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1 PRESENTACIÓN

O Centro de Investigacións Mariñas  depende da Consellería  do Mar,  está constituído polo

Centro de Investigacións Mariñas de Corón, en Vilanova de Arousa (Pontevedra), e polo Centro

de  Cultivos  Mariños  de  Ribadeo  (Lugo).  A  función  básica  destes  dous  centros  é  o

desenvolvemento de investigacións encamiñadas a conseguir unha xestión racional e eficiente

dos recursos  mariños  renovables  no  ámbito  xeográfico  da  competencia  da  Administración

autonómica de Galicia.

O Centro de Investigacións Mariñas actúa como organismo asesor da administración pesqueira

galega  naquelas  cuestións  da  súa  competencia  que  demandan  os  diferentes  sectores

produtivos  a  través  das  direccións xerais  e  das  oficinas  territoriais  da Consellería  do Mar.

Tamén, mediante bolsas, ocúpase da formación de novo persoal técnico de laboratorio.

A  difusión  da  investigación  realízase  a  través  da  asistencia  e  a  participación  en  reunións

científicas de carácter diverso (congresos, seminarios, foros, workshops, etc.) e en numerosas

publicacións científicas de diferentes ámbitos.

Durante 2020, a pesares da situación xerada pola pandemia do virus da COVID-19, o Centro de

Investigacións Mariñas tentou continuar co seu labor de investigación científica e tecnolóxica

en temas mariños orientada, principalmente, á acuicultura de moluscos e peixes, patoloxía de

moluscos bivalvos, bioacumulación e eliminación de toxinas fitoplanctónicas e á dinámica de

poboacións de invertebrados mariños con interese comercial.

Un  traballo  cuxos  resultados  se  amosan  resumidos  nesta  Memoria  Anual  de  Actividades

(número 22 da serie iniciada en 1999).
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CENTRO DE 
INVESTIGACIÓNS MARIÑAS

CENTRO DE INVESTIGACIÓNS MARIÑAS - CORÓN

Pedras de Corón s/n - Apartado de correos nº 13

36620 Vilanova de Arousa
Pontevedra

T. +34 886 20 63 64 · F. 886 20 63 72
cima@xunta.gal – mar.xunta.gal/es/cima

CENTRO DE CULTIVOS MARIÑOS - RIBADEO
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Lugo

T. +34 982 88 94 03 · F. 982 88 94 19 

cecumar.cima@xunta.gal – mar.xunta.gal/es/cima
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2 ESTRUTURA E FUNCIÓNS

A actividade científica do Centro de Investigacións Mariñas repártese en catro áreas de investigación:

Área de Acuicultura

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

Área de Patoloxía

O seu obxectivo é estudar as alteracións patolóxicas que afectan
aos  moluscos  bivalvos  de  interese  comercial,  para  establecer
estratexias eficaces de loita que permitan minimizar os efectos
dos patóxenos.

Área de Procesos oceanográficos costeiros

O  obxectivo  da  área  é  o  coñecemento  daqueles  aspectos  da
oceanografía  relacionados  coa  produción  dos  recursos
pesqueiros e marisqueiros de Galicia. As liñas de investigación
relaciónanse  principalmente  con  episodios  de  toxicidade
orixinados polo fitoplancto.

Área de Recursos mariños

O seu obxectivo é coñecer a bioloxía,  ecoloxía  e dinámica das
poboacións  das  especies  mariñas  con  interese  comercial  para
mellorar a xestión sustentable dos recursos mariños vivos.
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3 PERSOAL

Dirección: Gabín Sánchez, Carlos

director.cima@xunta.gal

Xerencia: Villanueva Domínguez, Rafael

xerencia.cima@xunta.gal

CENTRO DE INVESTIGACIÓNS MARIÑAS – CORÓN (Vilanova de Arousa)

Persoal investigador

Blanco Pérez, Juan Carlos

juan.carlos.blanco.perez@xunta.gal

Cao Hermida, Asunción

asunción.cao.hermida@xunta.gal

Carballal Durán, Mª Jesús (ata 09/2020)

maria.jesus.carballal.duran@xunta.gal

Cuiñas Olmedo, Pedro 

pedro.cuinas.olmedo@xunta.gal

Febrero Mayor, Fernando

fernando.febrero.mayor@xunta.gal

Fuentes González, José Miguel (ata 09/2020)

jose.miguel.fuentes.gonzalez@xunta.gal

García Fernández, Antonio

antonio.garcia.fernandez@xunta.gal

Iglesias Estepa, David

david.iglesias.estepa@xunta.gal

García Tasende, Manuel Antonio

manuel.garcia.tasende@xunta.gal

Linares Cuerpo, Fátima

fatima.linares.cuerpo@xunta.gal

López Gómez, Mª del Carmen (ata 12/2020)

carmen.lopez.gomez@xunta.gal

Montes Pérez, Jaime (ata 12/2020)

jaime.montes.perez@xunta.gal

Pérez Acosta, Carmen

maria.carmen.perez.acosta@xunta.gal 

Villalba García, Antonio

antonio.villalba.garcia@xunta.gal

Alonso Martínez, Ana María

ana.alonso.martinez@xunta.gal

Escudeiro Rossignoli, Araceli

araceli.escudeiro.rossignoli @xunta.gal

Persoas  contratadas  por  proxectos/accións  de
investigación

Lorenzo Abalde, Silvia (proxecto COCKLES)

(ata 12/2020) silvia.lorenzo.abalde@xunta.gal 

Xela Cunha Veira (acción BLM_EMI)

(ata 12/2020) xela.cunha.veira@xunta.gal
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Analistas de laboratorio Persoas titulares de bolsa

Fernández  Besada, Mercedes

Giráldez Rivero, Ramón

Solla Vicente, Mª del Carmen (contrato de substitución)

González Fontela, Ana Isabel

Gregorio Chenlo, Mª Victoria

Mariño Cadarso, Mª Carmen

Martín Sánchez, Helena

Martínez Verde, Gemma

Méndez Pérez, Belén

Díaz Carballal, Sonia (ata 10/2020)

Sánchez Prego, Juan José (ata 10/2020)

Ameal Romero, Alba (ata 10/2020)

Díaz Cedillo, Patricia (ata 10/2020)

Pérez Caamaño, Alba (ata 10/2020)

López Maneiro, Irene (ata 10/2020)

Auxiliares de laboratorio Xefa de negociado administrativo

Brianes Beiras, Mª José

Campaña Ferro, Emilia

Cores González, Mª José

Penín Búa, Rosana (contrato de substitución)

Meléndez Ramos, Isabel (ata 09/2020)

Rúa Santervas, Patricia Margarita

Graña Pereira, María Isabel (ata 09/2020)
(contrato de substitución)

Fernández Sanmartin, Inmaculada C. (ata 02/2020)
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Martínez Paz, Angel Rubén
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Biblioteca
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biblioteca.cima@xunta.gal

Auxiliares administrativos

Martínez Paz, Angel Rubén

angel.ruben.martinez.paz@xunta.gal 

Persoas contratadas por accións de investigación Subalternos-ordenanzas

Fernández Abuín, Isidro (acción CROQUEDOUS)

(ata 12/2020)

Pazos Sieira, Gema (acción CHERNA)

(ata 12/2020)

María Otero Otero (acción BLM-EMI)

(ata 12/2020)

Íria Santamaría Búa (acción BLM-EMI)

(ata 12/2020)

Cubiella Granda, Rubén

Martínez Crespo, José Manuel

Sistemas de información Limpador

Carballal Fortes, Félix Manuel

informatica.cima@xunta.gal

García Gamallo, Luis

Encargado de mantemento

López Ares, Hermes

m 14



CENTRO DE CULTIVOS MARIÑOS (Ribadeo)

Responsable de planta Persoas contratadas por accións de investigación

Martínez Patiño, Dorotea

dorotea.martinez.patino@xunta.gal

González Cid, Emilio Jesús (acción PESCIM) (ata 09/2020)

Couso  da  Costa,  Myriam  Séfora  (acción  COQUINA)  (ata
09/2020)

Lago Falcón, Elena (acción CRIBAIN) (ata 12/2020)

Eiroá Riveira, Fátima (acción GINOUMAR) (ata 12/2020)

Investigadoras Oficial 1ª de mantemento

Nóvoa Vázquez, Susana

susana.novoa.vazquez@xunta.gal

Ojea Martínez, Justa
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Auxiliares de laboratorio Subalterno

Cotarelo Jardón, Mª José

Páez Pérez, Francisco Javier 

Ruíz Misioné, Mercedes

Amil Naya, Cristina (contrato substitución)

Pérez Alvarez, Carlos

Limpiadora

Fernández Goás, Carmen

Persoas titulares de bolsa

Fontán Valdivia, Nerea (ata 10/2020)

Viñas Camiña, Bibiana (ata 10/2020)
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4 SERVIZOS

BIBLIOTECA

A Biblioteca do CIMA é unha biblioteca especializada en información científica sobre

recursos  mariños,  oceanografía,  acuicultura,  etc,  que  atende  as  necesidades  de

información do persoal do Centro de Investigacións Mariñas de Corón (CIMA) e do

Centro de Cultivos Mariños de Ribadeo (CECUMAR), tamén atende consultas puntuais

doutro persoal da Consellería. O acceso para outras persoas usuarias é público pero

de carácter restrinxido (previa autorización).

Instalacións da biblioteca

No Centro de Investigacións Mariñas de Corón, a Biblioteca atópase no segundo andar, nunha sala única que cumpre
a tripla función de depósito, espazo de consulta/lectura e despacho.

No Centro de Cultivos Mariños de Ribadeo, atópase no terceiro andar, nunha sala dedicada a depósito, consulta e
lectura.

Horario: 
Uso interno: de luns a venres de 7:45 a 15:15 horas

Consulta externa previa solicitude

Contacto: 

CIMA-Corón:   T. 886 20 63 60 Correo electrónico: biblioteca.cima@xunta.gal 

CIMA-Ribadeo: T. 982 88 94 02

Colección:

-  Fondo  bibliográfico:  está  composto  por  aproximadamente  1.500  volumes  en  Corón  e  700  en  Ribadeo.  Na
actualidade a Biblioteca comezou un proceso de catalogación destes fondos, que ten por obxecto poñer a disposición
das persoas interesadas un catálogo de consulta en liña, aberto e accesible, que permita:

• A consulta  conxunta  dos  fondos  existentes  nas  dúas  localizacións  e  a  súa  dispoñibilidade  (condicións  de
consulta, prestado, etc).

• A localización e información sobre o acceso aos fondos de interese (ligazóns e información sobre dereitos).

• A xestión en liña  das  interaccións habituais  entre calquera  biblioteca e  as  persoas usuarias:  desideratas,
préstamos, renovacións, reservas, etc.

• A interacción das persoas usuarias coa súa bibliografía de interese: listas personalizadas, descarga de rexistros
ao xestor bibliográfico, puntuación e comentarios en relación cos documentos, etc.

-  Publicacións periódicas: no 2015 o Centro de Investigacións Mariñas e o Consorcio de Bibliotecas Universitarias de
Galicia  (CBUG),  asinaron  un convenio  de  colaboración  que  posibilita  o  acceso  consorciado  a  tres  coleccións  de

Centro de Investigacións Mariñas m 17



grandes editores (Elsevier, Springer e Wiley), sumando un total que rolda os 5.000 títulos de revistas científicas
accesibles. O Centro de Investigacións Mariñas mantén a maiores subscrición directa a un pequeno número de títulos
especializados que non forman parte dos paquetes consorciados.

-  Bases de Datos: a día de hoxe, o Centro de Investigacións Mariñas conta cun acceso á Web of Science (WoS) da
empresa Clarivate, grazas á licenza contratada polo Ministerio de Educación e Ciencia e xestionada pola FECyT co fin
de dar acceso a estes recursos de información científica ás institucións públicas de investigación.

-  A maiores  dos  recursos  dispoñibles  mediante  adquisición/contratación,  dende  a  biblioteca  faise  un labor  de
localización  e  clasificación  de  fontes  de  información  de  acceso  aberto,  tratando  de  dar  visibilidade  ás  súas
posibilidades de uso á vez que se complementa a colección da base.

Servizos da biblioteca

-  Sala de lectura.

-  Información sobre recursos dispoñibles e acceso aos mesmos a través de páxina de internet 
http://www.netvibes.com/bibliotecacima. 

-  Préstamo interno.

-  Servizo de obtención de documentos. 

-  Asesoramento na planificación de procuras e consulta de fontes de información secundarias.

-  Orientación no uso de ferramentas de xestión de información.

-  Formación no uso de xestores bibliográficos (EndNote Desktop/Web, Mendeley, Zotero). 

-  Atención a perosas usuarias.

- Sesións de formación mediante video-chamadas.

SALÓN DE CONFERENCIAS

O Centro de Investigacións Mariñas de Corón conta cun salón de conferencias con capacidade para 84 persoas.

O acceso é público pero de carácter restrinxido (presta servizo ás persoas usuarias internas e ás usuarias externas
autorizadas) .

SALAS DE XUNTAS

O CIMA-Corón conta con dúas salas de xuntas, unha con capacidade para 10 persoas e outra con capacidade para 15
persoas.

O Centro de Cultivos Mariños de Ribadeo dispón dunha sala con capacidade para 15 persoas.
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Título da acción de investigación. Acrónimo. Código CIMA

Procedementos de cultivo intensivo de especies de interese marisqueiro. PESCIM. CIMA 17/02

Investigadora principal

Dorotea Martínez Patiño

Outro persoal investigador participante

CIMA: Ojea Martínez, J.; Nóvoa Vázquez, S.; Montes Pérez; J.
IGAFA: Lastres Couto, M.; Andrés Rivas; M. C.

