moluscos bivalvos. O mellor en-
tendemento deste proceso contribuirá ao desenvol-
vemento de métodos que permitan, ben mediante 
redución da incorporación ou ben mediante a ace-
leración da depuración, diminuír en xeral a acumu-
lación de toxinas nos bivalvos. O poder dispoñer 
destes métodos suporía así mesmo unha redución, 
tanto do risco que conleva para a saúde pública o 
consumo de marisco contaminado, como do tempo 
no que a explotación permanecería prohibida.

O obxectivo principal pódese subdividir nos 
seguintes obxectivos específi cos (vaise utilizar o 
mexillón Mytilus galloprovincialis como organismo 
modelo):

1.- Coñecer os principais mecanismos de entrada 
do ácido okadaico nas células da glándula 
dixestiva.

  As maiores taxas de absorción do ácido 
okadaico por parte das células da glándula 
dixestiva do mexillón prodúcense cando a 
toxina está disolta en auga, sendo ditas taxas 
substancialmente menores cando se atopa en 
pingas de aceite.

  O feito de que o transporte do ácido okadaico 
non requira ATP e tenda a saturarse a altas 
concentracións da toxina, suxire que a 
difusión simple non é o mecanismo responsa-
ble da absorción.

  A difusión facilitada ou outras vías de entrada 
alternativas baseadas en mecanismos de 
difusión de dímeros de ácido okadaico con 
potasio ou de agregados da toxina disoltos en 
tampóns biolóxicos poderían ser os mecanis-
mos responsables do transporte.

2.- Coñecer se existe compartimentación das 
toxinas DSP a nivel da glándula dixestiva (nos 
diferentes tipos celulares) e a nivel subcelular 
(nos diferentes órganos).

  A cinética de dous compartimentos que se 
detecta na depuración das toxinas DSP do 
mexillón non se debe aos dous tipos celulares 
presentes na glándula dixestiva, aínda que a 
capacidade de acumulación das células dixes-
tivas é notablemente superior á das células 
secretoras.

  O ácido okadaico distribúese preferencial-
mente na fracción soluble da célula.

3.- Determinar se as toxinas DSP son secuestra-
das por medio de ligamiento a algún compo-
ñente celular.

  O ácido okadaico únese a un receptor celular 
formando un complexo cun tamaño estimado 
entre 30 e 300 kDa.

  A natureza química máis probable do 
devandito receptor é a dunha lipoproteína de 
alta densidade.

4.- Determinar se as toxinas DSP son degradadas 
e transformadas no interior das células ou ex-

TÍTULO TESE: 
Acumulación de toxinas DSP no mexillón Mytilus 
galloprovincialis.

DATA PRESENTACIÓN:
Xuño, 2011

INVESTIGADORA:
Escudeiro Rossignoli, A.

DIRECTOR:
Blanco Perez, J.
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cretadas directamente.

  A principal forma estrutural de depuración das 
toxinas DSP é como acyl-ester, aínda que é 
probable que existan outras formas conxuga-
das máis apolares que aínda non foron de-
tectadas.

  Descártase que a acilación de ditas toxinas se 
produza por acción bacteriana no lumen dos 
túbulos dixestivos da glándula dixestiva de 
mexillón.

  As toxinas DSP son transformadas no interior 
das células dixestivas para posteriormente ser 
eliminadas.

  Establecer as principais vías de excreción así 
como os seus mecanismos asociados.

  A principal vía de depuración das toxinas DSP 
é a través das feces.

  A depuración das toxinas DSP como materia 
disolta a través dos sifóns é practicamente 
inexistente. 

  A actividade acyl-tranferasa, responsable da 
esterifi cación do OA, localízase nos microso-
mas (retículo endoplasmático ou aparello de 
Golgi) das células da glándula dixestiva de 
mexillón.
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RESUMO

A ameixa fi na (R. decussatus) é a especie de 
ameixa autóctona máis apreciada en Galicia, al-
canzando os valores máis elevados en prezo de 
venda en lonxa. Polo que potenciar o seu cultivo 
en hatcheries e obter semente de calidade é fun-
damental para aumentar a produción natural das 
rías galegas. O obxectivo deste traballo é estudar o 
acondicionamento de reprodutores de ameixa fi na 
(R. decussatus), baixo condicións controladas de 
temperatura e alimento, para obter postas fóra da 
época natural de desova.

Os proxenitores utilizados foron recollidos nun 
banco natural da Illa de Arousa. Mantivéronse en 
tanques de 100 L de capacidade, en circuíto aberto, 
cunha taxa de renovación de auga de 1/7 tanque/
hora. Ao longo do acondicionamento, a tempera-
tura aumentouse gradualmente (1±0,5°C/semana) 
desde a temperatura que había nese momento no 
medio (14,5±0,5°C) ata alcanzar a temperatura 
fi nal de 18,5±1°C. A salinidade mantívose entre 34 
e 35,5‰. Alimentáronse cunha mestura de especies 
microalgais (Isochrysis galbana, Pavlova lutheri, 
Phaeodactylum tricornutum, Tetraselmis suecica e 
Rhodomonas sp.) cunha ración diaria do 6% do peso 
seco dos reprodutores en peso seco da mestura de 
microalgas. Tanto ao comezo do acondicionamen-
to, como ao longo deste, tomáronse mostras para 
análises biométricas, histolóxicas e bioquímicas. A 
experiencia deuse por fi nalizada cando os proxeni-
tores alcanzaron o estado de madurez gonadal e se 

obtiveron postas deles.

Mediante a observación dos cortes histolóxicos 
determinouse a porcentaxe de madurez gametoxé-
nica do lote de reprodutores, comprobándose que o 
100% dos individuos alcanzaron a madurez sexual 
tras dous meses de acondicionamento, tendo 
presente que os proxenitores ao comezo da proba 
se atopaban no estadio de inicio de gametoxénese. 
Ademais, durante o acondicionamento observouse 
como os índices de condición aumentaron progre-
sivamente, alcanzando os valores máximos ao fi nal 
deste.

En referencia  á composición bioquímica, púidose 
observar que, inicialmente, os valores de carbohi-
dratos en gónada superaron en máis do dobre os 
obtidos na víscera. Non houbo diferenzas entre 
sexos no caso da víscera, non sendo así no caso da 
gónada, onde é visible unha maior concentración de 
carbohidratos na gónada feminina. Os resultados 
mostran que, a medida que avanza a maduración 
gonadal dos individuos, a concentración de carbo-
hidratos en gónada diminúe.

Os valores en proteínas obtidos mostran un 
aumento durante o acondicionamento, atopándo-
se unha maior concentración ao fi nal do estudo en 
machos que en femias.

En canto ao contido en lípidos totais, pódense 
observar diferenzas entre femias e machos, tanto no 
contido na masa visceral como en gónada. A concen-

3.2.2. Diplomas de estudos avanzados (DEA)

TÍTULO DEA:
Acondicionamento en criadeiro de ameixa fi na,  
Ruditapes decussatus (Linné, 1758) dunha 
poboación natural da Illa de Arousa (SO Galicia).

DATA PRESENTACIÓN:
Xuño, 2011

INVESTIGADORA:
Fernández López, M.

DIRECTORA:
Martínez Patiño, D.
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tración de lípidos totais no tecido gonadal aumentou 
desde o inicio ata a fi n do acondicionamento en 
machos e femias, aínda que con notables diferen-
zas de concentración entre uns e outros, sendo as 
femias as que maior cantidade presentaban.

O papel da temperatura e a dispoñibilidade de 

alimento no proceso gametoxénico foi estudado xa 
nun traballo realizado neste centro por Ojea et al. 
no 2008. E con este ensaio corrobórase que estes 
dous factores determinan a maduración gonadal 
da ameixa fi na, puidendo adiantar a obtención de 
gametos nun criadeiro con respecto á época de 
postas naturais no medio.
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RESUMO

O papel fundamental  das microalgas na acui-
cultura é ser o compoñente esencial da dieta de 
moluscos bivalvos mariños. O cultivo de fi toplanc-
to faise imprescindible para ser utilizado como 
alimento vivo en todo o criadeiro, desde a chegada 
a este dos proxenitores ata, posteriormente, todos 
os cultivos larvarios e poslarvarios destas especies. 
O tres sistemas básicos de cultivo de fi toplancto 
son: Cultivo descontinuo batch, no que se des-
envolve o cultivo ata a fase de crecemento expo-
nencial ou a estacionaria, segundo interese e, unha 
vez alcanzada, úsase o volume total do mesmo; 
Cultivo semi-continuo baseado na retirada dunha 
parte de cultivo, que se substitúe por medio fresco, 
e Cultivo continuo, caracterizado por alcanzar 
elevadas densidades de produción cunha duración a 
longo prazo e mantendo o cultivo de microalgas na 
súa fase exponencial de crecemento, baseándose 
para conseguilo nun achegue de nutrientes e unha 
saída do cultivo, cun fl uxo continuo. No Centro de 
Cultivos Mariños de Ribadeo (CIMA), realízanse 
cultivos de distintas especies de moluscos bivalvos 
(ameixas, solénidos e coquina), así como de ourizo 
e, para cubrir as necesidades alimentarias de todas 
estas especies, instalouse un sistema de cultivo 
de fi toplancto en continuo. Neste sistema utilízan-
se bolsas de polietileno natural de 400 L. En total 
son 40 bolsas, colocadas en 4 fi las de 10 bolsas 
en cada fi la, cunha especie diferente: Tetraselmis 
suecica; Pavlova lutheri; Isochrysis galbana /T-Iso 
e Chaetoceros muelleri e Chaetoceros gracilis. A 
achega constante do medio nutritivo e a colleita de 
microalgas é de 50 L/día/bolsa. A auga de entrada 