USC (Departamento de Microbioloxía e Parasitoloxía do CIBUS-
Facultade de Bioloxía): Barja Pérez, J. L.; Prado Plana, S.

Persoal técnico

Bouzamayor Yáñez, V.; Cotarelo Jardón, M.J.; Páez Pérez, F.J.; Ruíz Misioné, M.; Amil Naya, C.

Entidade que finanza: Consellería do Mar - Xunta de Galicia

Data do inicio: xuño 2017 Data do remate: setembro 2020

RESUMO

O obxectivo desta acción é desenvolver os coñecementos
científicos  e  aplicar  os  protocolos  deseñados  no  CIMA
Ribadeo  no  cultivo  de  novas  especies  de  interese
marisqueiro, coa finalidade de mellorar a transferencia de
procedementos para a produción de moluscos bivalvos. E
tamén  pór  persoal  técnico  formado  especificamente
nestas  materias  á  disposición  do  sector.  Para  iso
abordáronse os seguintes obxectivos parciais:

1)  Continuar  afondando  nos  protocolos  de  manexo  das
especies de moluscos bivalvos coas que xa se traballou en
accións  anteriores,  e  abordar  procedementos de cultivo
para aquelas especies de máis recente incorporación como
a ameixa bicuda, a ameixa rubia e o berberecho.

2)  Definir  o  ciclo  reprodutivo  da  ameixa  bicuda  e  do
berberecho ao longo do ano para poder precisar con maior
exactitude as mellores épocas para obter  as desovas en
criadeiro. Para poder completar este obxectivo é necesario
obter individuos mensualmente (ao tratarse nalgún caso
de recursos escasos, dependeríase da súa obtención para
poder dispor das mostras necesarias).

3)  Ensaiar  diferentes  sistemas  para  a preengorda da
semente,  valorando  o  seu  rendemento  e  rendibilidade
para diferentes especies.

4) Conseguir rematar o control do crecemento no medio
natural  das  diferentes  especies,  dende  que  son

trasladadas  aos  parques  de  cultivo,  cun  tamaño
comprendido entre 10-15 mm, ata que acadan o tamaño
comercial ou, polo menos, durante o tempo de duración
da acción de investigación.

5)  Formar  persoal  técnico  en  acuicultura  nos  novos
procedementos  e/ou  no  cultivo  de  novas  especies,
ampliando as súas competencias  profesionais  durante o
período formativo como titulares de bolsas en réxime de
empresa tutelada no IGAFA.

6)  Transferir  ao  sector  acuícola  técnicas  e/ou  sistemas
mellorados  para  a  produción  de  semente,  a  súa
preengorda e a engorda no medio natural.

Dentro  do  primeiro  e  quinto  obxectivo,  abordouse  en
profundidade  o  estudo  microbiolóxico  e  histopatolóxico
nas instalacións do IGAFA que consistiu no seguinte:

Deseño dun protocolo  de control  microbiolóxico  das
instalacións.

Formación  e  adestramento  de  persoas  titulares  de
bolsas para a execución práctica das tarefas requiridas.

Asesoramento  para  a  resolución  de  problemas  que
poidan xurdir no proceso de produción.

Controis  histopatolóxicos  dos  reprodutores  no
minicriadeiro do IGAFA.

Esquema xeral do cultivo das distintas especies,  realizado nas instalacións do CIMA de
Ribadeo, ata o seu traslado ao medio natural.
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CONCLUSIÓNS

•  Profundouse  no  cultivo  das  especies  de  bivalvos
seguindo  os  protocolos  obtidos  na  acción  anterior:
“Cultivo  intensivo  de  especies  de  interese  marisqueiro
abordando  a  produción  rendible  da  semente”  (PGIDIT-
CIMA  14/06).  Co  manexo  do  cultivo  descrito  nestes
protocolos  obtivéronse  novos  datos  que  permitiron
melloras nos resultados da obtención de semente destas
especies.

• Ampliouse o coñecemento dos problemas puntuais que
puidesen aparecer  nos diferentes cultivos,  causantes de
mortaldades  importantes.  Un  deles  foi  a  aparición  dun
protozoo Philasterides dicentrachi, descrito anteriormente
como causante de mortaldades nas granxas de peixes.

• No estudo dos ciclos gametoxénicos das dúas especies, a
ameixa  bicuda  presenta  bastante  asincronía  no
desenvolvemento  gonadal  podendo  solaparse  en  cada
mostraxe individuos en varias  fases.  Ten un período de
repouso gonadal que comezaría en agosto e continúa até
febreiro.  A  época  de  madurez  e  desova centraríase  no
período que vai de abril a agosto. O berberecho presenta a
maioría da poboación en fase de madurez dende o mes de
abril até o mes de setembro; dende setembro a decembro,
os individuos atópanse na fase de repouso gonadal.

•  O  sistema  ensaiado  de  preengorde  en  batea  resulta
efectivo  para  todas  as  especies  de  ameixa.  Destaca  a
influencia negativa das baixadas de salinidade detectadas
na  ría  de  Ribadeo,  debido  á  localización  da  batea,  que
afectan á ameixa babosa e á bicuda, provocándolles altas
taxas  de  mortaldade.  A  ameixa  xaponesa  e  a  fina  son
especies  que  resisten  máis  esas  condicións  e  teñen
mellores resultados na batea neste mesmo período.

•  Ao  plantar  a  semente  no  medio  natural,  segundo  a
recompilación  dos  datos  do  seguimento  que  levaron  a
cabo as asistencias técnicas das confrarías ás que se lles
achegou  a  semente,  compróbase  a  efectividade  da
adaptación  ao  medio  e  se  as  épocas  e  o  tamaño da
semente son as adecuadas; os resultados son bos. Púidose
comprobar,  mediante  o  seguimento  por  vídeo,  o  bo
resultado da sementeira  de navalla  e  ameixa bicuda no
medio natural, concretamente na zona submareal. Sempre
hai  que  ter  en  conta  os  depredadores  no  momento  da
sementeira.

• As instalacións de minicriadeiros permiten a formación
integral  que  capacita  ao  persoal  técnico  en  acuicultura
para realizar as actividades de produción requiridas para a
obtención de semente de moluscos bivalvos en criadeiros.
As actividades que se realizan nos minicriadeiros permiten
a  transferencia  de  técnicas  e  procedementos  ao  sector
produtivo, principalmente para a produción de especies de
alto  valor  comercial  nas  confrarías,  organizacións  de
produtores,  cooperativas,  empresas,  etc.  No  caso  das
confrarías,  poderían  abordar  a  auto  subministración,
equipándose con instalacións versátiles e de relativo baixo
custo  como  as  do  IGAFA.  Este  aspecto  é  de  vital
importancia xa que, no momento actual, en Galicia só hai
unha empresa dedicada á comercialización de semente de
bivalvos.

•  O control  microbiolóxico dos minicriadeiros  do IGAFA,
ademais  do  labor  de  formación  das  persoas  bolseiras,
supuxo  unha  mellora  nos  labores  produtivos  das
instalacións.  Os  resultados  acadados  serviron  para
establecer os protocolos de control rutineiro do circuíto
da auga e do fitoplancto, e foron de utilidade para avaliar
os protocolos de limpeza, mellorando tanto os métodos
como a frecuencia, en función dos datos obxectivos. 

•  Coa  incorporación  dos  controis  microbiolóxicos  das
larvas  achegouse  nova  información  útil,  poñendo  en
evidencia os riscos dos transvasamentos de larvas entre
tanques. Esta práctica, habitual nos criadeiros,  debe ser
sometida  a  unha  revisión.  Tamén  sería  recomendable
valorar o descarte rápido das “colas” do cultivo para evitar
a reentrada de posibles patóxenos que deste xeito poidan
elevar a súa concentración. Non hai que esquecer que os
vibrios responsables da mortaldade de larvas de bivalvos
son  oportunistas,  é  dicir,  forman  parte  da  microbiota
normal e só causan problemas cando proliferan por enriba
duns  niveis.  As  estratexias  deberían  orientarse  entón  a
manter as súas poboacións controladas, debaixo do limiar
de risco.

•  Os resultados dos controis histopatolóxicos realizados
aos proxenitores empregados no minicriadeiro do IGAFA
(ameixa babosa, fina e xaponesa) amosan que a principal
patoloxía detectada é a debida á presenza de individuos
do xénero Perkinsus, con prevalencias, nalgúns casos, que
acadan o 40%, pero ao ser,  en xeral,  de intensidade de
infestación  baixa,  non  debería  representar  problema
ningún no seu uso como proxenitores.
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Criadeiro de bivalvos: Análise integrada de datos de cultivo (biolóxicos-microbiolóxicos) e procura de indicadores prácticos (éxito-fracaso).
CRIBAIN. CIMA 18/01
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RESULTADOS

Esta acción executada polo CIMA Ribadeo e o equipo de
Microbioloxía  da  USC  plasmouse  nun  convenio  de
colaboración asinado o 1 de xullo de 2019, polo cal se deu
continuidade  á  colaboración  que  xa  se  viña  mantendo
antes da firma do convenio de participación.

A  investigación  ten  como  obxectivo  a  mellora  na
produción de semente en criadeiros de bivalvos abordando
aspectos microbiolóxicos  como base para o avance cara
unha  acuicultura  sustentable  dos  bancos  marisqueiros
galegos. Para acadar esta meta, propuxéronse obxectivos
específicos:  Recompilar,  elaborar  e  analizar
conxuntamente  os  datos  dispoñibles,  biolóxicos  e
microbiolóxicos, de reprodutores e dos cultivos de larvas
de  diferentes  especies  de  bivalvos  en  criadeiro;  buscar
posibles  indicadores  que  permitan  prognosticar  o
éxito/fracaso dos cultivos de larvas en criadeiro e propor
prácticas de xestión e manexo para a incorporación dos
coñecementos resultantes no criadeiro.

Metaanálise  dos  datos  tanto  de  cultivo  como
microbiolóxicos  de  diferentes  especies  de  moluscos
bivalvos.

A metaanálise ten como primeiro obxectivo obter un perfil
dunha tempada de produción, non só dos propios cultivos
das larvas, senón da instalación no seu conxunto. Por iso
incorporáronse  os  datos  obtidos  ao  longo  de  toda  a
tempada  dos  controis  do  circuíto  da  auga  e  da
alimentación.  Así,  avaliouse a potencialidade do circuíto
de distribución da auga de mar como vía de entrada de
patóxenos  ao  sistema,  con  datos  reais  recollidos  de
maneira  ininterrompida.  A  mostraxe  sistemática  dos
cultivos  de fitoplancto  permite  identificar  os  potenciais
patóxenos que poden portar, así como establecer o risco
real de transmisión aos larvarios cando se faga a análise
conxunta.  Esta  tarefa  foi  continua  durante  todo  o
proxecto.

A recompilación dos datos foi exhaustiva e complexa ao
principio da acción co fin de ter unha visión actualizada do
estado da instalación.

Unha  vez  analizados  estes  datos,  cotexáronse  coas
informacións  previas  dispoñibles  doutros  anos,
someténdoos  a  unha  metaanálise.  Desta  forma púidose
abordar o obxectivo de obter o perfil actual da instalación

coas prácticas e nas condicións actuais, identificando os
problemas que puidesen comprometer a produción.

Busca  de  indicadores  para  predicir  o  éxito/fracaso  do
cultivo de larvas no criadeiro de bivalvos.

Este  apartado  permite  determinar  a  influencia  de
diferentes  factores,  como  a  temperatura,  o  risco  de
entrada de patóxenos bacterianos a través do fitoplancto,
a importancia da carga bacteriana inicial das larvas, tanto
cualitativa (persistencia de especies bacterianas asociadas
ás larvas durante o cultivo) como cuantitativa, e o uso de
antibióticos.

Ao longo da acción, estudouse a desova de 7 especies de
bivalvos ao longo dun período dun ano.

O seguimento dos lotes de reprodutores destas especies
fíxose segundo chegaban ao criadeiro coincidindo co seu
período de madurez gametoxénica. Unha vez producidos
as desovas, aplicouse o protocolo deseñado de mostraxes
para  obter  información  microbiolóxica  dos  cultivos  de
larvas.

Ao mesmo tempo, recolleuse información biolóxica e de
cultivo,  poñéndoa  en  relación  cos  proxenitores  dos  que
foron obtidos as desovas.

No  seguinte  cadro  amósase  a  distribución  anual  dos
cultivos de larvas dos que se obtivo información biolóxica
e microbiolóxica, segundo as especies de bivalvos.

A seguinte parte é a identificación de illados bacterianos
mediante  a  secuenciación  do  xene  ARNr  16S.  Para  iso
púxose a  punto o protocolo específico  para as  mostras
subministradas  a  partir  de  cultivos  frescos  de  illados
bacterianos.  Unha  vez  axustados  os  parámetros  e  os
métodos,  os  traballos  consistiron  na  amplificación  por
PCR  da  rexión  ADNr  16S  das  cepas,  coa  parella  de
cebadores  universais  27F  e  1510R,  a  purificación  do
produto de amplificación e a secuenciación do produto de
PCR purificado en ámbalas dúas direccións.

Para  obter  a  información  final  desexada,  estes  datos
brutos  foron  procesados  (revisados,  ensamblados  e
corrixidos)  na  USC  e,  desde  o  mesmo  momento  da
apertura  dos  arquivos  que  se  reciben,  é  requirido  un
software específico para cada un dos pasos.
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Durante todo o ano 2019 desde o inicio, levouse a cabo un
seguimento dos cultivos larvarios das diferentes especies
de bivalvos para ter unha visión completa e actualizada
dunha  tempada  de  produción  na  instalación,  tanto  da

información biolóxica como microbiolóxica. Estes traballos
xeraron unha cantidade inxente de información, parte da
cal foi recompilada en tempo real e parte foi elaborada
unha vez rematadas as mostraxes.