é esterilizada por medio dun tratamento por pas-
teurizado a 75ºC durante 30 minutos. A aireación 
foi constante e os nutrientes empregados corres-
ponden á solución C, consistente nunha mestura de 
sales minerais, nitrato e fosfato, que serán dosifi -
cados de forma automática, mentres que a achega 
do sodio-silicato ás diatomeas, realízase de forma 
manual, dous días á semana.

O obxectivo principal é a optimización do cultivo, 
para o que se abordaron dous obxectivos parciais: 

Obxectivo 1. Aumentar a produción celular 
total manipulando diferentes parámetros (nutrien-
tes, pH, fotoperíodo) e estudando a temperatura.

Con respecto aos nutrientes engadidos ás bolsas 
de cultivo, inicialmente (durante o 2009 e principios 
de 2010), non existía achega de vitaminas. Entre 
os meses de marzo e abril de 2010 engadiuse a 
chamada mestura de Vitaminas 1. A partir de maio 
de 2010, cambiamos as proporcións das devanditas 
vitaminas, e engadimos o que chamamos mestura 
de vitaminas 2.

En relación ao pH, viuse como, ao non aplicar 
CO2, o seu valor nos cultivos chegaba a superar o 
valor de 8 mentres que, ao aplicar CO2 de forma 
diaria (no tanque de auga almacenada antes da 
pasteurización), conseguiuse que o pH da auga 
roldase valores de 6, manténdose en valores non 
superiores a 8 nos cultivos.

Por outra banda, ao comezar o control do cultivo 
non existía fotoperíodo posto que, coa axuda de 

TÍTULO DEA:
Cultivo de fi toplancto en sistema continuo. Avalia-
ción do efecto de distintos parámetros.

DATA PRESENTACIÓN:
Xuño, 2011

INVESTIGADORA:
Fernández Pardo, A. 

DIRECTORAS:
Martínez Patiño, D. (Tutora)
Nóvoa Vázquez, S.
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grellas de tubos fl uorescentes, aplicábanse 24 horas 
de luz. A partir de novembro de 2010, estudouse o 
efecto dun fotoperíodo consistente en 18 horas de 

luz e 6 de escuridade (18:6). 

Estes cambios refl íctense no cadro seguinte:

Parámetros Inicial Final

Nutrientes Sen vitaminas Con vitaminas

Vitaminas 1 (Vitaminas B1 o tiamina: 
2 g; H o biotina: 0,25 g ou B12 o ciano-
cobalamina: 0,25 g.)

Vitaminas 2 (Vitaminas B1 ou tiamina: 
20 g; H ou biotina: 0,25 g ou B12 o cia-
nocobalamina: 1g.)

pH ~ 8 ~ 6

Fotoperíodo 24:0 18:6

A produción do sistema en continuo controlou-
se ao longo do estudo realizado cos distintos pa-
rámetros, facendo conteos das distintas especies 
cultivadas unha vez chegadas á etapa de colleita 
(concentracións máximas e mínimas), así como 
conteos diarios da mestura de fi toplancto producida 
no tanque de colleita, que é utilizada para alimentar 
á planta de cultivos. Ademais, diariamente, calculá-
base a cantidade de litros colleitados.

Cos resultados que se obtiveron, vese que os 
meses de maior produción e concentración celular 
son maio, xuño e setembro de 2010, coincidindo en 
parte coas temperaturas máis altas (22-23ºC), au-
mentando tamén a duración do cultivo nas distintas 
especies. Ademais, os datos obtidos lévannos a 
concluír que, as condicións máis favorables para 
o cultivo en continuo do fi toplancto no CIMA de 
Ribadeo son as seguintes: luz descontinua (18:6), 
achegas de nutrientes coa mestura de vitaminas 2 
e achega de CO2 na auga utilizada para o cultivo. 
Conclúese tamén que a temperatura, parámetro 
difi cilmente manipulable nas nosas condicións, por 
estar situado o cultivo no interior dun invernadoi-

ro, é vital para o mantemento dunha produción 
constante de fi toplancto. 

Obxectivo 2. Avaliar o efecto dos nutrientes 
engadidos ao cultivo, sobre a composición bioquí-
mica e de ácidos graxos das especies, é dicir, sobre 
a súa calidade nutritiva.

Para abordar o segundo obxectivo sobre a 
calidade nutricional do fi toplancto, avaliáronse uni-
camente os nutrientes, centrándonos no efecto da 
ausencia ou presenza das distintas vitaminas ante-
riormente indicadas, na composición bioquímica e 
de ácidos graxos das especies cultivadas. 

As mostras das microalgas tómanse cando se inicia 
a colleita do cultivo de microalgas. As proteínas de-
termínanse co método modifi cado de Lowry (1951), 
baseado nos resultados de Bensadoun e Weinstein 
(1976) e Hess e col. (1978). Os lípidos totais 
áchanse polo método de Marsh e Weinstein (1966) 
e os carbohidratos analízanse segundo o método de 
Dreywood (1946). Para a determinación dos ácidos 
graxos nos lípidos totais, utilízase o protocolo de 
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determinación e cuantifi cación descrito por Marty e 
col. (1992), modifi cado no noso laboratorio.

Segundo os resultados obtidos, as proteínas 
son un composto que non se ve afectado exce-
sivamente pola aplicación de vitaminas, ao non 
presentar moita variación. Nos lípidos si se observa 
unha variación destacable entre a aplicación de 
vitaminas e a ausencia provocando o seu aumento, 
sobre todo, coa mestura de vitaminas 2. Os carbo-
hidratos tampouco mostran diferenzas. E en canto 
ás cinzas, as maiores cantidades alcánzanse nas 
diatomeas segundo o esperado. Chaetoceros m. 

vese afectada pola adición de vitaminas provocan-
do unha diminución de cinzas e Tetraselmis suecica 
presenta tamén altas porcentaxes de cinzas, 
quizais debido ao seu maior tamaño e por tanto, 
maior parede celular, pero non se observan diferen-
zas ao cultivala con ou sen vitaminas. Por último, o 
perfi l de ácidos graxos que obtivemos comparouse 
co doutros autores e especies procedentes doutros 
lugares (Argenton), resultando semellante e obser-
vouse que non existen evidencias para afi rmar que 
os nutrientes coas vitaminas engadidas provoquen 
unha infl uencia apreciable na súa composición.
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TÍTULO: Informe de actividade ano 2011 do 
proxecto “Nutrición paralarvas de polbo”.
AUTOR/A: Linares Cuerpo, F. Elaborado conxunta-
mente con investigadores do IEO.
SOLICITANTE/S: JACUMAR

TÍTULO: Informe de actividade ano 2011 do 
proxecto “Calidade do peixe de crianza”.
AUTOR/A: Linares Cuerpo, F. Elaborado conxunta-
mente con investigadores do IEO.
SOLICITANTE/S: JACUMAR

TÍTULO: Informe sobre a condición sanitaria de 
bancos de berberecho da área de Noia.
AUTORES: Villalba García, A.; Díaz Costas, S.; 
Carballal Durán, M.J.
SOLICITANTE/S: Dirección Xeral de Ordenación e 
Xestión dos Recursos Mariños

TÍTULO: Revisión dunha proposta de proxecto de 
investigación.
AUTOR/A: Carballal Durán, M.J.
SOLICITANTE/S: UK`s  Nacional Centre for the 
Replacement, Refi nement and Reduction of Animals 
in Research. 

TÍTULO: Informe histopatolóxico e microbiolóxi-
co dunha mostra de ameixa xaponesa do banco 
Ameixal (Poio, ría de Pontevedra).
AUTORES: López, C.; Romalde, J. 

TÍTULO: Informe bacteriolóxico de dúas mostras 
de ameixa xaponesa (Enseada da Vasa e Área da 
Vila, Camariñas).
AUTORES: López, C.; Romalde, J. 

TÍTULO: As axudas dos Fondos europeos de des-
envolvemento rexional (FEADER).
AUTOR/A: Santos Piñeiro, I.S.
SOLICITANTE/S: Dirección do CIMA

TÍTULO: Valorización dos subprodutos mariños e a 
acuicultura multitrófi ca integrada (IMTA).
AUTOR/A: Santos Piñeiro, I.S.
SOLICITANTE/S: Dirección do CIMA

TÍTULO: Sementas de semente de ameixa, pro-
cedente do minicriadero de Camariñas (A Coruña), 
en intermareal e mergullado nas seguintes zonas 
e Confrarías de Pescadores: Aldán, Moaña, 
Cambados, Pontedeume. (4 informes) 
AUTOR: No Couto, E.  
SOLICITANTE: Dir. Xeral de Desenvolvemento 
Pesqueiro e biólogos coordinadores de asistencias 
técnicas.

TÍTULO: Estado reprodutivo de mostras de navalla 
(Ensis arcuatus), e longueirón (Ensis siliqua)  das 
seguintes Confrarías de Pescadores e zonas: Illa 
de Arousa no Bao (1); Areoso (2); Arnela (1); Ro-
das-Camallón (1); Concerrado (1); Neno do Curvo 
(1);  Conde Tres Pés (1);  Vilanova nas Sinas (4); 
Cambados  no Sarrido (1).
 (14 informes)
AUTORES: Guerra, A.; Basanta,  M.
SOLICITANTE/S: Confrarías implicadas na 
xestión do recurso pesqueiro a petición do  biólogo 
encargado e asistencias técnicas das confrarías. 

TÍTULO: Informe de actividade do sementeiro de 
Camariñas, 2011.
Autor: Guerra, A. 
SOLICITANTE: Dirección Xeral de Desenvolve-
mento Pesqueiro  

TÍTULO: Elaboración de informes para respostas 
a preguntas parlamentarias sobre a demanda de 
semente de ameixa nos parques de Carril e o Plan 
de Repoboación de Especies Mariñas de Galicia.
AUTOR/A: No Couto, E.

3.3. ASESORAMENTO AO SECTOR E Á ADMINISTRACIÓN

A.- INFORMES EMITIDOS
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Participación na reunión de coordinación do Plan 
Nacional “Linguado (2009-2011)”, como investiga-
dora e representante da Comunidade Autónoma.
Linares Cuerpo, F.

Participación na reunión de coordinación do  Plan 
Nacional  “Nutrición e alimentación de paralarvas 
e subadultos de roha (Octopus vulgaris) (2010-
2013)”,  como investigadora e  representante da 
Comunidade Autónoma. Linares Cuerpo, F.

Representante da Comunidade Autónoma nas 
reunións para a preparación do Plan Nacional 
“Análise e avaliación de diferentes métodos de sa-
crifi cio de peixes mariños de cultivo. Consecuen-
cias sobre a calidade da carne, tensión e benestar”. 
Linares Cuerpo, F.

Participación na reunión de “Coordinación e segui-
mento do proxecto Interreg Iberomare”. Centro 
Multipolar de Valorizaçao de Recursos e Resíduos 
Marinhos. Linares Cuerpo, F. 

Participación nunha reunión de coordinación do Plan 
Nacional JACUMAR “Caracterización da situación 
sanitaria do litoral español relativa á infección por 
virus herpes en moluscos bivalvos e avaliación 
do impacto da enfermidade”. Villalba García, A.; 
Ramilo Álvarez, A.:

Reunión de planifi cación dos plans de explota-
ción dos bancos marisqueiros “Lombos do Ulla”, 
“O Bohido” e “Cabío”. Carril. Parada Encisa, J.M., 
Iglesias Estepa, D., No Couto, E.

Asesoramento científi co do Órgano de Xestión, Se-
guimento e Control da Reserva Mariña de Interese 
Pesqueiro “Os Miñarzos”. Parada Encisa, J.M.; 
Iglesias Estepa, D. 

Asesoramento científi co ao CETMAR na avaliación 
de stocks e seguimento da explotación marisqueira 
nos bancos de libre marisqueo de Os Lombos do 
Ulla, O Bohído e Cabío. Parada Encisa, J.M.; Iglesias 
Estepa, D.

Xornada de difusión do proxecto europeo “Establis-
hing the scientifi c bases and technical procedures 
and standards to recover the European fl at oyster 
production through strategies to tackle the main 
constraint, bonamiosis (OYSTERECOVER)”. Fuentes 
González, J., Iglesias Estepa, D.; Villalba García, A. 

Participación en grupos de traballo no “Seminario 
sobre áreas mariñas protexidas”, organizado por 
EUROPARC-España. Iglesias Estepa, D.; Parada 
Encisa, J.M.; Sánchez Mata, A.

Presentación do relatorio “Monitorización dos pa-
rámetros físicoquímicos da auga no asesoramen-
to técnico á explotación dos moluscos bivalvos 
en estuarios” no seminario Riscos na calidade das 
augas costeiras e efectos en actividades económi-
cas de Galicia, no marco do proxecto ANCORIM, 
Atlantic Network for Coastal Risk Management, fi -
nanciado polo Programa de Cooperación Tansnacio-
nal Espazo Atlántico. Parada Encisa, J.M.

B.- PARTICIPACIÓN EN COMISIÓNS CIENTÍFICAS OU TÉCNICAS
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C.- OUTROS

Reunións de asesoramento aos técnicos de confra-
rías no manexo das ferramentas para a elaboración 
dos plans de explotación marisqueira para 2012. 
Parada Encisa, J.M.

Reunións co Servizo Técnico da Consellería do Medio 
Rural e do Mar para o asesoramento na confección 
dunha ferramenta informática para a recompila-
ción de datos de avaliación de stocks marisqueiros. 
Parada Encisa, J.M.
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XIV Foro dos Recursos Mariños e da Acuicul-
tura das Rías Galegas. A Toxa (O Grove). Pon-
tevedra. 

Acosta, C.P.; Cerviño Eiroa, A. Efi ciencia de sistemas 
para o engorde de volandeira cultivada en batea. 

Bicada, M.; Guerra, A. Reprodución da navalla (Ensis 
arcuatus), con especial referencia á ría de Arousa 
(Pontevedra) e á xestión do recurso pesqueiro. 

Cremades, J. A Acuicultura Multitrófi ca Integrada 
(AMTI) e a súa proxección para Galicia. 

Fernández- Pardo, A.; Aranda-Burgos, J.A.; Cerviño, 
A.; Ojea, J.; Martínez-Patiño, D.; Nóvoa, S. Efecto 
da adición de vitaminas na composición bioquímica 
do fi toplancto cultivado en sistema continuo.

Guerra A. Razor clams: bilology, aquaculture and 
fi sheries.

Guerreiro, S.; Cremades, J.; Ancosmede, C.; 
Domínguez, J.C.; Cores, A. Poliquetos no efl uente 
dunha piscifactoría de peixes planos. 

Marcet P.; Guerra, A. Efecto do vermicompost de 
lodo residual procedente de granxa de rodaballo 
sobre o desenvolvemento de Eucalyptus nitens.

IV FIRMA, Foro Iberoamericano dos Recursos 
Mariños e a Acuicultura. Braga (Portugal). 

Díaz, S.; Villalba, A.; Carballal, M.J. Presenza e 
efectos histopatolóxicos do copépodo Hermannella 
rostrata Canu 1891 en berberechos Cerastoderma 
edule (Linnaeus 1758) de Galicia (NON España).

González, A.; García, L. Ensaios de reprodución de 
Hippocampus reidi (Ginsburg, 1933).

Guerra, A.; Lastres, M.; Rivas, M.C.; Ancosmede, 
C.; De Santiago, J.A. Preengorde no medio natural 
de semente de ameixa babosa (Venerupis pullastra) 
e coquina (Donax trunculus) en sistemas de fl uxo 
forzado investido e fl uxo lineal.

Guerreiro, S.; Domínguez, J.C.; Cremades, J.; 
Ancosmede, C. Crecemento de anémona no 
efl uente dunha piscifactoría. 

Montes, J.; Iglesias, D.; Guerra, A. Viabilidade do 
cultivo de ostra plana Ostrea edulis en Galicia en 
zonas afectadas por bonamiose.

Congreso Aquaculture Europe 2011 the Annual 
Meeting of the European Aquaculture Society, 
Rhodes (Grecia).

Da Costa, F.; Ojea, J.; Nóvoa, S.; Louzán, A.; 
Fernández-Pardo, A.; Aranda-Burgos, J.A.; Mar-
tínez-Patiño, D. Effect of different systems for 
nursery culture of the razor clam Solen marginatus 
(Solenidae: Bivalvia).

Da Costa, F.; Cerviño-Otero, A.; Aranda-Burgos, 
J.A.; Louzán, A.; Martínez-Patiño, D. Effects of 
substratum and stocking density on the performan-
ce of xuvenís of the razor clam Ensis siliqua on an 
intermediate cultivation system.