Figura 1. Cadro temporal da distribución anual dos cultivos larvarios das distintas especies de
bivalvos cultivadas no CIMA-Ribadeo, dos que se fixo un seguimento biolóxico e microbiolóxico.

Cos primeiros resultados decidiuse que a tarefa de busca
de indicadores tamén tiña que ser configurada de novo,
dado que a carga inicial dos larvarios, como se explica nos
resultados, non foi tan determinante como pensabamos.

Posto que se descubriu unha nova liña de acción posible,
xa  considerada  na  proposta  inicial,  no  ano  2020
reconducíronse  os  traballos  optimizando  ao  máximo  os
esforzos e os recursos. Este ano, o esforzo dos estudos foi
dirixido cara ao fitoplancto e, no que atinxe aos larvarios,
en  2020  a  idea  foi  desenvolver  un  protocolo  de
seguimento microbiolóxico de rutina, xa non de estudo, xa
que  os  datos  que  se  foron  obtendo  mostraban  que  a
entrada de potenciais patóxenos pola vía do fitoplancto
estaba  a  ser  subestimada  e  debía  ser  tomada  en
consideración.

En  2020  comezou  a  aplicación  dun  novo  protocolo
específico  para  o  control  do  circuíto  de  fitoplancto  en
sistema pechado B40, dado que nos controis de 2019 viuse
que o crecemento de presuntos vibrios  asociados á súa
mestura era practicamente continuo, en maior ou menor
cantidade, durante todo o ano. Así, en 2020 recolléronse
mostras non só do cultivo, senón tamén da mestura de
cada unha das especies de fitoplancto por separado, que
se  procesaron  individualmente.  Ademais  desta
información, recompiláronse tamén datos físico-químicos.

Xunto a isto, dados os problemas na recollida do sistema
continuo  observados  o  ano  anterior  na  época  de  altas
temperaturas,  deseñouse  tamén  un  novo  protocolo  de
control  microbiolóxico  para  minimizar  as  entradas  de
vibrios  nos  cultivos  larvarios  por  esta  vía.  Fíxose  un
esforzo de toma e análise de mostras,  que pasou a ser
diario,  tanto no  tanque de cultivo  como no conduto de
saída do tanque. Este protocolo tería carácter dinámico, xa
que  se  tomarían  mostras  de  bolsas  cando  se  vise
crecemento  nas  placas  de  cultivo.  O  obxectivo  era
optimizar os traballos, dentro das posibilidades reais do
día a día, para localizar bolsas orixe.

Os  obxectivos  cumpríronse,  adaptando  os  traballos
continuamente ás circunstancias que xurdiron durante o
desenvolvemento  da  proposta  e  reformulando  as
hipóteses  para  incorporar  os  achados  que  se  foron
realizando.  Este  tipo  de  proxectos  teñen  que  ser
forzosamente dinámicos ao ter unha orientación práctica
en condicións reais, o que fai  necesario unha bagaxe de
coñecementos  e  experiencia  como  a  que  contan  as
persoas que nel participan.

CONCLUSIÓNS

Desde  o  punto  de  vista  microbiolóxico  o  criadeiro
confórmase  como  un  todo  con  compartimentos
interrelacionados.  Para  unha  visión  real  e  completa  da
instalación  non  se  pode  estudar  ningún  dos  seus
apartados  individualmente.  Os  fluxos  de  poboacións
bacterianas vense confirmados e a súa influencia adquire
relevancia  e  apunta  a  unha  maior  complexidade  que  a
coñecida até o momento.

•  Os  cultivos  de  fitoplancto  son  portadores  de  vibrios
incluíndo potenciais patóxenos larvarios, que non afectan
ás microalgas, polo que podemos consideralas portadores
asintomáticos.  En anteriores estudos subestimouse esta
cuestión,  o que se confirma coas observacións prácticas
nestas últimas investigacións.

•  Nos  controis  das  mesturas  do  cultivo  na  primeira
anualidade, detectouse no fitoplancto  V. alginolyticus,  V.
europaeus,  e  puntualmente  VSL.  Co  incremento  das
mostraxes na segunda anualidade, as especies patóxenas
ou  cun  potencial  patoxénico  aumentaron,  ademais  das
mencionadas antes, as que se indican a continuación:  V.
Parahaemolyticus;  V.  Neptunius;  V.  Mediterranei;  V.
Penaeicida; V. Harveyi e V. tapetis.

• De todas elas, Vibrio alginolyticus foi a máis abundante,
presente en cultivos de fitoplancto desde abril/maio até
finais  do  verán.  A  súa  marcada  presenza  durante  este
tempo  de  temperaturas  máis  altas,  xunto  ao  seu
crecemento expansivo nas mostras, podería enmascarar a
outras especies,  ao dificultar a súa identificación.  Vibrio
europaeus agromou  en  setembro  nas  dúas  anualidades,
detectándose  cando  comeza  a  baixar  a  temperatura  e
tamén a presenza de V. alginolyticus.

•  No  que  se  refire  aos  tipos  de  cultivo,  as  diferenzas
cuantitativas entre a carga bacteriana de B40 e FCC foron
evidentes.  Habería  que  esclarecer  os  factores  que
determinan  que,  partindo  dos  mesmos  cultivos  de
arranque, en B40 proliferen moito máis que en FCC. Un
factor podería ser a temperatura, que en FCC adoitaba ser
igual ou superior a B40, xa que as altas temperaturas en
xeral  non  favorecen  aos  vibrios  (hai  excepcións,  como
membros do clado Harveyi). Pero é necesario analizar as
características de cada cultivo para dilucidar cales teñen
influencia  na  proliferación  dos  vibrios  e  obter  así
ferramentas de xestión dos cultivos.

•  Nos  cultivos  larvarios  detectáronse  especies  de  vibrio
con potencial patoxenético, moitas delas presentes tamén
nas microalgas: V. Alginolyticus; V. Europaeus; V. Neptunius;
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V. bivalvicida e VSL. Puntualmente atopouse V. tubiashii, e
patóxenos en acuicultura dos que non se coñece o efecto
sobre os bivalvos: V. harveyi, V. rotiferianus e V. penaeicida.

En  xeral,  coa  excepción  de  V.  alginolyticus,  que  parece
desenvolverse ben nas microalgas, os patóxenos adoitan
proliferar cando alcanzan as larvas, no que é o seu medio
ambiente ideal.

Os  patóxenos  xorden  no  desenvolvemento  larvario,
apenas foron detectados nas mostras iniciais de desova. O
control  rutineiro  inicial  único,  polo  tanto,  non  é  unha
opción válida, xa que non permite predicir como vai ir o
larvario. Agora que o fitoplancto aparece como un firme
candidato  a  ser  a  orixe  deles,  é  preciso  mellorar  a
estratexia.

•  Os  patóxenos  aparecen  en  moitas  ocasións
simultaneamente  en  desovas  diferentes  dunha  mesma
especie  con  diferentes  proxenitores,  ou  en  especies  de
bivalvos distintas.  Polo tanto,  parece que a entrada,  en
contra  do  postulado  como  hipótese,  non  é  pola  vía
reprodutores-ovos-larva.  En  calquera  caso,  dada  a
aparición  de  patóxenos  ao  longo  do  desenvolvemento
larvario,  ás veces en gromos,  é preciso facer unha nova
análise  de  datos  biolóxicos-microbiolóxicos  baixo  este
punto de vista. Xa non se trata só de avaliar mortaldades,
como  un  proceso  si/non;  é  preciso  ver  os  cambios  no
desenvolvemento  dos  cultivos  unha  vez  detectado  o
patóxeno, tratando de identificar outros posibles efectos
negativos,  pero  tamén  se  varía  a  incidencia  por  unha
mellor  resistencia  das  larvas  segundo  o  momento  da
entrada. E dado que nalgúns casos tamén se detectaron
diferentes  patóxenos  simultaneamente,  hai  que analizar
as consecuencias disto.

• Á vista da presenza de patóxenos na instalación, tanto
nos larvarios como no fitoplancto, é preciso desenvolver
estratexias  que  eviten  na  medida  do  posible  a  súa
persistencia  nela.  Hai  que  explorar  a  formación  de
biopelículas nas superficies, capacidade que sabemos que
teñen os patóxenos grazas aos ensaios realizados e que é
un fenómeno observado na práctica neste estudo. Doutra
banda,  e  aprendendo  co  estudado  en  instalacións  de
acuicultura doutros grupos de animais  mariños,  hai  que
ter en conta o risco de uso de calquera antimicrobiano, xa
que  sabemos  da  capacidade  dos  vibrios  de  adquirir
resistencias, o cal xa é en si un problema, pero ademais
está a transmisión tamén coñecida da resistencia a outras
bacterias, e en última instancia, a posibilidade de que isto
chegue ao medio ambiente.
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CONCLUSIÓNS

Reprodución

- A administración de FSH e LH específicas de robaliza nas
doses  habituais  utilizadas  nesta  especie  non  induciu
maduración  gonadal  nin  resposta  esteroidoxénica  na
maioría dos exemplares de cherna tratados.

-  Soamente  nunha  das  femias  de  cherna  chegouse  á
maduración final ovocitaria e á ovulación tras 15 semanas
de  tratamento.  Neste  caso  e  no  dun  macho  fluínte,  o
aumento  das  concentracións  plasmáticas  de  hormonas
esteroideas coincidiu co medre ovocitario (estradiol)  e a
espermatoxénese/espermioxénese  (testosterona  e  11-
ketotestosterona, respectivamente).

-  Na maioría dos exemplares  de cherna non se observa
crecemento de ovocitos, espermatoxénese ou aumento de
esteroides plasmáticos como resultado do tratamento con
gonadotropinas.

- Considérase que a falta de especificidade das hormonas
FSH/LH  é  a  causa  da  ausencia  do  desenvolvemento
gonadal esperado (ás doses empregadas). Outros factores
como a inmaturidade sexual dos exemplares inducidos, a
duración do tratamento e a temperatura puideron afectar
tamén na ausencia de resposta á indución con FSH/LH nas
chernas.

-  A  análise  de  acedos  graxos  efectuados  en  ovocitos
procedentes de femias tratadas con hormonas FSH/LH e
sen  hormonar  indican  que  non  existe  influencia  do
tratamento  hormonal  no  contido  dos  principais  acedos
graxos.

-  Obtívose  ao  longo  da  acción  de  investigación  maior
información  sobre  os  tempos  de  ovulación  despois  da
indución con GnRH e os resultados suxiren que o tamaño
dos ovocitos adecuado para realizar os implantes debe ser
maior de 1200 m, sendo o idóneo entre 1300-1400 m.μ μ
- A resposta das femias aos implantes de GnRHa variou
nos diferentes anos de experimentación. Así, no ano 2016
producíronse postas espontáneas con ovos sobremaduros,
en 2017  conseguíronse  bos  resultados  en  maduración  e
fertilización,  pero  non  en  embrioxénese  e  eclosión  das
larvas  e  en  2018  obtivéronse  bos  resultados  de
fertilización, calidade de ovos e eclosión das larvas (até un
31%) cunha dose alta da hormona GnRHa (87 g de GnRHa/μ
kg de peso da femia).

- Atopouse que o procedemento de inxección de GnRHa é
máis  efectivo  que  os  implantes  e  o  tempo de resposta
medio  tras  a  inxección  é  de  6  días,  existindo  risco  de
bloqueo gonadal se a dose de hormona non é a axeitada.

-  Durante  os  anos  2017  e  2018  o  número  de  postas
espontáneas nos stocks de reprodutores de cherna (IGAFA
e IEO) incrementouse mentres que se reduciron as postas
por  indución  hormonal.  As  razóns  deste  incremento  de
postas espontáneas nos stocks de cherna en catividade
pode deberse a varios factores, entre os que se atopan a
idade  dos  exemplares  e  o  seu  tempo  en  catividade,  a
alimentación  adaptada  aos  seus  requirimentos
nutricionais  e  o  coidado  no  manexo,  evitando  o  estrés
innecesario.

- Durante o ano 2019 obtivéronse postas dos dous stocks
de reprodutores  controlados,  constatándose  o  intervalo
de  tempo  de  3-4  días  nas  postas  secuenciais  das
diferentes femias.

- O número de postas por femia oscila entre 5 e 10. Os
machos  fecundaron  espontaneamente  ás  femias  en
tódolos stocks.

-  A  caracterización  dos  ovos  de  cherna  en  función  do
número  de  gotas  de  graxa  mostra  a  gran  variabilidade
existente.  Non  existe  unha  vinculación  clara  entre  o
número de gotas de graxa dos ovos e a calidade da posta.

Enriquecemento de presas vivas

-  Os  resultados  dos  diferentes  experimentos  de
enriquecemento  de  rotífero,  realizados  co  enriquecedor
ARA amosa que este incrementa o seu contido lipídico ás
6  horas  de  enriquecemento  mentres  que  as  proteínas
mantéñense estables en todo o proceso.

- É notable o incremento en acedos graxos poliinsaturados
(PUFA) no rotífero enriquecido respecto ao rotífero inicial,
supondo até o 49% do total de acedos graxos, en especial
os PUFA n-3 e entre eles o DHA. No conxunto dos PUFA n-
6  é  relevante  o  aumento  do  acedo  araquidónico  (ARA)
durante o proceso de enriquecemento.

-  O enriquecemento  mantense  estable  durante  6  horas
tralo procedemento.

-  A  análise  das  mostras  de  copépodos  mostran  certa
variabilidade segundo as  especies,  presentando un gran
contido en acedos graxos poliinsaturados (PUFA).