Linares C., F.; Peleteiro, J.B.; Olmedo, M.; Alvá-
rez-Blázquez, B.; Pazos Sieira, G.; Pérez Rial, E.; 
Rodriguez, J.L.; Valente, L. Sustainable diets for 
blackspot sexa bream.

Louzán, A.; da Costa, F.; Cerviño-Otero, A.; Fer-
nández-Pardo, A.; Nóvoa, S.; Ojea, J.; Martínez-
Patiño, D.embryonic and larval development of the 
wedge shell clam Donax trunculus (Linné, 1758) 
with scanning electron microscopy.

3.4. ACTIVIDADES CIENTÍFICAS E FORMATIVAS DO PERSOAL

3.4.1. Organización, presidencia de sesión e participación en foros científi cos
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Peleteiro, J.B.; Rodríguez Villanueva, J.L.; Pérez 
Rial, E.; Soares, E.C.; Mañanós, E.; Sarasquete, 
M.C.; Álvarez-Blázquez, B.; Mariño, C.; Linares, 
F. Study on the reproductive behavior and sexual 
steroids levels in wreckfi sh (Polyprion americanus) 
in captivity during the gonadal maturation period.

Rodríguez Villanueva, J.L.; Peleteiro, J.B.; Pérez 
Rial, E.; Soares, E.C.; Álvarez-Blázquez, B.; Mariño, 
C.; Linares, F.; Mañanós, E. Growth of wreckfi sh 
(Polyprion americanus) in Galicia, Spain.

Valente, L.M.P.; Linares, F.; Villanueva, J.L.R.; 
Escórcio, C.; Borges, P.; Alvárez-Blázquez, B.; Silva, 
J.M.G.; Espe, M.; Medale, F.; Cal, R.M.; Peleteiro, 
J.B. Dietary protein source or energy levels have 
non major impact on growth performance or 
nutrient utilization of ongrowing Senegalese sole. 

XIII Congreso Nacional de Acuicultura. Cas-
telldefels (Barcelona). 

Cerviño Eiroa, A. Vogal do Comité Organizador.

Aranda-Burgos, J.A.; da Costa, F.; Cerviño-Otero, 
A.; Louzán, A.; Fernández-Pardo, A.; Ojea, J.; 
Nóvoa, S.; Martínez-Patiño, D. Efecto de diferentes 
dietas en crecemento, supervivencia e composición 
bioquímica de larvas de ameixa fi na, Ruditapes de-
cussatus, (Linné, 1758).

Carrasco, N.; Villalba, A.; Andree, K. B.; Lacuesta, 
B.; Ramilo, A.; Gairin, I.; Furones, M.D. Primeira 
detección de parasitos do xénero Bonamia en 
Cataluña e o Mediterráneo español, en ostra plana, 
O. Edulis, cultivada no Delta do Ebro.

Cremades, J.; Ao-Amrousi, A.; Da Cruz Freitas 
Junior, J.; Salinas, J.M.; Guerreiro, S. Cultivo en 
suspensión da macroalga Saccharina latissima (La-
minariales, Phaeophyta) no efl uente dunha pisci-
factoría.

Da Costa, F.; Aranda-Burgos, J.A.; Cerviño-Otero, 
A.; Nóvoa, S.; Ojea, J.; Martínez-Patiño, D. Des-

envolvemento embrionario de Ensis siliqua con 
microscopía electrónica de varrido e transmisión: 
estudo da formación da cuncha.

Da Costa, F.; Fernández-Pardo, A.; Louzán, A.; 
Nóvoa, S.; Ojea, J.; Martínez-Patiño, D. Efecto do 
substrato e da densidade nun sistema de preengor-
de de Solen marginatus.

Dubert, J.; Blanco, E.; Cerviño, A.; Montes, J.; 
Barja, J.L.; Prado, S. Bacterias oxidativas asociadas 
ao cultivo de Ostrea edulis en criadeiro. 

Fernández-Pardo, A.; da Costa, F.; Martínez-Patiño, 
D.; Ojea, J.; Nóvoa, S. Cultivo de fi toplancto en 
sistema continuo. Avaliación de distintos parámetros.

Louzán-Pérez, A.; Fernández-Pardo, A.; Nóvoa, S.; 
Ojea, J.; Martínez-Patiño, D. Efecto da temperatura 
no acondicionamento de coquina Donax trunculus 
(Linné, 1758) en criadeiro.

Martínez-Patiño, D.; Nóvoa, S.; Ojea, J.; Louzán, 
A.; Cerviño-Otero, A. Variación estacional no Índice 
de Condición e composición bioquímica da ameixa 
loura, Venerupis rhomboides (Pennant, 1777), 
nunha poboación da costa galega.

Villalba, A. Implicación da Biotecnoloxía na selección 
de estirpes de ostra plana tolerantes á bonamiose.

Seminario proxecto Iberomare (InterRegIII). 

Rodríguez Villanueva, J.L. Instituto Galego de 
Formación en Acuicultura (IGAFA) e Linares Cuerpo, 
F. Centro de Investigacións Mariñas (CIMA) - en co-
laboración co CETMAR-. Dietas Sustentables non 
Cultivo de Peixes Planos.

III Simposi d´Aqüicultura de Catalunya. III 
Mediterranean Aquaculture Symposium. Cas-
telldefels (Barcelona). 

Villalba, A. Estratexias de loita contra parasitos de 
moluscos.
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XI Reunión Ibérica de Fitoplancto Tóxico e 
Biotoxinas. Bilbao.

Blanco, J. Moderador sesión 6.

Blanco, J. Desenvolvemento actual da Acción Estra-
téxica de Investigación da Xunta de Galicia sobre 
Episodios Tóxicos de Orixe Fitoplanctónica EPITOX. 

Lozano, V.; Martínez-Escauriaza, R.; Pérez-Parallé, 
M.L.; Regueiro, J.; Blanco, J.; Pazos, A.J.; Sánchez, 
J.L. Expresión de dous xenes que codifi can para 
proteínas MRP no mexillón (Mytilus galloprovincia-
lis) durante un episodio tóxico debido a toxinas DSP. 

Martín Morais, E.; Regueiro, J.; Blanco, J. Degra-
dación encimática de ácido domoico na glándula 
dixestiva de mexillón (Mytilus galloprovincialis). 

Martínez-Escauriaza, R.; Lozano, V.; Pérez-Para-
llé, M.L.; Blanco, J.; Regueiro, J.; Sánchez, J.L.; 
Pazos, A.J. Participación de proteínas de tipo MDR 
en procesos de desintoxicación do mexillón (Mytilus 
galloprovincialis) fronte a toxinas DSP. 

Riobó, P.; Franco, J.M.; Blanco, J.; Mariño, C.; 
Martín, H.; Arévalo, F.; Correa, J.; Muñiz, S.; 
Cacho, E.; Ocaña, M.A.; Gordillo, M. Comparación 
da infl uencia de diferentes procedementos de ex-

tracción e limpeza de mostras na determinación de 
toxinas PSP.

Rossignoli, A.E.; Fernández, D.; Regueiro, J.; 
Martín, H.; Mariño, C.; Blanco, J. Absorción do 
ácido okadaico polas células da glándula dixestiva 
do mexillón Mytilus galloprovincialis. 

Vidal, A.; Suárez, P.; Rossignoli, A.E.; Ruiz, E.; 
Alonso, A.; García, Ou.; Blanco, J.; San Juan, F. 
Indución da actividade de encimas relacionadas co 
metabolismo de xenobióticos por ácido okadaico na 
glándula dixestiva de Mytilus galloprovincialis. 

Marine and Freshwater Toxins Analysis. Second 
Joint Symposium and AOAC Task Force Meeting. 
Baiona. Francia 

Regueiro, J.; Rossignoli, A.E.; Álvarez, G.; Blanco, 
J. Automated on-line SPE coupled to liquid LC/
MS for determination of lipophilic marine toxins in 
shellfi sh.