Cultivo larvario e nutrición larvaria

-  Constátase  o  lento  desenvolvemento  larvario  e  a
permanencia de reservas lipídicas (gota de graxa) e a súa
lenta absorción polo menos até o día 21 de vida das larvas.
Nos cultivos larvarios realizados no ano 2019 obtivéronse
un gran número de larvas con deformidades, en especial
de mandíbula, e a mortalidade larvaria empezou a unha
idade temperá (13 días de vida).
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- Non se observaron diferenzas significativas non contido
lipídico e de ácidos graxos a días 13 e 22 de vida entre as
larvas alimentadas con rotífero enriquecido con Isochrysis
e con enriquecedor ARA, aínda que estes resultados teñen
que ser verificados dada a alta mortalidade larvaria.

- Unha das causas ás que podemos atribuír a mortalidade
larvaria  e  o  incremento das deformidades no  ano 2019,
podería ser a baixada na calidade do penso subministrado
aos reprodutores durante o período reprodutivo e a súa
influencia sobre a calidade das postas obtidas.

-  Os  resultados  non  puideron  ser  contrastados  no  ano
2020  por  non  poder  facerse  cultivo  larvario  debido  á
pandemia.

Engorde

- Obtivéronse os primeiros datos de engorde de cherna de
exemplares nados en catividade no IGAFA (F1), xa que até
o  momento  só  se  dispuña  de  datos  do  medre  dos
exemplares procedentes do medio natural.

-  Os  resultados  obtidos  en  crecemento  e  adaptación  á
catividade son prometedores no que se refire a viabilidade
do cultivo. O factor de condición foi similar ao obtido no

IGAFA con exemplares procedentes do medio natural na
fase  de  crecemento  de  1-3  Kg,  aínda  que  o  medre  foi
menor que nestes.

- Unha das razóns do menor crecemento dos exemplares
nados en catividade é que todos os xuvenís proceden dos
primeiros  cultivos  larvarios  de  cherna,  nos  que  houbo
unha baixa supervivencia e non se realizou ningún tipo de
selección.

-  Até  o  momento  non  se  obtiveron  diferenzas  de
crecemento  nos  xuvenís  alimentados  cos  pensos
subministrados por Sparos e Skretting.

- O crecemento dos xuvenís retárdase durante os meses
de inverno,  do mesmo xeito que ocorría nos exemplares
procedentes  do  medio  natural,  debido  ás  baixas
temperaturas.

Os  datos  obtidos  até  o  momento  indícannos  que  para
desenvolver  o  cultivo  da  cherna  a  escala  industrial  é
preciso  continuar  investigando  para  progresar  naqueles
aspectos  relacionados  coa  reprodución,  cultivo  larvario,
nutrición etc., coa finalidade de superar os principais colos
de botella detectados no cultivo desta especie e conseguir
aumentar a rendibilidade do seu cultivo e a súa produción.
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CONCLUSIÓNS

1. A supervivencia na fase de cultivo larvario do ourizo
de mar no criadeiro presentou unhas porcentaxes máis
elevadas en desovas espontáneas que nas inducidas, e
estas  obtéñense  principalmente  entre  os  meses  de
abril e xullo.

2. A fase de fixación e cultivo postlarvario foi a máis
crítica  do  cultivo.  Non  se  conseguiron  xuvenís  para
poder  realizar  estas  repoboacións no medio natural.
Dado o interese do sector marisqueiro nesta especie,
sería interesante continuar traballando no cultivo do
ourizo de mar.

3.  De  todas  as  especies  de  microalgas  bentónicas
avaliadas  para  o  seu  uso  na  fase  de  fixación  das
postlarvas, as que deron mellor resultado no tapizado
das paredes dos tanques e colectores foron:  Navícula
sp., Nitzschia acicularis e Nitzschia filiformis.

4.  Cylindroteca  sp.,  resultou  unha  especie  non  apta
para tapizar a superficie dos tanques e dos colectores,
pero  si  deu  bo  resultado  para  a  alimentación  das
larvas durante a metamorfose.

5. As zonas elixidas para facer a repoboación por parte
das  confrarías  da  Coruña  e  Fisterra,  son  adecuadas
porque reúnen as seguintes características: facilidade
de  acceso,  condicións  de  substrato,  batimetrías
adecuadas  para  o  asentamento  dos  xuvenís  e
dispoñibilidade de alimento.

6. En relación coa falta de individuos adultos na área
selección na  Coruña,  sería  importante  que  estivesen
presentes  na  zona  para  servir  de  protección  dos
xuvenís fronte aos depredadores.  Realizáronse entón
traslados  previos  á  repoboación  con  exemplares
adultos procedentes de bancos limítrofes.

7. A densidade (individuos/m²) en toda a área de estudo
(RMIP) é en xeral baixa, cunha distribución espacial en
forma  de  agregados,  nos  cales  se  acadan  altas
densidades. A extensión destas zonas de agregados é
moderada, cunha máxima continuidade lineal atopada
de 65 metros para densidades por enriba de 5 ind/m².

Non ocupan outros lugares que en principio poderían
ser considerados como hábitats adecuados para eles,
por  ser  de  substrato  rochoso,  onde  se  atopan
individuos, pero de forma illada.

8. Non se detectou unha recuperación das poboacións
de ourizo de mar nos lugares onde xa non se atoparon
no  ano  2016,  entre  eles,  inclúense  zonas  onde  xa
existía ourizo de mar anteriormente.

9. Na recuperación das zonas onde había ourizo de mar,
que temos denominado como Zona de extracción (ZE) e
zona de agregados (ZA) foron moi importantes os dous
anos de veda, pasando a fracción comercial en caso da
“ZE”  de  0,08  a  0,69  individuos/m²,  e  descendendo
despois  da  campaña  de  extracción  a  0,44
individuos/m².  Para a  “ZA”,  dun valor  inicial  antes  da
veda da fracción comercial de 0,15 ind/m², pasouse a un
valor de 3,19 ind/m² e a un valor de 1,5 ind/m², despois
da primeira campaña de extracción.

10.  A  veda  de  2  anos  resultou  efectiva  para  a
recuperación do stock comercial do ourizo de mar nas
zonas onde aínda quedaba asentada unha poboación
xuvenil  de  ourizo,  pero  a  intensidade  da  extracción
pode  reverter  con  rapidez  este  feito,  cara  a  unha
situación de escaseza do recurso de tamaño comercial.

A explotación rendible do recurso na zona de veda está
limitada  á  zona  de  agregados  “ZA”  e  a  zonas  de
extracción  adxacentes  (densidades  por  enriba  de  1,5
ind/m²).  O  coñecemento  detallado  destas  zonas,  a
avaliación das poboacións e a modulación coidadosa do
esforzo que se exerza sobre elas é fundamental para a
xestión sustentable do recurso.

11. O papel da zona intermareal na ecoloxía do ourizo
de mar tamén ten que terse moi en conta, por ser esta
unha  zona  que  limita,  sen  solución de  continuidade,
coas  zonas  de  agregados  presentes  nas  augas  máis
superficiais  da  zona  submareal  e  son  zonas  de
asentamento  de  individuos  xuvenís  que  se  ven  moi
favorecidos  pola  presenza  de  individuos  de  maior
tamaño formando agregacións de alta densidade.

12.  A superficie  explotada concéntrase nas zonas de
maior abundancia de ourizo, tanto na modalidade de a
flote como na de a pé, pondo en perigo a estrutura da
poboación, que unha vez destruída, pode ser moi difícil
volver  a  recuperar.  Na  xestión  das  poboacións  do
ourizo  de  mar  é  aconsellable  deixar  zonas  de
agregación sen extraer  ou  con extracción moderada,
para  manter  unha  densidade  na  poboación  que
favoreza o recrutamento de novos exemplares.
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13.  Revélase como necesario  ampliar  o  coñecemento
científico sobre a ecoloxía das poboacións naturais do
ourizo de mar en aspectos que sexan relevantes para a
súa xestión, como a distribución espacial de xuvenís e
adultos  e  a  identificación/caracterización  dos  seus
hábitats,  para  así  lograr  determinar  as  zonas  máis

sensibles  á  explotación  e  mellorar  as  medidas  de
xestión  referentes  á  zonificación  e  á  rotación  do
esforzo pesqueiro.  Isto permitirá avanzar  na mellora
das  metodoloxías  de  xestión  que  aseguren  unha
explotación sustentable do recurso.
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CONCLUSIÓNS

Do traballo desenvolvido nesta acción de investigación
“CROQUEDOUS  –  Engorde  en  batea  de  semente  de
berberecho  producida  en  criadeiro.  Mellora  da
metodoloxía de cultivo  (código CIMA 16/10)” extráense
as seguintes conclusións:

1. A fase de acondicionamento dos individuos utilizados
como  reprodutores  pódese  levar  a  cabo  tanto  nun
sistema con circulación de auga de mar en aberto (FTS)
como nun  sistema en recirculación (NIVEL).  Desde  o
noso punto de vista é recomendable iniciar esta fase
con  individuos  reprodutores  que  xa  iniciasen  a  súa
gametoxénese  no  medio  natural,  para  desta  forma
evitar  un  prolongado  período  de  acondicionamento
que  ocasione  un  excesivo  estrés  dos  exemplares
acondicionados.  Para  unha  resposta  rápida,
recomendamos  acondicionar  estes  individuos  nun
sistema en circuíto aberto (FTS) mentres que para un
mantemento  máis  prolongado  e  a  obtención  de
desovas máis tardías, recomendamos o uso do sistema
NIVEL.

2.  Mentres  non  se  dispoña  dunha  tecnoloxía
alternativa  (axentes  probióticos,  produtos
inmunoestimulantes, bloqueantes do “quorum sensing”
ou  loita  mediante  bacteriófagos)  é  recomendable
utilizar  na  fase  de  cultivo  larvario  tratamentos
profilácticos  con  axentes  antibióticos  que  eviten  a
aparición de bacterias oportunistas, especialmente as
pertencentes  ao  xénero  Vibrio.  Como  alternativa  ao
proscrito  Cloranfenicol,  propomos  o  uso  dos
antibióticos Eritromicina e/ou Oxitetraciclina.

3. Para mellorar a supervivencia na fase de preengorde
da semente propomos a continuación do tratamento
profiláctico con estes mesmos antibióticos.

4. O intento de engorde de semente en batea até o
tamaño comercial, levado a cabo durante o ano 2017,
fracasou  debido  á  aparición  precoz  (mes  de  agosto)
dun  episodio  de  Marteiliose.  Neste  sentido,
consideramos  que  a  aparición  cada  vez  máis  precoz
desta enfermidade e a súa posible evolución cara unha
patoloxía  atemporal  constituirá  unha  seria  ameaza
para  o  éxito  das  estratexias  de  erradicación  desta
enfermidade.

5.  No  ano  2018  repetiuse  o episodio  de  Marteiliose,
esta  vez  no  outono,  afectando  seriamente  aos  dous
lotes  producidos  a  partires  de  reprodutores
procedentes da desembocadura do río Anllóns (CE-RA-
27 e CE-RA-2728). Pola contra, parte dos individuos do

lote orixinado a partires de reprodutores procedentes
da ría de Arousa (CE-VN-456) superaron a enfermidade
e  alcanzaron  o  tamaño  mínimo  comercial  no  ano
seguinte.  Algún  destes  exemplares,  potencialmente
resistentes  ou  tolerantes  á  enfermidade,  foron
utilizados para producir unha nova cohorte de segunda
xeración (CE-VN-456 F2/1) que está actualmente sendo
avaliada en batea.

6.  O  mesmo  patrón  de  prevalencia  diferencial
repetiuse nos anos 2019-2020. Os tres lotes (CE-VN-12,
CE-VN-345  e  CE-VX-1)  producidos  a  partires  de
reprodutores  procedentes  dunha  área  afectada  polo
parasito (Ría de Arousa) presentaron prevalencias no
mes  de  febreiro  de  2019  bastante  baixas  (iguais  ou
menores ao 7%).

Pola  contra,  a  prevalencia  do  lote  CE-RA-5678
producido a partires dun lote procedente dunha zona
libre do parasito (Río Anllóns, Cabana de Bergantiños)
foi significativamente máis alta (47%).

Estes  comportamentos  diferenciais  entre  lotes
procedentes de zonas afectadas e non afectadas polo
parasito  suxiren  a  existencia  dun  certo  grao  de
selección natural fronte ao parasito. Esta observación
coincide coa recuperación que se observa nos bancos
marisqueiros da ría de Arousa (de 112 toneladas no ano
2013 a 93.853 toneladas no ano 2019) tal e como se
recolle  na  serie  histórica
(https://www.pescadegalicia.gal/Publicaciones/Anuario
Pesca2019/Informes/3.1.17.html)  do  Anuario  de  Pesca
correspondente ao ano 2019.

7.  Todo  os  intentos  realizados  para  a  obtención  de
híbridos  interespecíficos  entre  C.  edule (CE)  e  C.
glaucum  (CG)  que  conxugasen  a  maior  taxa  de
crecemento de CE coa maior resistencia ao parasito de
CG fracasaron por diversos motivos.

Os  primeiros  intentos  (ano  2017)  consistiron  na
indución individual  da posta,  mediante o método do
choque  térmico,  de  berberechos  CE  e  CG
acondicionados no criadeiro do CIMA.  A pesares  dos
repetidos  intentos  realizados,  non  logramos  obter
postas individualizadas e sincronizadas dun suficiente
número de machos e femias de ámbalas dúas especies
que nos permitisen a realización dos cruzamentos.

Estes intentos foron repetidos no ano 2018, pero neste
caso  utilizando  berberechos  madurados  no  medio
natural. En diversas quendas de indución obtivéronse
varios  machos e  femias de ámbalas  dúas especies o
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que nos permitiu realizar unha serie de cruzamentos
CE  x  CG  e  CG  x  CE.  En  ningún  dos  casos♀ ♂ ♀ ♂

obtivemos embrións viables que nos permitisen iniciar
os cultivos larvarios.

No  ano  2019  ensaiamos  un  enfoque  alternativo
consistente  no  agrupamento  de  individuos
previamente “sexados” das dúas especies ( CE x CG e♀ ♂

CG x CE) en dúas cubetas de acondicionamento e na♀ ♂
posterior  recollida  das  postas  espontáneas  que  se
foron producindo.

Seguindo  este  método  obtivemos  numerosas  postas
en amba as dúas cubetas, estando formadas a maioría
delas  por  embrións  non  viables.  Tan  só  tres  postas

CG x CE foron cultivadas e  engordadas na  batea,♀ ♂
demostrándose con posterioridade mediante técnicas
de identificación molecular (ITS PCR) que realmente se

trataba de individuos birollos da especie Cerastoderma
galucum e non de híbridos.

Todos estes intentos infrutuosos en diferentes anos e
seguindo  distintas  estratexias  amosan  a  dificultade
técnica  da  obtención  de  híbridos  entre  as  dúas
especies e  suxiren a posible inviabilidade destes  e a
súa posible inexistencia na natureza.
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RESUMO

Nesta acción existe un convenio de colaboración entre
os dous equipos de traballo,  o CIMA de Ribadeo e o
Instituto  de  Acuicultura  (IA),  da  Universidade  de
Santiago de Compostela (USC).

As especies de ameixa predominantes no cultivo son
por orde de abundancia: a ameixa xapónica, a ameixa
babosa e a ameixa fina.  Actualmente,  e con cálculos
conservadores, estímase que as necesidades anuais de
semente  das  tres  especies  superan  as  200.000.000
unidades.  Os  criadeiros  poderían  satisfacer  as
demandas do mercado desenvolvendo protocolos nas
diferentes  fases  do  cultivo  até  a  obtención  da
semente.

No criadeiro do CIMA-Ribadeo optimizouse o protocolo
de  cultivo  nas  distintas  etapas  até  a  obtención  de
semente  co  tamaño  adecuado  para  sementar  das
especies de ameixa: xapónica, babosa e fina, e doutras
como a ameixa rubia, navalla e coquina. A produción de
semente de ameixa no criadeiro implica superar unha
serie de fases no seu cultivo, entre elas, a superación
das etapas de fixación e a metamorfose supoñen, sen
dúbida, un dos colos de botella máis importantes, xa
que  son  procesos  nos  que  son  habituais  elevadas
mortalidades.

A  metamorfose  é  o  proceso  que  engloba  todos  os
fenómenos  que  sofren  as  larvas  para  adquirir  as
estruturas  e  o  aspecto  dun  animal  adulto,  e  que
permiten  o  paso  da  vida  planctónica  a  unha  vida
bentónica.  Na  vida  dos  moluscos  bivalvos  esta  fase,
non só está condicionada polas características propias
da  especie,  senón  tamén  por  factores  ambientais,
como a natureza do substrato ou por sinais químicos
que actúan como indutores e que están asociadas ao
substrato, filmes bacterianos, algas, conxéneres, etc.

Nesta  acción  preténdese  facer  unha  descrición
pormenorizada  do  desenvolvemento  larvario,
permitindo definir o inicio e o fin das diferentes fases
de desenvolvemento,  e  tomar as  decisións  axeitadas
no manexo do cultivo en criadeiro. Esta descrición faise
con microscopía óptica e electrónica, e con ela tamén
se poderá predicir en que momento as larvas están nas
condicións  máis  óptimas  para  poder  inducilas  á
metamorfose  de  forma  natural  ou,  empregando
diferentes  axentes  farmacolóxicos  con  propiedades
indutoras.

De igual modo, o coñecemento dos tipos de receptores
presentes durante o desenvolvemento larvario, xunto
coa  descrición  dos  cambios  anatómico-funcionais
asociados,  é  básico  para  determinar  o  momento
óptimo para a indución da metamorfose.

Os  axentes  químicos  que  actúan  como  indutores
naturais  da  metamorfose  únense  a  receptores  nas
membranas celulares, estimulando reaccións en cadea
de  segundos  mensaxeiros  intracelulares,  que  xeran
cambios  nos  patróns  da  expresión  xénica  celular.  A
aparición  e  a  síntese  destes  receptores  durante  o
desenvolvemento larvario  marcará a competencia  da
larva para responder ao estímulo dun posible indutor
da  metamorfose.  Dependendo  das  características
deses receptores poderase deducir a natureza química
dos posibles indutores.

Con este traballo de investigación quérese afondar no
estudo  da  fixación  e  da  metamorfose  utilizando  as
ameixas  fina  e  xapónica  e  a  navalla,  como especies
modelos.  O  obxectivo  é  establecer  un  método
rutineiro, efectivo e de baixo custo para a indución da
fixación  e  a  metamorfose  e  así  poder  mellorar  a
produción en criadeiro industrial durante todo o ano,
algo  imprescindible  para  o  desenvolvemento  e  a
subsistencia  deste  sector  produtivo.  Para  conseguir
este  obxectivo  global  expuxéronse  varios  obxectivos
parciais:

1. Estudo e descrición das características anatómicas e
órgano-funcionais durante o desenvolvemento larvario
e durante o proceso da metamorfose.

2.  Identificación  e  caracterización  de  receptores
implicados en rutas de sinalización que determinan a
“competencia” larvaria e o éxito na metamorfose.

Ao  longo  deste  ano,  as  tarefas  realizadas  foron  as
seguintes:

Estabulación de proxenitores e cultivos larvarios.

Nas instalacións do CIMA-Ribadeo realízase o cultivo
larvario das especies de ameixa fina, ameixa babosa e
ameixa xapónica. Estes cultivos seguiron os protocolos
adaptados á instalación.

Para  iniciar  os  cultivos  destas  tres  especies,  os
reprodutores recolléronse do medio natural na época
que  coincidía  coa  súa  madurez  sexual,  e  foron
mantidos  no  criadeiro  en  tanques  de  150  litros  con
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circuíto aberto e a unha temperatura semellante á do
medio natural.

Obtidas  as  desovas  e  despois  do  desenvolvemento
embrionario, iniciouse o cultivo larvario en tanques de
fibra de vidro de 500 litros con auga filtrada a unha
temperatura entre 10-20º C,  coa renovación total da
auga cada dous días e coa alimentación cunha mestura
de  especies  microalgales  cultivadas  en  sistema  de
produción continua.

Coas  postlarvas  de  ameixa  xapónica  realizáronse
seguimentos  para  microscopía  electrónica  de  tres
desovas obtidas a finais de 2019 e 2020. Desta especie
tamén se fixo o  seguimento para a identificación de
receptores de fixación e metamorfose das desovas de
finais de 2019.

Con relación á ameixa fina, fíxose o seguimento para a
identificación de receptores con dúas desovas, no ano
2019  e  no  ano  2020,  obténdose  mostras  para
microscopía electrónica.

Realizouse  o  seguimento  de  tres  desoves de  ameixa
babosa no ano 2020 para microscopía electrónica e un
para a identificación de receptores.

Con larvas procedentes de desovas de ameixa xapónica
e babosa do ano 2020, realizáronse ensaios de fixación
con distintos indutores.

Estudo e descrición das características anatómicas e
órgano-funcionais durante o desenvolvemento larvario
e durante o proceso de metamorfose.

Unha  vez  que  o  cultivo  chegaba  ao  momento  da
fixación (o 50% das larvas presentaban a estrutura do
pé),  tomáronse  mostras  para  o  seu  estudo  no
microscopio  óptico  e  o  seu  procesado  para  a
observación  con  microscopía  electrónica.  A
periodicidade das mostraxes tentouse que fose diaria,
para  a  observación  dos  individuos  e  a  obtención  de
datos de tallas.  As  mostras  que se  procesaron para
microscopía electrónica recolléronse cada vez que as
larvas ou postlarvas quedaban retidas nunha peneira
de luz de malla (150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 700;
800;  1.000  e  1.500 m).  De  cada  unha  destas  tallasμ
colléronse varias réplicas de mostras, para garantir e
asegurar  que,  despois  de  todo  o  procesado,  os
individuos quedaban en condicións de poder observar
as  súas  características  anatómicas  e  órgano-
funcionais, no microscopio electrónico.

Recollidas as mostras, procedeuse á súa sedación con
ClMg2. Ás 24 h. fíxose a súa fixación con glutaraldehído
ao 25% en tampón de cacodilato sódico 0,1M.

Inicialmente  eliminouse todo o ClMg2 e  engadiuse o
fixador. A continuación, realizáronse tres lavados con
cacodilato sódico 0,1M. Todo este proceso realizouse
en cabina de gases a temperatura ambiente.

As mostras foron enviadas ao servizo de Microscopía
Electrónica e Confocal de Lugo.

Identificación  e  caracterización  de  receptores
implicados en rutas de sinalización que determinan a
competencia larvaria e o éxito na metamorfose.

Dos dous seguimentos realizados a finais do ano 2019,
ameixa  fina  e  ameixa  xapónica,  recibíronse  os  datos
obtidos da secuenciación masiva.

Nesta  anualidade  analizáronse  parte  dos  datos  da
ameixa  xapónica  para  poder  presentar  os  primeiros

resultados  desta  especie,  quedando  pendentes  os
datos restantes.

Confirmouse que os resultados eran óptimos, cando a
cantidade de larvas que estaban na mostra era entre
30 a 50 mg.

A  estratexia  de  toma  de  mostras  e  secuenciación
masiva  para  a  elaboración  dun  transcriptoma  das
larvas de ameixa xaponesa deseñouse de acordo coa
empresa  encargada  da  secuenciación  e  do  seu
departamento  de  informática,  imprescindible  para
esta  primeira  fase  de  obtención  e  tratamento  do
xenoma  desta  especie.  A  alternativa  é  preparar  un
ensamblado  “de  novo”  que  sirva  de  referencia  para
resolver  o  crebacabezas  do  número  inxente  de
pequenas secuencias curtas que se obtén nun proceso
de secuenciación masiva e así identificar un número de
transcritos manexable, que se aproxime ao número de
xenes presentes nesta especie.

Por esta razón é conveniente analizar as mostras ao
longo do desenvolvemento larvario e facer para cada
estadio  un  número  de  réplicas  que  permita  unha
análise estatística robusta e fiable.

Determináronse  as  catro  etapas  para  a  toma  de
mostras:  larvas  D;  larvas  umbonadas;  larvas
pedivelíxeras  e  larvas  premetamórficas;  con  cinco
réplicas de 100.000 larvas cada unha.

Preparáronse  20  bibliotecas,  5  por  estudo  de  cada
especie.  As  bibliotecas  de  cDNA  foron  construídas
seguindo as recomendacións de Illumina.  Logo foron
secuenciadas  seguindo  o  método  de  paired  en
sequencing (100x2 bp) nun secuenciador Illumina HISeq
2000 sequencer (Illumina, San Diego, CA).

Unha  vez  creado  o  transcriptoma  “de  novo”  de
Ruditapes  philippinarum  procedeuse  á  cuantificación
da expresión dos transcritos a partires das lecturas de
RNA-seq mediante Kallisto (5).

Para a procura dos receptores de neurotransmisores
no  transcriptoma  da  ameixa  xapónica,  s  146702
transcritos  de  ameixa  xapónica  (Ruditapes
philippinarum)  que  pasaron  o  filtro  de  expresión
anotáronse  co  software  OmicsBox  (BioBam
Bioinformatics-2019. OmicsBox – Version 1.4.11.) (9, 10)
utilizando Blastx 2.10.0+, (limiar de Evalue 10-3) fronte
a unha base de datos das proteínas de Mizuhopecten
yessoensis (11) e Crassostrea gigas (12), obtidas a partir
do  NCBI  (National  Center  for  Biotechnology
Information)  e  das  proteínas  da  base  Swiss-  Prot  (é
unha base de datos de alta calidade de secuencias de
proteínas,  non  redundante  e  anotada  manualmente)
obtida de Uniprot:

ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/
Mizuhopecten_yessoensis/protein/protein.fa.gz

ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/Crassostrea_gigas/
protein/protein.fa.gz

https://www.uniprot.org/downloads

Unha  vez  obtidas  as  secuencias  de  proteínas  en
formato  fasta,  estas  utilízanse  para  elaborar,  co
software OmicsBox, unha base de datos local fronte á
que  se  realiza  a  procura  con  Blastx.  Finalizada  a
anotación con Blastx a cada transcrito con resultados
Blast  adxudícaselle  unha  descrición  para  partir  do
mellor resultado Blast (Blast top- hit). Esa descrición é
utilizada para facer unha procura con palabras chave
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de  posibles  receptores  de  serotonina,  GABA,
acetilcolina, dopamina, epinefrina e norepinefrina.

AVANCE DE RESULTADOS

Descrición das características anatómicas e órgano-
funcionais  durante  o  desenvolvemento  larvario  e
durante o proceso de metamorfose.

Neste ano estudáronse con microscopía óptica as tres
especies  de  ameixa,  xapónica,  fina  e  babosa,  e
completouse o estudo en microscopía electrónica, da
ameixa xapónica e babosa.

Para  un  primeiro  avance  dos  resultados,  os
seguimentos realizados ás  tres  especies  centráronse
nos días que precisan, desde a desova e desde o inicio
da fixación, para pasar de tamaño posto que isto vai
marcar as diferenzas nos crecementos e na aparición
das  diferentes  estruturas  anatómicas  durante  a
metamorfose.

Por  outra  banda,  as  observacións  con  microscopía
óptica  e  electrónica  permitiron  determinar  os
momentos de aparición das estruturas anatómicas dos
sifóns, exhálante e inhálante.