XV EAFP International Conference 2011. 
(Split, Croacia)

Darriba, S.; Ruiz, M.; López, C. Phage particles 
infecting intracellular prokaryotic organisms in 
bivalve from Galicia (NW Spain). 
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TEMA: Produción en criadeiro de semente de 
mexillón de alta calidade.
DOUTORANDO/A: Domínguez Pérez, L.
TITULACIÓN: Lcda. Bioloxía
TITOR/A E DIRECTOR/A DA TESE: Fontes 
González, J.M. (Titor e Director); Villalba García, A. 
(Director)

TEMA: Estudo dunha neoplasia diseminada e outras 
alteracións patolóxicas que afectan ás poboacións 
de berberecho, Cerastoderma edule, de Galicia.
DOUTORANDO/A: Díaz Costas, S.
TITULACIÓN: Lcda. 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 implica-
dos na resposta inmune da ostra plana (Ostrea edulis) 
e xaponesa (Crassostrea gigas) fronte a patóxenos.
DOUTORANDO/A: Martín Gómez, L.
TITULACIÓN: Lcda. Bioloxía
TITOR/A E DIRECTOR/A DA TESE: Villalba 
García, A. (Titor e Codirector); Abollo Rodríguez, E. 
(Codirectora, CETMAR)

TEMA: A perkinsose no litoral español: caracteri-
zación de variantes taxonómicas do parasito e da 
resposta inmunitaria do hospedador.
DOUTORANDO/A: Fernández Boo, S.
TITULACIÓN: Lcdo. Bioloxía
TITOR/A E DIRECTOR/A DA TESE: Villalba 
García, A. (Titor e Codirector); Cao Hermida, M.A. 
(Codirectora); Martínez Portela, P. (Codirector, 
USC).

TEMA: Desenvolvemento de ferramentas molecula-
res de diagnóstico e a súa aplicación aos estudos de 
patoloxía de moluscos bivalvos.
DOUTORANDO/A: Ramilo Álvarez, A.
TITULACIÓN: Lcda. Bioloxía

TITOR/A E DIRECTOR/A DA TESE: Villalba 
García, A. (Codirector); Abollo Rodríguez, E. (Codi-
rectora, CETMAR).

TEMA: Análise proteómica da reacción de defensa 
da ostra plana, Ostrea edulis, fronte á bonamiose.
DOUTORANDO/A: Rodríguez da Ballina, N.
TITULACIÓN: Lcda. Bioloxía
TITOR/A E DIRECTOR/A DA TESE: Villalba 
García, A. (Titor e Codirector); Cao Hermida, M.A. 
(Codirectora).

TEMA: Acumulación de toxinas DSP en mexillón.
DOUTORANDO/A: Escudeiro Rossignoli, A.
TITULACIÓN: Lcda. Bioloxía
TITOR/A E DIRECTOR/A DA TESE: Blanco 
Pérez, J.

TEMA: Acumulación de toxinas ASP en bivalvos.
DOUTORANDO/A: Martín, E.
TITULACIÓN: Lcda. Bioloxía
TITOR/A E DIRECTOR/A DA TESE: Blanco 
Pérez, J.

TEMA: Estudo histopatolóxico e caracterización 
dos tipos hemocitarios dos solénidos comerciais en 
Galicia (Ensis arcuatus, Ensis siliqua e Solen mar-
ginatus). 
DOUTORANDO/A: Ruíz Pérez, M.
TITULACIÓN: Lcda. en Ciencias do Mar
TITOR/A: López Romalde, J (USC)
DIRECTORES DA TESE: López, C. (CIMA) e 
Darriba, S. (INTECMAR) 

TEMA: Alimentación nunha planta de cultivos. 
Calidade do alimento vivo e alternativas á súa subs-
titución ou suplementación.
DOUTORANDO: Fernández Pardo, A.
TITULACIÓN: Lcda. en Bioloxía
TITOR/A E DIRECTOR/A DA TESE: Martínez 
Patiño, D. e Nóvoa Vázquez, S.

3.4.2. Dirección de teses doutorais, formación de bolseiros e formación en prácticas

A.- TESES DOUTORAIS
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TEMA: Optimización do cultivo intensivo da ameixa 
fi na, Ruditapes decussatus, en criadeiro.
DOUTORANDO/A: Aranda Burgos, J.A.
TITULACIÓN: Lcdo. en Bioloxía
TITOR/A E DIRECTOR/A DA TESE: Martínez 
Patiño, D. (Titora e Directora) e Da Costa González, 
F. (Codirector).

TEMA: Optimización do cultivo da coquina Donax 
trunculus en criadeiro.
DOUTORANDO/A: Louzán Pérez, A.
TITULACIÓN: Lcda. en Bioloxía
TITOR/A E DIRECTOR/A DA TESE: Martínez 
Patiño, D. e Nóvoa Vázquez, S.

TEMA: Inmunodetección de larvas de mexillón da 
costa galega mediante os anticorpos monoclonais 
M22.8 e M36.5
DOUTORANDO/A: Pérez Estévez, D.
TITULACIÓN: Lcdo. en Bioloxía
Centro de traballo: Área de Inmunoloxía, Facultade 
de Ciencias, Universidade de Vigo
DIRECTORES DA TESE: González-Fernández, A. e 
Fontes González, J.M.
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Bolseiros FP 2º grao

TITOR/A: Carballal Durán, M.J.; Montes Pérez, J.
BOLSEIRO/A: Alves Garaña, R.
ESPECIALIDADE: Técnico Especialista en 
Anatomía Patolóxica

TITOR/A: Linares Cuerpo, F.
BOLSEIRO/A: González Cid, A. I.
ESPECIALIDADE: Técnico Superior en Produción 
Acuícola

TITOR/A: López, C.
BOLSEIRO/A: Rodríguez Tamargo, P. 
ESPECIALIDADE: Técnico Especialista en 
Anatomía Patolóxica

TITOR/A: Martínez Patiño, D.
BOLSEIRO/A: Pol Martínez, M.E.
ESPECIALIDADE: Técnico Superior en Produción 
Acuícola

TITOR/A: Nóvoa Vázquez, S.
BOLSEIRO/A: Santomé Santos, M.R.
ESPECIALIDADE: Técnico Superior en Análise e 
Control

TITOR/A: Ojea Martínez, J.
BOLSEIRO/A: Piñeiro Bellas, J.
ESPECIALIDADE: Técnico Superior en Produción 
Acuícola

TITOR/A: Villalba García, A.
BOLSEIRO/A: Pérez González, L.
ESPECIALIDADE: Técnico Superior en Análise e 
Control

TITOR/A: Villalba García, A.
BOLSEIRO/A: González García, M. del M.
ESPECIALIDADE: Técnico Superior en Produción 
Acuícola

TITOR/A: Villalba García, A.
BOLSEIRO/A: Marletta Vázquez, M.
ESPECIALIDADE: Técnico Superior en Análise e 
Control

Formación en prácticas e Centros de traballo 
(FCT)  

A.- Titulados superiores

ALUMNO: Chao Penabad, Oscar
PROCEDENCIA: Facultade de Bioloxía. USC
DURACIÓN: 234 horas
TITORA: Nóvoa Vázquez, S.
ALUMNO/A: Romeo Río, S.
PROCEDENCIA: Facultade de Ciencias. UDC
DURACIÓN: 240 horas
TITOR/A: Martínez Patiño, D.

ALUMNO/A: Seoane Méndez, M.
PROCEDENCIA: Facultade de Ciencias. UDC
DURACIÓN: 300 horas
TITOR/A: Ojea Martínez, J.

B.- Técnicos 

TITORA: Linares Cuerpo, F.
BOLSEIRO/A: Mosteiro, M.
Nº HORAS FCT: 440 horas
ESPECIALIDADE: Técnico Superior en Produción 
Acuícola 

B.- TITORÍA DO DEA
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PROGRAMAS DO III CICLO UNIVERSITARIO 

Máster Ofi cial en Acuicultura Interuniversita-
rio de Galicia

CURSO: Mareas Tóxicas. Efectos nocivos sobre os 
moluscos bivalvos das proliferacións algais. Blanco 
Pérez, J.

CURSO: Módulo da materia P1071207. Cultivo de 
Ostras. 3 ECTS. Guerra Díaz, A.

CURSO: Cultivo de ameixas. Martínez Patiño, D.

CURSO: Sistema inmunitario de moluscos e crustá-
ceos. Villalba García A.

Máster Universitario Ofi cial en Biodiversidade e 
Ecosistemas 2010-2011. Universidade de Vigo.

CURSO: Módulo II: Diversidade biolóxica: ecosiste-
mas costeiros. Sánchez Mata, A.

Máster Universitario Ofi cial en Biodiversidade 
e Conservación do Medio Natural.  Universida-
de de Santiago.

CURSO: Bioloxía Mariña: Biodiversidade dos 
Fondos Mariños. Sánchez Mata, A.

European Master of Science in Marine Envi-
ronment and Resources. Universidade do País 
Vasco (Leioa, Biscaia).

CURSO: Histology and histopathology of aquatic 
animals. 
Seminarios impartidos:
General histopathology of molluscs.
Microscopical observations of xeral mollusc histo-
pathology.
Neoplastic lesions in mollusks-Identifi cation of neo-
plastic lesions.
Villalba García, A.

Outros Cursos

Profesor do Programa de Master e Doutoramento 
en Acuicultura do Posgrao Ofi cial Inteuniversitario 
Galego.

MATERIA: Cultivo do Mexillón. Fontes González, 
J.M.