Ademais  da  aparición  dos  sifóns  como  estruturas
principalmente involucradas nos cambios provocados
pola metamorfose, nestas primeiras observacións con
microscopía óptica e electrónica, púidose constatar o
seu  desenvolvemento  coa  aparición  progresiva  dos
tentáculos  no  sifón  inhálante  e  tamén  como se  vai
recubrindo deles o exhálante.

Das tres especies, a babosa resulta ser a máis rápida
en  crecer  e  no  cambio  de  estruturas  anatómicas  e
órgano-funcionais. Pola contra a ameixa fina vai ser a
máis  lenta  posto  que,  xa  desde  que  é  posta  nun
substrato (inicio da fixación), tarda 10 días en pasar da
peneira  de  150  m  a  180  m  e  tamén  tardan  esteμ μ
tempo en perder o veo o 100 % dos individuos. Este
atraso vaise incrementar ao longo da metamorfose.

Figura 1. Fotografías con microscopía óptica e electrónica das tres especies, AJ: Ameixa xapónica (Ruditapes philippinarum); AF: Ameixa fina (Ruditapes
decussatus); AB: Ameixa babosa (Venerupis corrugata) no momento na que presentan os dous sifóns (exhálante e inhálante).

Todos  estes  resultados  e  observacións  das  tres
especies de ameixas conseguíronse grazas ao estudo
da  evolución  e  do  cambio  de  estruturas  desde  que
iniciaron o proceso de metamorfose (tallas maiores a
150 m) até tallas superiores a 1500 m.μ μ

Identificación  e  caracterización  de  receptores
implicados en rutas de sinalización que determinan
a competencia larvaria e o éxito na metamorfose.

Analizados parte de todos os datos de  secuenciación
obtidos do seguimento da ameixa xapónica,  pódense
expor os seguintes resultados preliminares:

A  secuenciación, así como  a limpeza das lecturas foi
correcta. Neste  estudo partimos dun  total de 579.027
transcritos, que unha vez aplicado o filtro de  Sleuth
(6), quedaron reducidos a un  total de 146.702 (25.3%)
transcritos efectivos.

A partir do procesamento de parte dos datos obtidos
neste  ano  e  nesta  especie,  pódense  concluír  os
primeiros  resultados  sobre  os  receptores  implicados
na metamorfose desta especie.

Na  Figura  2  represéntase  a  evolución,  ao  longo  do
desenvolvemento   larvario,  da  expresión  dalgúns
posibles  receptores  de   serotonina  (5-
hidroxitriptamina). Na devandita figura pódese ver que
o nivel  de expresión destes  receptores aumenta nas
dúas  últimas  etapas  do  desenvolvemento   larvario
(larva   pedivelíxera  e  larva   premetamórfica),  en
relación á  etapa  anterior  (larva  umbonada).  Nalgún
caso este incremento é ben significativo, o que permite

considerar estes receptores entre os candidatos  para
participar na regulación da metamorfose.

Figura 2. Evolución, ao longo do desenvolvemento larvario da ameixa
xaponesa (R. philippinarum), da expresión dalgúns posibles receptores
de serotonina (5-hidroxitriptamina). J1 = larva D; J2 = larva umbonada;
J3 = larva pedivelíxera; J4 = larva premetamórfica.
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ACTIVIDADES 2020

1.  Control  periódico  das  poboacións  de  Cerastoderma
edule e de Cerastoderma glaucum.

De xaneiro até outubro continuouse co seguimento  das
poboacións  e  do brote  do parasito  no  banco  de Beluso
(Rianxo).

Recolléronse 50 individuos de cada especie, conserváronse
en  frío  e  trasladáronse  vivos  ás  instalacións  do  CIMA.
Mantivéronse  en  tanques  de  circuíto  aberto  durante
aproximadamente 24 horas para a súa aclimatación.

2.  Tarefas  realizadas  no  laboratorio  e  obtención  de
diferentes tipos de mostras.

a) Extracción de hemolinfa. A hemolinfa foi extraída do
músculo  abdutor  de  cada  berberecho.  Das  mostras
seleccionadas  contáronse  os  hemocitos  para  ver  a
viabilidade  celular.  As  mostras  liofilizáronse  e
mantivéronse a -80º C.

b) Medidas biométricas. Dos exemplares seleccionados,
aqueles nos que a extracción da hemolinfa foi  exitosa
tomáronse  as  seguintes  medidas  biométricas:  altura,
anchura, espesor e peso.

c)  Recollida de mucus.  Pasouse un hisopo estéril  polo
bordo do manto, branquia e pé de cada berberecho para
recoller  a  maior  cantidade  de  mucus,  posteriormente
colocouse o hisopo nun tubo con auga de mar filtrada
estéril,  deixouse  en  axitación  durante  unha  hora,
centrifugáronse  os  tubos  e  o  sobrenadante  gardouse
para a súa liofilización e mantemento a -80º C até a súa
utilización para a extracción proteica.

d) Disección de distintos órganos e tecidos:

Branquia:  recolleuse un fragmento  de branquia  por
cada  individuo,  conservouse  en  alcol  de  96º  e
posteriormente confirmouse por PCR a especie coa
que se estaba traballando.

Glándula  dixestiva:  recolleuse  un  fragmento  de
glándula  dixestiva  por  cada  individuo,  liofilizouse  e
mantívose  a  -80º  C  até  a  súa  utilización  para  a
extracción proteica.

Branquia,  glándula  dixestiva,  manto  e  pé.  Recolléronse
fragmentos destes  órganos e  tecidos de cada exemplar
para a súa análise histopatolóxica.

3. Extracción proteica.

A combinación de mostras reduce a variación biolóxica ao
minimizar a variación individual e aumentar o rendemento
estatístico,  por  tanto,  tras  o  diagnóstico de marteiliose
por histoloxía, catro réplicas biolóxicas de 3 berberechos

cada  unha  para  hemolinfa,  glándula  dixestiva  e  mucus,
agrupáronse  en  dúas  categorías,  sen  infección  e
infectadas por  Marteilia cochillia para  C. edule e en non
infectadas para C. glaucum. Estas mostras disolvéronse en
tampón de lise e PMSF (inhibidor de proteasas) durante 3
horas a 4°C con axitación. Deseguido centrifugáronse e o
sobrenadante  conxelouse  a  -80º  C  até  o  seu  envío  á
Plataforma de Proteómica da Fundación Idis (Instituto de
Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela).

4.  Identificación  proteica  por  LC-MS/MS,  análise  por
espectrometría de masas e SWATH.

A análise  mediante  LC-MS/MS combina  a  cromatografía
líquida  (LiquidChromatography,  LC)  axustada  a
espectometría de masas en támden (MassSpectrometry).
Esta técnica é a que máis se estendeu nas últimas décadas
no campo da proteómica, a plataforma de Proteómica do
IDIS dispón dun equipo de última xeración que ten alta
sensibilidade  como é  o  triplo  TOF  6600 (SCIEX)  para  a
realización deste tipo de análise. A análise dos péptidos
das diferentes mostras realizarase mediante:

1. Ensaio cualitativo (DDA-Data-Dependent Acquisition):
A identificación de péptidos en experimentos de DDA
realizarase  buscando  os  espectros  de  fragmentos
nunha base de datos de secuencias de proteínas.

2. Ensaio cuantitativo:

a) Creación da libraría espectral de MS/MS.

b)  Cuantificación  relativa  por  adquisición  SWATH:
Para  levar  a  cabo  esta  análise  cuantitativa  “label
free”  empregarase  o  sistema  LC-MS/MS  TripleTOF
6600 (AB SCIEX), usando un método de adquisición
independente  de  datos  (Data-
independentacquisition ou DIA).

AVANCE DE RESULTADOS

En relación ao cálculo hemocitario total (CHT) podemos
observar un comportamento diferente segundo a época
do ano e a especie. O birollo,  C. glaucum, presenta unha
maior concentración hemocitaria en todo os meses agás
xuño, xullo e setembro de 2020, se o comparamos con
C. edule (Figura  1).  Isto  podería  deberse  a  unha  maior
intensidade da infección do parasito en xuño e xullo o que
implicaría  un  aumento  do  número  de  hemocitos
circulantes  en  C.  edule  para  facer  fronte  á  infección  e
protexer ao hóspede.
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O descenso do número de hemocitos no mes de setembro
podería  estar  relacionado  co  descenso  considerable  da
poboación de C. glaucum.

Durante  as  mostraxes  realizadas,  a  prevalencia  de
Marteilia  cochillia foi  baixa,  non  superando  en  ningún
momento o 40% e tampouco atopamos unha intensidade

moi alta, o que nos indica que non se repite a situación
doutros anos e non se pode predicir a súa evolución. En
relación  a  outras  patoloxías  podemos  engadir  que  se
observaron reaccións hemocitarias moderadas e algunha
intensa  nas  dúas  especies  de  berberecho e  un caso  de
Neoplasia tipo B en C. edule no mes de novembro de 2019.
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Nesta  acción  abordáronse  diversos  aspectos  das
metodoloxías  analíticas  que  permiten  maximizar  o
fluxo de traballo nos sistemas de control de biotoxinas
mariñas.

Para  toxinas  PSP,  optimizouse  o  método
cromatográfico  oficial  reducindo  a  duración  de  cada
cromatograma de 14 minutos a 3.5. O novo método foi
validado e realizáronse estudos intercomparativos con
el, e será empregado no sistema de control levado a
cabo polo Intecmar.

Resolvéronse  ademais  os  problemas  de  baixa
recuperación  dalgunhas  toxinas  PSP  co  método  de
extracción oficial.

O  número  de  mostras  inxectadas  durante  períodos
entre  episodios  tóxicos,  pode  reducirse  mediante  a
combinación de até 5 mostras con columnas de carbón
activo, sempre que a saxitoxina non sexa a única toxina
producida.

Varios métodos de purificación distintos do estándar
con  columnas  SPE  poden  ser  utilizados,  pero  non

melloran  substancialmente  a  este  método  nin  en
rapidez nin en custo.

A determinación das toxinas PSP por medio de HILIC-
LC-MS/MS é posible, como se demostrou nun estudo
internacional  para  a  avaliación  dun  método  no  que
participou  o  equipo  do  CIMA.  Probáronse  outras
columnas e fases móbiles, diferentes ás probadas no
estudo,  desenvolvendo  métodos  que  poden  acelerar
substancialmente  a  determinación  deste  tipo  de
toxinas.

A  purificación  de  toxinas  lipofílicas  por  medio  dun
método  rápido  de  SPE  dispersiva  foi  eficaz  para
algunhas toxinas pero non para todas, polo que o seu
uso deberá de ser limitado.

A combinación de varias mostras para facer unha única
inxección sen perda de concentración foi posible con
SPE  online,  e  con  SPE  offline  pero  neste  caso  coa
excepción  dos  azaspirácidos  que  sofren  unha  perda
considerable.
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Figura 1. Cromatogramas de fluorescencia do extracto dunha mostra de mexillón de
Cangas con toxinas PSP oxidado con peroxido e utilizando a purificación do método
oficial (Supelclean LC18 (SupLC18)) e unha precolumna Phenomenex AJO C18 10x10
mm con diferentes fluxos de fase móbil



Desenvolvéronse  métodos  que  acurtan
substancialmente  os  tempos  da  análise  destes
compostos  que  permiten  mellorar  os  tempos  da
análise  e  avaliáronse  reducións  do  método  de
procesado  que  levan  a  unha  redución  adicional  do
tempo  e  a  complexidade  do  pro-procesado  dos
extractos.  Os métodos HILIC-LC-MS/MS probados  ou
desenvolvidos para toxinas PSP foron adecuados para a
determinación  de  tetrodotoxina.  A  sensibilidade  por
LC-MS/MS da palytoxina e as ovatoxinas é baixa cando

se  empregan  fases  alcalinas  e  mellora
substancialmente con fases ácidas.

Resulta,  por  tanto,  difícil  integralas  no  método  de
toxinas  lipofílicas  utilizado  no  sistema  de  control,
aínda que poderían detectar concentracións elevadas.
Probáronse  diversas  columnas  para  este  grupo  de
compostos  e  purificouse  unha  cantidade  deles  a
partires  de  extractos  de  Ostreopsis  subministrados
polo Centro Costeiro de Vigo do IEO.

Figura 3. Cromatograma das principais toxinas PSP utilizando la columna Waters Acquity BEH Glycan 150 x 2.1 mm 1.7 mµ
con gradiente adaptado ao sistema Sciex Exion AD e aos parámetros de detección a un sistema Sciex QTrap 6500+.

Figura 4. Áreas do pico cromatográfico correspondente ao ácido okadaico en extractos
metanólicos sen diluír en función do número de inxeccións feitas á precolumna. Poden
combinarse tantas mostras como puntos queden na recta de axuste.  
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Figura  2.  Retención  das  principais  toxinas  PSP  en  función  do
volume de solvente de extracción pasado pola columna despois
da introdución das toxinas. Cada incremento de volume equivale
á combinación dunha nova mostra (de 1 a 5).



Título da acción de investigación. Acrónimo. Código CIMA

Incidencia da depredación por cangrexos, con especial referencia ao seu desenvolvemento xuvenil, sobre as primeiras fases do 
recrutamento de ameixas e berberechos no medio natural. CANGREXOS. CIMA 18/04

Investigadora principal

Carmen Pérez Acosta

Outro persoal investigador participante

García Fernández, A.; Ojea Martínez, J. Asistencia técnica confraría de Vilaxoán

Persoal técnico

Fernández Besada, M.

Entidade que financia: Consellería do Mar - Xunta de Galicia

Data do inicio: xuño 2018 Data do remate: decembro 2020

RESULTADOS - 2020

Estrutura da poboación de cangrexos

A distribución da poboación de Carcinus maenas do ano
2020  indica  que  aínda  que  nos  meses  de  inverno
(xaneiro-marzo) aparecen xuvenís (<20 mm) e tamén a
finais da primavera, é no verán cando predominan os
individuos  máis  pequenos.  As  máximas  capturas  de
cangrexos  con  tamaños  <10  mm  corresponderon  ao
mes  de  xuño,  diminuíndo  nos  últimos  trimestres  do
ano,  cando apenas aparecen os primeiros tamaños e
pola contra abundan os individuos de maior tamaño.