Xornada Xestión sanitaria en acuicultura: apli-
cacións biotech. CETMAR.

CONFERENCIA IMPARTIDA: Enfermidades de 
interese zootécnico en moluscos bivalvos. Villalba 
García A.

SEMINARIO: Cultivo en criadeiro de Ruditapes 
decussatus. Unha visión actual e perspectivas de 
futuro. Facultade de Veterinaria. Campus Lugo. 
USC. Aranda Burgos, J.A.

Curso de xestión dos recursos mariños aplicado ao 
marisqueo. Asociación de Oceanógrafos de Galicia. 
Vigo. Parada Encisa, J.M.

Cálculo do nivel mareal equivalente. Ferramen-
ta en VBA-Excel integrada na aplicación AROUSA. 
Santiago de Compostela. NRPI: 03/2011/1089. 
Parada Encisa, J.M.

Avaliación de stocks de mostraxes combinadas. 
Ferramenta en VBA-Excel integrada na aplica-
ción AROUSA. Santiago de Compostela. NRPI: 
03/2011/1090. Parada Encisa, J.M.

Cálculo de parámetros granulométricos. Ferramen-
ta en VBA-Excel integrada na aplicación AROUSA. 
Santiago de Compostela. NRPI: 03/2011/1091. 
Parada Encisa, J.M.

Control de tamaños de capturas clasifi cadas. 
Ferramenta en VBA-Excel integrada na aplica-
ción AROUSA. Santiago de Compostela. NRPI: 
03/2011/1092. Parada Encisa, J.M.

3.4.3. Cursos impartidos
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I) TRIBUNAIS DE TESES 

Guerra Díaz A.; da Costa González, F.

TÍTULO: Ciclo reprodutivo, cultivo en criadeiro 
e no medio natural da ameixa babosa Venerupis 
pullastra (Montagu, 1803).
DOUTORANDO/A: Cerviño Otero, A.
ENTIDADE: USC

3.4.4. Participación en tribunais de teses
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Blanco, J. Revista Galega dos Recursos Mariños. 
(editor). 4 series.

Da Costa, F. (Editor) (en prensa). Clam fi sheries 
and aquaculture. Nova Publishers, Hauppauge, NY, 
USA.

Guerra, A.; Lodeiros, C.; Gaspar, M.; da Costa, 
F. (eds. lit.). Razor clams: Biology, Aquaculture and 
Fisheries. 428 p. Santiago de Compostela: Xunta de 
Galicia, 2011. ISBN 978-84-453-4986-1 (P) 978-
84-453-4546-7 (CD) 

Guerrero S. e Cremades J. (eds. lit.). (en prensa). 
Acuicultura Multitrófi ca Integrada. Acuicultura Mul-
titrófi ca Integrada. Unha alternativa sustentable 
e de futuro para os cultivos mariños en Galicia. 
Santiago de Compostela. Xunta de Galicia.

Rey-Mendez, M.; Fernández Casal, J.; Lodeiros, C.; 
Guerra, A. (eds.). XIII Foro Rec. Mar. Ac. Rías Gal. 
492 p. Edit. Asoc. Foro dos Recursos Mariños e da 
Acuicultura das Rías Galegas. Santiago de Compos-
tela, A Coruña, España. ISBN: 978-84-608-1204-3 
(P); 978-84-608-1205-0 (CD) 

Villalba García A. (membro do comité editorial). 
Journal of Shellfi sh Research. National Shellfi sher-
ies Association, Groton (CT, EEUU).

Villalba García A. (editor revisor). Diseases of 
Aquatic Organisms. INTER RESEARCH, Oldendroff/
Luhe, Alemania.

Villalba García A. (membro do comité editorial). 
Revista de Biología Marina y Oceanografía. Facultad 
de Ciencias del Mar, Universidad de Valparaíso, 
Chile.

3.4.5. Edición de publicacións científi cas
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Marine Drugs. Blanco Pérez, J.

Marine Biological Research. Blanco Pérez, J.

Food Additives and Contaminants. Blanco Pérez, J.

Diseases of Aquatic Organisms. Carballal Durán, M.J.

Journal of Invertebrate Pathology. Carballal Durán, M.J.

Aquaculture. Fuentes González, J.M. (2 artigos)

Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals. 
(6ª edición). Organización Mundial de Sanidade 
Animal (OIE): Cap.: 2.4.5. Infection with Perkinsus 
marinus. Villalba García, A.

Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals. (6ª 
edición). Organización Mundial de Sanidade Animal 
(OIE): Cap.: 2.4.6. Infection with Perkinsus olseni. 
Villalba García, A.

Diseases of Aquatic Organisms. Villalba García, A. 

Journal of Invertebrate Pathology. Villalba García, A.

Journal of the Marine Biological Association of the 
United Kingdom. Villalba García, A. 

Aquaculture Research. Da Costa González, F. 

3.4.6. Revisión de artigos en publicaciós científi cas
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TEMA: Aplicación da proteómica ao estudo o 
sistema inmunitario de moluscos.
DURACIÓN: Setembro, 2011.
CENTRO: Laboratorio do Dr. David Raftos, Depar-
tament of Biological Sciences, Macquarie University, 
North Ryde, NSW, Australia
Rodríguez de la Ballina, N. 

3.5. FORMACIÓN DO PERSOAL

3.5.1. Estancias noutros centros
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CURSOS DA EGAP SANTIAGO DE COMPOSTELA.

Lingua inglesa. 
Linares Cuerpo, F.; Santos Piñeiro, I.S.

Conversa en inglés. 
Campaña Ferro, E.; Linares Cuerpo, F.

Medio de linguaxe administrativa galega. 
Santos Piñeiro, I.S.

Aplicacións informáticas de follas de cálculo. 
OpenOffi ce. 
Santos Piñeiro, I.S.

Curso básico sobre as actividades pesqueiras, 
marisqueiras e acuícolas en Galicia. 
Díaz Costas, S.; Iglesias Estepa, D.; Martín Sánchez, H.

Lingua inglesa. Teleformación.
Fernández Álvarez, A.; Martínez Patiño, D.

Lingua portuguesa. Teleformación.
Martínez Patiño, D.

Certifi cado dixital. Teleformación.
Fernández Alvarez, A.

Aplicacións informáticas de tratamento de 
textos (Microsoft Offi ce 2010). Teleformación.
Cruzado Estévez, A.; Martínez Patiño, D.

Aplicacións informáticas de follas de cálculo 
(OpenOffi ce 2010). Teleformación.
Campaña Ferro, E.; Fernández Alvarez, A.

Aplicacións informáticas para presentacións: 
Gráfi cas de información (Open Offi ce). Teleforma-
ción.
Cruzado Estévez, A.; Fernández Alvarez, A.

Prevención de riscos laborais: seguridade nos 
laboratorios. Teleformación.

Campaña Ferro, E.; Cotarelo Jardón, M.J.; Paz 
Márquez, M.

Curso básico sobre as actividades pesqueiras, 
marisqueiras e acuícolas en Galicia.
Aranda-Burgos, J.A.; Cerviño Otero, A.; da Costa 
González, F.

Xestión dos fondos FEADER. EGAP. Pontevedra.
Santos Piñeiro, I.S.

SEMINARIOS DO CETMAR VIGO

Cultivos multitrófi cos e subprodutos pesqueiros.
Linares Cuerpo, F.; Santos Piñeiro, I.S.

Creación de empresas de base tecnolóxica. 
Santos Piñeiro, I.S.

Alimentación de peixes. 
Santos Piñeiro, I.S.

Seminario de dietas sustentables no cultivo de 
peixes planos. 
Alves Garaña, R.

Seminario de xestión sanitaria en acuicultura: 
Aplicacións Biotech. 
Carballal Durán, M.J.; Alves Garaña, R.; Fernández 
Boo, S.; Ramilo Álvarez, A.

Curso de aplicación de microalgas na depu-
ración de efl uentes provenientes de acuicul-
tura. Sistemas IMTA: Acuicultura Multitrófi ca 
Integrada. 
Montes Pérez, J.

OTROS CURSOS

Curso de galego administrativo. Nivel Medio. 
FORGA-Burela.
Cerviño Otero, A.; da Costa González, F.; Martínez 
Patiño, D.

3.5.2. Asistencia a cursos
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Serie de seminarios mensuais sobre proteó-
mica. Laboratorio de Endocrinoloxía Molecular e 
Celular do Complexo Hospitalario Universitario de 
Santiago de Compostela.
Cao Hermida, M.A.; Fernández Boo, S.; Rodríguez 
de la Ballina, N.; Villalba García, A.

Curso de epidemioloxía veterinaria. Instituto 
de Acuicultura. Santiago de Compostela.
Carballal Durán, M.J.; López Gómez, C.; Montes 
Pérez, J.