O  rango  de  tamaños  atopado  na  poboación  de
cangrexos oscilou entre os 3,53 mm do cangrexo máis
pequeno no mes de xuño,  até os 67,4 mm do maior
exemplar capturado en setembro.

A estratificación por zonas non sempre foi posible, ben
por baixos coeficientes de mareas que non permitían
mostraxes na zona inferior ou por interferencias cos
labores  de  marisqueo,  o  que  conduciu  a  un  menor
número  de  capturas  que  no  ano  anterior;  con  todo,
obsérvase  unha  tendencia  similar  ao  ano  2019,  coa
distribución dos primeiros tamaños (L<10 mm) no nivel
mareal  superior  e  baixando  polo  intermareal  na
medida que crecen.

A  determinación  do  sexo  non  sempre  estivo  clara
principalmente  en  individuos  parasitados,  en  xeral,
observamos unha maior proporción de machos que de
femias, excepto a finais do inverno cando a abundancia
das femias foi lixeiramente superior.

Chama a atención que só se observaron dúas femias
ovadas en todo o período de estudo, unha de 27,15 mm
de tamaño, atopada en setembro e a outra de 36,61
mm recollida en xuño, pensamos que unha das razóns
podería ser que se despracen a zonas máis profundas
para realizar a posta, as cales non estudamos, ou ben
abunden  na  primavera,  xa  que  a  bibliografía  cita  o
inverno como período principal de cópula.

Presenza de parasitos.

Como  observamos  o  ano  anterior  a  poboación  de
Carcinus atópase parasitada, non obstante a presenza
do  parasito  non  foi  observada  en  todos  os  meses.
Durante  o  ano  2020  non  atopamos  evidencia  do
parasito na mostraxe de marzo e a finais da primavera
atopamos  prevalencias  do  15,9%,  acadando  os
máximos  valores  en  setembro,  con  370  individuos
parasitados, o 18,1% das capturas do devandito mes.
Como  non  foi  posible  realizar  as  mostraxes  de

primavera non sabemos se a incidencia do parasito tivo
lugar antes de xuño.

O parasito afectou a todos os tamaños sendo o menor
tamaño  na  que  foi  visible  de  17  mm,  observada  en
xuño.  Nas  épocas  de  maior  incidencia  (xuño  e
setembro)  a  poboación  de  cangrexos  pode  ser
parasitada  por  varios  parasitos  atopando  2  e  3
parasitos por individuo.

A  distribución  do  parasito  é  similar  en  todas  zonas
excepto en xuño que afectou máis na zona superior do
intermareal.

O nivel de parasitación en relación ao ano anterior foi
lixeiramente menor durante a primeira metade do ano
e non se observou a elevada incidencia  do verán do
2019, con todo foi maior a partires do outono.

Ao  mesmo  tempo  que  se  medía  a  poboación,
efectuouse  un  seguimento  dos  individuos
recentemente  mudados  que  presentaban aínda unha
cuncha branda,  a  maior  porcentaxe corresponde aos
meses de marzo e xuño con valores do 13%, fronte aos
valores mínimos (1.1%) que se rexistran en setembro
coincidindo  cos  máximos  valores  de  incidencia  do
parasito (18.1%).

Recrutamento de semente de moluscos.

É  necesario  ter  en  conta  as  condicións  adversas  de
finais  de 2019  (outono moi  chuvioso  e  inverno  2020
tamén  chuvioso)  que,  en  parte,  afectaron  á
supervivencia do recrutamento dalgunhas especies do
ano anterior e, no polo oposto, un moi favorable ano
2020  tanto  polas  condicións  de  Tª,  Sª,  como  polo
afloramento  mariño,  tal  como  se  pode  apreciar  na
seguinte  imaxe  dun  punto  de  mostraxe  da  praia  de
Corón en Vilaxoán.

- Berberecho: A nova xeración de C. edule detectouse
con  poucos  mm.  a  finais  do  mes  de  maio.  E
posteriormente  sucedéronse  varias  postas  e
recrutamentos parciais.

-  A.  babosa:  En  xullo  de  2020  a  ameixa  babosa
presentaba xa dous recrutamentos, ampliándose a 3-4
no total do ano.

- A. xapónica: comeza a aparecer en xullo e agosto con
picos en novembro.

- A. fina: a mediados de novembro é cando empezan a
aparecer individuos de 1 mm.
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A  existencia  de  diferentes  ritmos  de  maduración  e
postas  diversas  das  especies  estudadas  e  doutras
especies de bivalvos de area,  xeran un recrutamento
practicamente constante e unha fonte de alimentación
permanente  ao  longo  de  ano  para  as  crías  de  C.
maenas e doutros depredadores.

Condicións climáticas e oceanográficas.

Tal  como  diciamos  anteriormente,  o  ano  2020  foi
bastante favorable para o adiantamento dos ciclos de
posta  e  recrutamento,  resultado  dun  inverno  e
primavera  de  temperatura  favorable  e  de  bos
afloramentos  e  da  disposición  de  alimentación  para
larvas  e  cría.  Estas  variables  climáticas  (Tª  e
precipitacións)  van determinar as condicións xerais e
as variables oceanográficas (Tª da auga e Sª) variando
o  desenvolvemento  gonadal,  os  períodos  e  a
intensidade das postas que xunto coa dispoñibilidade
de  alimento  (afloramento  e  radiación  solar)  e  as
condicións do substrato, influirán na supervivencia das
larvas e na intensidade de cada recrutamento sobre o
cal actuarán as crías de depredadores.

De  acordo  a  todos  estes  parámetros  climáticos  e
oceanográficos e á variabilidade coa que se concretan
en cada zona marisqueira, xeraranse recrutamentos de
diferente  intensidade  en  cada  ciclo  anual.  Neste
sentido, é fácil, avaliar as diferenzas entre 2019 e 2020
e as súas consecuencias nos datos de recrutamento de
cada especie.

Destacando o abundante e favorable recrutamento de
todas as especies estudadas durante o ano 2020 e, en
consecuencia, a esperable mellora e o crecemento das
poboacións  de  depredadores.  Tendo  en  conta  que
neste aspecto son diversos os factores e interaccións
que existen, é unha cuestión relevante a comprobación
no próximo ano.

Sobre métodos e técnicas de  prevención contra a
cría de C. maenas.

-  Constatouse  a  falta  de  utilidade  dos  métodos
tradicionais (tipo nasas) dada a localización da fracción
de cría de C. maenas, o seu sistema de desprazamento,
o  seu  mimetismo  co  substrato,  a  facilidade  para
ocultarse e a súa procura de alimento.

-  Procedeuse  a  observar  detidamente  os  costumes
alimentarios sobre o terreo.

- Iniciáronse unhas primeiras probas elementais para
un futuro deseño da arte de captura.

Experimentos en laboratorio: Ciclo de mudas

O estudo do  crecemento  dos  cangrexos,  sobre  todo
nas  súas  fases  temperás,  realizouse  analizando  os
factores  que  inflúen  no  ciclo  de  mudas  a  través  de
experimentos realizados no laboratorio.

Mediante  experimentos  factoriais  analizouse  a
influencia da temperatura (15° e 20°C) e da cantidade
de alimento (diario e dúas veces por semana) sobre a
frecuencia de mudas e o incremento de tamaños na
muda, en cangrexos de 11 mm de tamaño medio. 

O  1º  experimento  serviu  de  posta  a  punto,  dada  a
elevada  mortalidade  ao  longo  da  proba,  nel
determináronse  tanto  o  número  de  mudas  como  o
tempo en realizalas.  No 2º experimento analizouse o
tempo e o número de mudas por tratamento, así como
o  incremento  de  tamaños  de  cada  muda.  Os  datos
revelan que houbo individuos mudados ao día seguinte
de  comezar  o  experimento  independente  do
tratamento.  O incremento de tamaño dos cangrexos
con cada muda foi similar en calquera tratamento con
aumentos de ao redor do 30%, observándose un par de
casos  puntuais  con  incrementos  do  70%  e  mesmo
superior (111%).

CONCLUSIÓNS

Dado que se está pendente de realizar a prórroga para
o  2021  deste  mesmo proxecto,  recóllense  parte  dos
principais datos e resultados obtidos.

Creemos  máis  adecuado  esperar  á  finalización  da
prórroga para presentar as conclusións pertinentes. En
todo caso:

1.  Consideramos que se avanzou no coñecemento
da importancia do recrutamento anual nas especies
de  bivalvos  de  area  e  da  importancia  da
depredación da  fracción cría-xuvenil  das  especies
depredadoras  sobre  o  mesmo,  condicionando  a
dimensión  e  a  capacidade  produtiva  futura  das
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poboacións  de  bivalvos  comerciais  en  substrato
brando (areoso - lamacento)

2. O recrutamento anual (nunha ou varias postas)
constitúe, dada a estratexia vital destas especies,
un factor fundamental e é necesario chegar a súa
mellor comprensión, previsión e mellora.

3.  Os ciclos  anuais,  dimensión das poboacións de
depredadores  e  os  factores  ambientais  e
alimentarios que actúan sobre elas, son temas de
elevada  importancia  se  se  quere  chegar  a  unha
xestión  sustentable  e  a  un  mantemento
minimamente  sustentable  das  especies  e  dos
ecosistemas do conxunto das rías.

4. Pensamos que o tema está aberto e que ademais
o  coñecemento  das  especies  depredadoras  é  de
gran utilidade para a súa xestión e o seu control
noutras  zonas  onde  constitúen  invasións  difíciles
de mitigar na actualidade, e que por moi diversos e
importantes  elementos,  comercio  internacional,
globalización,  cambio climático,  etc.,  van alcanzar
co tempo, cada vez máis importancia.
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Título da acción de investigación. Acrónimo. Código CIMA

Estudo da bioloxía, do status poboacional e da diversidade xenética da holoturia (Holothuria forskali) na ría de Vigo. CIMA 17/05

Investigador principal

Fernando Manuel Febrero Mayor

Outro persoal investigador participante

Cuiñas Olmedo, P. Rodríguez González, L. M. – X.T. de Vigo

Entidade que financia: Consellería do Mar - Xunta de Galicia

Data do inicio: novembro 2017 Fecha do remate: agosto 2020

CONCLUSIÓNS

CIMA:

1. As mostraxes foron realizados en dúas zonas, Illas
Cíes e Cangas. A zona das Cíes nunca foi sometida a
explotación  comercial  e  considérase  como  zona  de
control, a zona de Cangas foi sometida a explotación
comercial os anos 2015, 2016 e 2017.

2.  O  método  de  mostraxe  empregado  non  detectou
individuos  xuvenís  de  pequeno  tamaño.  En  xeral,  as
poboacións  de  holoturias  están  compostas  de
individuos  de  tamaños  similares  onde  os  individuos
xuvenís  son  raros  de  atopar  ou  aparecen  en  pouca
cantidade. (Alejandro Tagliafico, María Salomé Rangel
& Néstor Rago. 2010).

3. A densidade (individuos/m²) en toda a área de estudo
(Cangas  e  Cíes)  é  en  xeral  baixa,  cunha  distribución
espacial en forma de agregados, nos cales tampouco
se acadan altas  densidades (a  densidade máxima na
zona de agregados foi de 2,5 ind/m² na zona das Cíes e
de 1,4 ind/m² na zona de Cangas) e a extensión destas
zonas  de  agregados  é  moderada,  cunha  máxima
continuidade lineal de 20 metros para densidades por
enriba de 1,5 ind/m², soamente na zona das Cíes.

4.  Para  a  “fracción  comercial”  acentúase  a  baixa
densidade  xeral  (as  densidades  máximas  atopadas
baixan a 1,8 ind/m² na zona das Cíes e a 1,2 ind/m² na
zona de Cangas)

5.  A  estrutura  de  pesos  das  poboacións  estudadas
indica  que  predominan os  individuos adultos  no  ano
2018 e os individuos de peso intermedio (preto de 125 g
tomado como peso mínimo comercial) no ano 2019, o
que  indica  que  se  incorporan  novos  individuos  á
poboación.  Apréciase  tamén  unha  diminución  dos
individuos de maior tamaño entre os anos 2018 e 2019.
O rango de profundidade da mostraxe foi entre os 0 e
os  12  m (profundidade  permitida  para  a  explotación
deste recurso), polo que pode existir unha distribución
de  pesos  (e  densidades)  distinta  en  augas  de  maior
profundidade.

6. O stock total e da fracción comercial é maior nas
Cíes  que  na  zona  de  Cangas,  a  diferenza  pode  ser
debida á explotación comercial á que se ve sometida a
zona de Cangas ou a unha mera diferenza entre zonas,
xa que na zona das Cíes tamén hai un banco con baixas
densidades de individuos (Fornos).

7.  As  diferenzas  de  peso  entre  as  poboacións
estudadas  (Cangas  e  Cíes)  indicaría  a  necesidade  de
repetir  o  tamaño de primeira  madurez  nos distintos
bancos da ría de Vigo, pois probablemente o L90 e o
P90 poden ser distintos.

ANFACO (Convenio coa Consellería do Mar)

1.  A  variabilidade  xenética  das  mostras  estudadas,
independentemente  da  zona  de  captura,  está
distribuída de igual forma dentro das zonas de captura
que  entre  elas.  Non  pode  atribuírse  a  unha
diferenciación poboacional entre as zonas estudadas.