Epidemioloxía veterinaria. Organizado polo 
INTECMAR en colaboración co Instituto de Acuicul-
tura da USC. Santiago de Compostela.
Cao Hermida, A.; Carballal Durán, M.J.; Iglesias 
Estepa, D.; López Gómez, C.; Montes Pérez, J.

Curso básico de prevención de riscos laborais. 
ISEGA. Vigo.
Alves Garaña, R.

Seminario sobre as microalgas como fonte 
sustentable de produción de biocombusti-
bles e de tratamento de residuos hídricos: o 
proxecto Enerbicalgae. INEGA
Alves Garaña, R.

Seminario xeral de laboratorio. METTLER. 
Toledo.
Alves Garaña, R.

Seminario de boas prácticas de laboratorio na 
industria farmacéutica e contornas reguladas. 
METTLER. Toledo
Cores González, M. J.

Curso básico de prevención de riscos laborais. 
ISSGA. Santiago de Compostela.
Rodríguez Tamargo, P.

Curso experto/a en sistemas de calidade na 
industria alimentaria. Método Consultores. Curso 
teleformación.
Rodríguez Tamargo, P.

Aplicación ao marisqueo dos softwares de 
simulación Stella e Vensi.m. Departamento de 
pesquerías da Universidade de Vigo. 
Santos Piñeiro, I.S.

Modelos científi cos e sofware de modeliza-
ción. Academia Postal. Vigo.
Santos Piñeiro, I.S.
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Liana Pinho Ferreira
Departamento de Bioloxía Molecular (Universidade 
Federal da Paraíba, Brasil). 

Estancia de 2 meses para aprender protocolos de 
cultivo in vitro de parasitos de moluscos do xénero 
Perkinsus.

3.6.- VISITANTES EXTERNOS
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Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia 
a través da Consellería do Medio Rural e 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 Medio Rural e do Mar e 
o IEO para a realización do proxecto: Bases para o 
control da reprodución e coñecemento 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 nados en catividade (F1). Plan 
Nacional JACUMAR.

Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia, 
a través da Consellería do Medio Rural e 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 Consellería do Medio Rural e do Mar, 
e o IEO para a realización do proxecto JACUMAR: 
Nutrición e alimentación de paralarvas e subadultos 
do polbo de rocha (Octopus vulgaris). 

Convenio de colaboración entre a Consellería do 
Medio Rural e do Mar, o INTECMAR e o Centro 
Tecnolóxico do Mar. Fundación CETMAR, para a 
realización do plan nacional: Caracterización da 
situacion sanitaria do litoral español relativa á 
infeccion por virus herpes en moluscos bivalvos e 
avaliación do impacto da enfermidade.

3.7.- CONVENIOS DE COLABORACIÓN
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Álvarez, G.; Uribe, E.; Díaz, R.; Braun, M.; Mariño, 
C.; Blanco, J. 2011. Bloom of the Yessotoxin 
producing dinofl agellate Protoceratium reticulatum 
(Dinophyceae) in Northern Chile. Journal of Sea 
Reseach, 655: 427-434.

Casas, S.M.; Comesaña, P.; Cao, A.; Villalba, A. 
2011. Comparison of antibacterial activity in the 
hemolymph of marine bivalves from Galicia (NW 
Spain). Journal of Invertebrate Pathology, 106: 
343-345.

Comesaña, P.; Casas, S.M.; Cao, A.; Abollo, E.; 
Arzul, I.; Morga, B.; Villalba, A. (En prensa). Com-
parison of haemocytic parameters among fl at oyster 
Ostrea edulis stocks with different susceptibility 
to bonamiosis and the Pacifi c oyster Crassostrea 
gigas. Journal of Invertebrate Pathology.

Da Costa, F.; Darriba, S.; Martínez-Patiño, D.; 
Guerra, A. 2010. Culture possibilities of the razor 
clam Ensis arcuatus (Pharidae: Bivalvia). Aquacul-
ture Research, 42(10): 1549-1557.

Da Costa, F.; Nóvoa, S.; Ojea, M.; Martínez-Pati-
ño, D. 2011. Changes in biochemical and fatty acid 
composition of the razor clam Solen marginatus 
(Solenidae: Bivalvia) during larval development. 
Marine Biology. 158: 1829-1840.

Da Silva, M.P.; Fuentes, J.; Villalba, A. 2011. Dis-
seminated neoplasia in fl at oysters Ostrea edulis 
from Galicia (NW Spain): Occurence, ultrastructural 
aspects and relationship with bonamiosis. Journal 
of Invertebrate Pathology, 107: 50-59.

Díaz, S.; Renault, T.; Carballal, M.J.; Villalba, 
A. 2011. Disseminated neoplasia in cockles Ce-
rastoderma edule: ultraestructural characterisa-
tion of neoplastic cells and effects of dissemi-
nated neoplasia on haemolymph cell parameters. 
Diseases of Aquatic Organisms, 96:157-167.

Fuentes, L.; Sánchez, F.J.; Lago, M.J.; Iglesias, J.; 
Pazos, G.; Linares, F. 2011. Growth and survival 
of Octopus vulgaris (Cuvier, 1797) paralarvae fed 
on three Artemia-based diets complemented with 
frozen fi sh fl akes, crushed zooplankton and marine 
microalgae. Scientia Marina, 75(4). 

Manso; C.F.; Díaz, S.; Carballal, M.J.; Villalba, A.; 
Romalde, J.L. (En prensa) Detection of reverse 
transcriptase activity in Golden Carpet Shell clams 
(Venerupis aurea) with disseminated neoplasia. 
Bulletin of the European Association of Fish Pathol-
ogists.

Martín-Gómez, L.; Villalba, A.; Abollo, E. (En 
prensa). Molecular identifi cation and expression 
study of genes involved in the immune response of 
the fl at oyster Ostrea edulis against the bonamio-
sis. Gene.

Pardo, B.G.; Cao, A.; Vilas, R.; Abollo, E.; Villalba, 
A.; Martínez, P. 2011. Microsatellite marker devel-
opment in the protozoan parasite Perkinsus olseni. 
Diseases of Aquatic Organisms, 94: 161-165.

Regueiro, J.; Alvarez, G.; Mauriz, A.; Blanco, J. 
2011. High throughput analysis of amnesic shellfi sh 
poisoning toxins in bivalve molluscs by dispersive 
solid-phase extraction and high-performance liquid 
chromatography using a monolithic column. Food 
Chemistry, 127: 1884-1891.

Regueiro, J.; Martin-Morales, E.; Alvarez, G.; 
Blanco, J. 2011. Sensitive determination of domoic 
acid in shellfi sh by on-line of weak anion exchange 
solid-phase extraction and liquid chromatography-
diode array detection-tandem mass spectrometry. 
Food Chemistry, 129: 672-678.

Regueiro, J.; Rossignoli, A.E.; Alvarez, G.; Blanco, 
J. 2011. Automated on-line solid-phase extraction 
coupled to liquid chromatography tandem mass 
spectrometry for determination of lipophilic marine 

3.8. PUBLICACIÓNS

3.8.1. Artigos en revistas incluídas no SCI (Science Citation Index)
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toxins in shellfi sh. Food Chemistry, 129: 533-540.

Rossignoli, A.E.; Fernández, D.; Regueiro, J.; 
Mariño, C.; Blanco, J. 2011. Esterifi cation of okadaic 
acid in the mussel Mytilus galloprovincialis. Toxicon, 
57: 712-720.

Rossignoli, A.E.; Fernández, D.; Acosta, C.P.; 
Blanco, J. 2011. Microencapsulation of okadaic 
acid as a tool for studying the accumulation of DSP 
toxins in mussels. Marine Environmental Research, 
71: 91-93.

Ruiz, M.; Darriba, S.; Rodríguez, R.; Iglesias, D.; 
Lee, R.; López, C. 2011. Viral basophilic inclusions 
in digestive gland of razor clam Ensis arcuatus 
(Jeffreys, 1865) (Pharidae) in Galicia (NW Spain). 
Diseases of Aquatic Organisms, 94: 239-241.

Ruiz, M.; Iglesias, D.; Darriba, S.; Rodríguez, R.; 
López, C. (en prensa). Epidemiological survey of 
digenean trematodes affecting razor clams, Ensis 
arcuatus, from Galicia (NW Spain). Bull. Eur. Ass. 
Fish Pathol.

Sánchez, F.J.; Fuente, L.; Otero, J.; Lago, M.J.; 
Linares, F.; Pazos, G.; Iglesias, J. 2011. Effect of 
tank volume on the growth and survival of reared 
Octopus vulgaris paralarvae. Short Communication. 
Aquaculture Research, 1–4.

Valente, L.M.P.; Linares, F.; Villanueva, J.L.R.; 
Silva, J.M.G.; Espe, M.; Escórcio, C.; Pires, M.A.; 
Saavedra, M.J.; Borges, P.; Medale, F.; Alvárez-
Blázquez, B.; Peleteiro, J.B. 2011. Dietary protein 
source or energy levels have no major impact on 
growth performance, nutrient utilisation or fl esh 
fatty acids composition of market-sized Senegalese 
sole. Aquaculture, 318: 128–137.

Vilas, R.; Cao, A.; Pardo, B.G.; Fernández, S.; 
Villalba, A.; Martínez, P. 2011. Very low microsatel-
lite polymorphism and large heterozygote defi cits 
suggest founder effects and cryptic structure in the 
parasite Perkinsus olseni. Infection, Genetics and 
Evolution, 11: 904-911.
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Acosta, C.P.; Ceviño Eiroa, A. Efi ciencia de sistemas 
para el engorde de volandeira Aequipecten oper-
cularis cultivada en batea. XIII Foro Rec. Mar. Ac. 
Rías Gal. 

Alvárez-Blázquez, B.; Peleteiro, J.B.; Linares, 
F.; Pazos Sieira, G.; Pérez Rial, E.; Olmedo, M.; 
Valente, L. Nuevas experiencias de sustitución 
parcial de proteína de origen animal por proteína de 
origen vegetal en piensos para engorde de besugo 
(Pagellus bogaraveo B.). Actas XII Congreso 
Nacional de Acuicultura.

Aranda-Burgos, J.A.; da Costa, F.; Cerviño-Otero, 
A.; Louzán, A.; Fernández-Pardo, A.; Ojea, J.; 
Nóvoa, S.; Martínez-Patiño, D. 2011. Efecto de 
diferentes dietas en crecimiento, supervivencia y 
composición bioquímica de larvas de almeja fi na 
Ruditapes decussatus (Linné, 1758). Actas XIII 
Congreso Nacional de Acuicultura. 

Besada, M.: Búa, I.; Guerra, A. 2011. Reproduc-
ción de la navaja (Ensis arcuatus) en las Rías Bajas. 
Foro Rec. Mar. Acuic. Rías Gal, 13:443-449.

Cremades J. (2012) La Acuicultura Multitrófi ca 
Integrada (AMTI) y su proyección para Galicia. Foro 
Rec. Mar. Ac. Rías Gal. 14. (En prensa)

Carrasco, N.; Villalba, A.; Andree, K. B.; Lacuesta, 
B.; Ramilo, A.; Gairin, I.; Furones, M.D. 2011. 
Primera detección de parasitos del género Bonamia 
en Cataluña y el Mediterráneo español, en ostra 
plana O. edulis cultivada en el Delta do Ebro. Actas 
XIII Congreso Nacional de Acuicultura.

Da Costa, F.; Aranda-Burgos, J.A.; Cerviño-Otero, 
A.; Nóvoa, S.; Ojea, J.; Martínez-Patiño, D. 2011. 
Desarrollo embrionario de Ensis siliqua con micros-
copía electrónica de barrido y transmisión: estudio 
de la formación de la concha. Actas XIII Congreso 
Nacional de Acuicultura. 

Da Costa, F.; Fernández-Pardo, A.; Louzán, A.; 
Nóvoa, S.; Ojea, J.; Martínez-Patiño, D. 2011. 
Efecto del sustrato y de la densidad en un sistema 
de preengorde de Solen marginatus. Actas XIII 
Congreso Nacional de Acuicultura. 

Da Costa, F.; Ojea, J.; Nóvoa, S.; Louzán, A.; 
Fernández-Pardo, A.; Aranda-Burgos, J.A.; Mar-
tínez-Patiño, D. 2011. Effect of different systems 
for nursery culture of the razor clam Solen mar-
ginatus (Solenidae: Bivalvia). Aquaculture Europe: 
674-675.

Da Costa, F.; Nóvoa, S.; Ojea, J.; Cerviño-Otero, 
A.; Aranda-Burgos, J.A.; Louzán, A.; Martínez-Pa-
tiño, D. 2011. Effects of substratum and stocking 
density on the performance of juveniles of the razor 
clam Ensis siliqua on an intermediate cultivation 
system. Aquaculture Europe: 676-677.

Fernández- Pardo, A.; Aranda-Burgos, J.A.; Cerviño, 
A.; Ojea, J.; Martínez-Patiño, D.; Nóvoa, S. 2011. 
Efecto de la adición de vitaminas en la composición 
bioquímica del fi toplancton cultivado en sistema 
continuo. XIII Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 

Fernández-Pardo, A.; da Costa, F.; Martínez-Patiño, 
D.; Ojea, J.; Nóvoa, S. 2011. Cultivo de fi toplancton 
en sistema continuo. Evaluación de distintos pará-
metros. Actas XIII Congreso Nacional de Acuicul-
tura. 

Guerra, A.; Marcet, P.; Otero, M.; Fernández, J.; 
González, S. 2011. Tratamiento de efl uentes de 
granjas de rodaballo (Psetta máxima) en Galicia 
(España): Foro Iberoamericano de los Recursos 
Marinos y de la Acuicultura, III: 241-247.

Guerrero, S.; Cremades, J.; Ancosmede, C.; Muñíz, 
V.; Domínguez, J.C. 2011. Aproximación a la utili-
zación de anémonas y poliquetos como sedimen-
tívoros dentro de un cultivo multitrófi co integrado 
(AMTI). Foro Rec. Mar. Ac. Rías Gal,. 13: 165-172.

3.8.2. Artigos en revistas non incluídas no SCI
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Guerrero, S.; Cremades, J.; Ancosmede, C.; 
Domínguez, J.C.; Muñiz, V. 2011. Preengorde 
en parque de cultivo de semilla de almeja fi na y 
japonesa procedente de semillero multitrófi co. Foro 
Rec. Mar. Ac. Rías Gal. 13: 429- 434.

Guerrero, S.; Cremades, J.; Ancosmede, C.; Andrade, 
M. 2011. Test de resistencia al estrés por transpor-
te de semilla de moluscos bivalvos procedente de 
criadero. Foro Rec. Mar. Ac. Rías Gal. 13: 457-462.

Guerrero S., Cremades J., Ancosmede C., 
Domínguez J.C., Cores A. (2012) Poliquetos en el 
efl uente de una piscifactoría de peces planos. Foro 
Rec. Mar. Ac. Rías Gal. 14. (En prensa)

Lastres, M.A.; Andrés, C.; Santamaría, I.; Guerra 
A. 2011. Descripción de las instalaciones de un mi-
nicriadero de moluscos. Foro Rec. Mar. Acuic. Rías 
Gal.: 13: 275-281.

Lastres, M.A.; Andrés, C.; Santamaría, I.; Guerra, 
A. 2011. Resultados de la aplicación de técnicas de 
cultivo de moluscos bivalvos en criaderos bajo el 
modelo de empresa tutelada. Foro Iberoamericano 
de los Recursos Marinos y de la Acuicultura, III: 
265-269.

Linares, F.; Peleteiro, J.B.; Olmedo, M.; Alvárez-
Blázquez, B.; Pazos Sieira, G.; Pérez Rial, E.; 
Rodríguez, J.L.; Valente, L. 2011. Sustainable diets 
for blackspot sea bream (Pagellus bogaraveo). 
Actas European Aquaculture 2011.

Linares, F.; Villanueva, J.L.R.; Peleteiro, J.B.; 
Alvarez–Blázquez, B.; Pazos, G.; Valente, L.M.P. 
Sustainable diets for Senegalese sole Solea sene-
galensis juveniles. Actas World Aquaculture 2011.

Louzán, A.; da Costa, F.; Cerviño-Otero, A.; Fer-
nández-Pardo, A.; Nóvoa, S.; Ojea, J.; Martínez-
Patiño, D. 2011. Embryonic and larval development 
of the wedge shell clam Donax trunculus (Linné, 
1758) with scanning electron microscopy. Aquacul-
ture Europe: 644-645. 

Louzán-Pérez, A.; Fernández-Pardo, A.; Nóvoa, 
S.; Ojea, J.; Martínez-Patiño, D. 2011. Efecto de 
la temperatura en el acondicionamiento de coquina 
Donax trunculus (Linné, 1758) en criadero. Actas 
XIII Congreso Nacional de Acuicultura. 

Parada, J.M.; Miranda, M.; Martínez, G.; Carreira, 
P.; Molares, J. 2011. Temperatura y salinidad en 
los banco marisqueros de “Placeres”, “Sarrido”, 
“Bohído” y “Lombos do Ulla” entre 2006 y 2010. 
Rías de Pontevedra y Arousa. Galicia. Revista 
Galega dos Recursos Mariños (Datos): 2, 201 pp.

Peleteiro, J. B.; Rodríguez Villanueva, J.L.; Pérez 
Rial, E.; Soares, E.C.; Mañanós, E.; Sarasquete, 
M.C.; Álvarez-Blázquez, B.; Mariño, C.; Linares, 
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