2.  A análise filoxenética  non reflicte unhas relacións
significativa  entre  a  variabilidade  das  secuencias
obtidas  e  a  distribución  por  zona  de  captura,
corroborando os resultados de diversidade xenética e
excluíndo  a  diferenciación  de  poboacións  nas  zonas
sometidas a estudo.
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Título da acción de investigación. Acrónimo. Código CIMA

Estudo da variabilidade espacial do ciclo reprodutivo da navalla na ría de Vigo e a súa aplicación na xestión pesqueira. NAVALLA. 
CIMA 17/04

Investigador principal

Fernando Manuel Febrero Mayor

Outro persoal investigador participante

Cuiñas Olmedo, P.; Montes Pérez, J. Rodríguez González, L.M.; Iglesias Nuñez, R,; Riveiro Cruz, A.M. - X.T. de Vigo

Entidade que financia: Consellería do Mar - Xunta de Galicia

Data do inicio: Novembro 2017 Data do remate: Agosto 2020

CONCLUSIÓNS

A grande  dificultade  para  realizar  as  mostraxes  coa
metodoloxía  empregada  (mergullo  e  número  de
puntos):  escaseza  de  puntos  realizados,  habería  que
aumentalos a moitos máis días de mostraxe para non
ter tanta variabilidade nos resultados e a inmersións
sucesivas  en  cada  punto  coa  dificultade  engadida
(posibles problemas de saúde para as persoas que se
mergullan).

A  superficie  de  mostraxe  de  cada  banco  foi  moi
pequena en relación ao seu tamaño, sendo o banco de
Cabo de Mar (817.219 m2) o que menos superficie ten
de mostraxe (6,5 m2 no ano 2018 e 8,5 m2 no ano 2019).

Nas dúas mostraxes anuais feitas, os tamaños medios
de todos os bancos superaron o tamaño comercial e
non se atopou unha grande cantidade de xuvenís, nin
de  fixación  nos  bancos  estudados  que  sustenten  a
poboación  adulta.  Suponse  que  os  individuos  máis
pequenos (fixación) se atopan a menos profundidade
que  os  adultos,  pero  nas  mostraxes  realizadas  dos
bancos non se atoparon.

Todos  os  bancos  presentan  un  bo  estado  de
conservación  e  non  mostran  signos  de
sobreexplotación  ao  ter,  segundo  os  datos
conseguidos,  máis  quilos  comerciais  dos  que  en
realidade  se  extraen  nos  respectivos  plans  de
explotación.

As extraccións de navalla do plan da Confraría de Vigo
(Canido) son as seguintes (Fonte: ftp.intecmar.gal)

Ano 2017: 31.527 kg

Ano 2018: 36.160 kg.

Ano 2019: 32.670 kg.

Segundo  as  mostraxes  realizadas  nos  bancos  de
Cabanas  e  Cabo  de  Mar,  pertencentes  ao  plan  de
navalla  da  Confraría  de  Vigo,  a  biomasa  media
comercial en 2018 sería de 77.470 kg e en 2019 sería de
125.766 kg, moi por encima do extraído (superficie do
banco de Cabo de Mar moi grande e poucos puntos de
mostraxe  debida  á  dificultade  da  súa  realización)  e
existindo máis bancos de extracción (Toralla).

As  extraccións  de  navalla  do  plan  conxunto  da
Confraría  de  Moaña  e  Cíes  Artesanais  S.C.  son  as
seguintes (Fonte: ftp.intecmar.gal):

Ano 2017: 17.308 kg.

Ano 2018: 16.191 kg.

Ano 2019: 18.235 kg.

Segundo as mostraxes realizadas nos bancos de Tirán
e Costal  Domaio,  pertencentes  ao plan conxunto  da
Confraría de Moaña e Cíes Artesanais S.C., a biomasa

media comercial en 2018 sería de 24.691 kg e en 2019
sería de 25.146 kg, sempre por riba do extraído.

Neste último caso a diferenza non é tan alta porque a
superficie  destes  bancos  é  moito  menor  que  os  da
Confraría  de Vigo  e  os  puntos de mostraxe estaban
máis  próximos  uns  dos  outros,  diminuíndo  a
variabilidade.

UNIVERSIDADE DE VIGO

Co obxecto de xestionar adecuadamente a explotación
da pesquería  de  E.  magnus na  ría  de Vigo,  é  preciso
levar  a  cabo  un correcto  rexistro  e  unha  análise  da
información pesqueira e biolóxica dispoñible a través
da propia actividade extractiva.

Adicionalmente  aos  datos  obtidos  a  través  das
capturas  descargadas  e  vendidas  na  lonxa,  é
recomendable  contar  con  información  independente
da  actividade  pesqueira,  a  través  da  realización  de
avaliacións  periódicas  dos  bancos  e  do  estudo  da
bioloxía reprodutiva da navalla. A ordenación da pesca
de bivalvos require un coñecemento profundo do seu
ciclo  reprodutivo  para  garantir  prácticas  de  captura
correctas  que  aseguren  un  rendemento  reprodutivo
sustentable.  Isto  lógrase  xeralmente  definindo  o
tamaño  comercial  legal  e  establecendo prácticas  de
recolección  como  a  rotación  de  bancos  e  o
establecemento de vedas, principalmente relacionadas
co ciclo reprodutivo.

Para  establecer  axeitadamente  estes  aspectos  é
crucial  definir  o  tamaño  da  primeira  madurez  e  a
tempada de desova, así como a súa variación ao longo
dos bancos explotados. Tendo en conta o tamaño de
primeira madurez alcanzada neste estudo (L50: 88.23
mm  LT,  L90:  93.00  mm  LT),  e  seguindo  as
recomendacións  da  comunidade  científica,  o  tamaño
mínimo  comercial  en  Galicia  (segundo  a  normativa
oficial  existente,  Orde do  27  de xullo  de  2012;  DOG
Núm.  226  do  27  de  novembro  de  2012)  resulta
adecuada para a ría de Vigo.

O  ciclo  reprodutivo  do  E.  magnus é  un  ciclo  anual,
composto por unha fase de descanso sexual durante
os  meses  de  verán,  seguido  dunha  intensa  e  rápida
gametoxénese  que  comeza  a  finais  do  verán  e
principios do outono, dando lugar a unha sucesión de
postas e restauracións da gónada durante o inverno e
a primavera.

Durante o verán cando a temperatura é máis alta, os
días  son  máis  longos  e  a  auga  é  rica  en  nutrientes
(coincidindo  co  período  de  afloramentos),  a  navalla
acumula  reservas  e  permanece  en  repouso  sexual,
sendo menores as porcentaxes de cobertura gonadal.
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No outono, cando a temperatura, as horas de luz e os
nutrientes  diminúen,  a  gametoxénese  comeza  a
expensas  das  reservas  almacenadas,  e  durante  o
inverno  e  a  primavera,  coincidindo  co  período  de
sucesivas  postas  intercaladas  con  períodos  de
recuperación  gonadal,  as  porcentaxes  de  cobertura
gonadal son maiores.

Para o correcto establecemento de vedas debemos ter
en  conta  o  ciclo  reprodutivo  de  E.  magnus descrito
neste estudo para a ría de Vigo. Desta forma, durante
o  final  do  inverno,  cando  a  cobertura  gonadal  da
navalla  nun banco determinado comeza a  diminuír  e
atopamos maioritariamente estados de desova (estado
D do frotis gonadal) e recuperación gonadal (estado C
do frotis gonadal), a explotación debe deterse durante
dous meses (ao redor de febreiro–marzo),  reducindo
ao  máximo  posible  os  descartes  debidos  ao
capamento, xa que nestes meses alcanza máximos do
40% das capturas.

Ao  mesmo  tempo,  a  explotación  da  navalla  podería
continuar en calquera outro banco que non alcanzase
esta  etapa  ou  a  superase,  de  modo  que  a  rotación
entre bancos permita a redución do tempo de veda.

Con todo,  os resultados deste estudo amosan que o
ciclo  reprodutivo  do  E.  magnus resultou  sincrónico
espacialmente  ao  longo  da  ría  de  Vigo,  polo  que  a
rotación  de  bancos  baixo  condicións  ambientais
similares  non  parece  ser  unha  estratexia  de  xestión
posible.

Segundo  a  bibliografía,  a  temperatura  é  o  principal
factor ambiental (xunto coa alimentación) que controla
o ciclo reprodutivo dos bivalvos (Ruiz et al.,1992 a, b;
Nakaoka  e  Ohta,  1998),  polo  que  a  ausencia  de
diferenzas na temperatura entre os diferentes bancos
estudados,  podería explicar que non se detectase na
ría de Vigo o patrón espacial descrito por Hernández–
Otero  et  al.  (2014)  na  ría  de  Pontevedra,  onde  as
menores temperaturas nos bancos máis exteriores da
ría atrasan a maduración e prolongan os períodos de
desova. Este patrón espacial, xunto coa existencia dun
plan de xestión conxunto entre as confrarías da ría de
Pontevedra,  permítelles  rotar  entre  bancos  (con
diferente  desenvolvemento  gonadal)  e,  en
consecuencia, diminuír o período de veda.

Con todo,  o presente estudo contribúe á mellora da
descrición macroscópica e á clasificación dos estados
de frotis gonadal propostos por Hernández–Otero et
al. (2014), coa fin de minimizar a porcentaxe de erro na
asignación destes estados gonadais mediante os frotis.
O  uso  adecuado  das  descricións  do  frotis  gonadal
proporcionadas por ambos os dous estudos, así como
un bo adestramento e a experiencia do persoal técnico
neste  método  (grazas  aos  diferentes  talleres
celebrados durante o desenvolvemento deste estudo)
permitirá lograr unha mellor correspondencia entre os
métodos  baratos,  sinxelos  e  rápidos  (cobertura
gonadal  e  frotis)  e  o  método  caro,  preciso  e  lento
(histoloxía).  Os  resultados  do  ciclo  reprodutivo  da
navalla na ría de Vigo alcanzados neste estudo poden
ser empregados na xestión da pesqueira, adaptando o
período  de  veda  á  variabilidade  temporal  que  se
atopou na etapa gametoxénica da navalla dentro da
ría.

Este  enfoque  evitaría  a  recolección  en  bancos
completamente  maduros,  reducindo  por  tanto  os
descartes debido á rotura das navallas cando a gónada

está  completamente  madura,  e  reducindo  tamén  o
período de veda, sen reducir a produción reprodutiva
da poboación.

Debemos  ter  en  conta  que  o  ciclo  reprodutivo  da
navalla  pode diferir  dun ano a outro en resposta ás
interaccións  con  factores  externos  (temperatura,
salinidade,  fotoperíodo,  dispoñibilidade de alimentos,
etc.),  que  fan  imposible  a  aplicación  dos  mesmos
esquemas cada ano.

Para facer fronte a isto, deben aplicarse programas de
recompilación de datos fáciles e baratos no marco dun
sistema adaptativo que permita a adopción colectiva
de decisións rápidas entre as partes interesadas, tendo
en conta a variabilidade espacial e temporal do ciclo
reprodutivo do E. magnus.

Neste sentido,  a determinación do nivel  de rotura, a
temperatura  do  fondo,  a  cobertura  da  gónada  e  o
exame do  frotis  gonadal  por  parte das  persoas  que
extraen o recurso e por parte das asistencias técnicas,
mediante  a  plataforma  desenvolvida  neste  estudo,
Navalleando, permitirá ter en conta o estado gonadal
da navalla nas estratexias de explotación diaria.

En definitiva, adoptar medidas rápidas que permitan,
por  exemplo,  rotar  entre  bancos  ou  minimizar  os
períodos  de  veda,  tendo  en  conta  a  variabilidade
espazo–temporal do ciclo reprodutivo de E. magnus en
Galicia. 
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RÍA DE AROUSA

Os bancos estudados e supervisados polo equipo de
Recursos Marinos do CIMA son os Lombos do Ulla, O
Boído e Cabío. Bancos que son moi diferentes entre
eles pero con grande importancia para o estudo da
situación biolóxica e produtiva nas zonas sometidas a
plan específico para zonas de libre marisqueo da ría
de Arousa.

Como  se  realiza  desde  os  inicios  do  proxecto,  a
mostraxe aplicada nos bancos estudados foi de tipo
estratificado  rectangular  cuantitativo;  deseño

axeitado  para  o  estudo  simultáneo  da  distribución
espacial e a abundancia das especies de interese. En
cada  unha  das  estacións  de  mostraxe  recolléronse
dúas réplicas co emprego de draga Petersen ou Box
Corer;  sendo esta  última draga  usada  en dous  dos
catro estratos do banco de Cabío.

Cada un dos bancos divídese en diferentes estratos,
tendo en conta a profundidade, a granulometría e a
densidade habitual das especies e o tipo de draga a
utilizar.

Fig. 1  Bancos en ZLM da ría de Arousa sometidos a seguemento.

RECOMENDACIÓNS DE XESTIÓN

Banco do Boído:

-  Controlar  o  comportamento  da  ameixa  fina  en
próximas  mostraxes,  xa  que  non  se  recolleu  ningún
exemplar de tamaño comercial.

-  Preséntase  un  grande  aumento  de  exemplares  de
ameixa babosa con respecto a anos anteriores,  polo
que  pode  que  a  especie  estea  a  recuperar  a  súa
estabilidade. Recoméndase controlar esta cohorte que
pode  medrar  cara  á  próxima  campaña  e  alcanzar  o
tamaño comercial.

- O reló presenta unha boa recuperación con respecto
a  anos  anteriores,  cunha  importante  cohorte  no
tamaño comercial.

-  En  canto  á  ameixa  xaponesa,  recolléronse  baixos
valores de abundancia.

Banco de Cabío:

- Débese de seguir con atención o comportamento da
ameixa babosa nas próximas mostraxes xa que sufriu
unha banda de biomasa e densidade importante.

-  O  reló  leva  aumentando  progresivamente  os  seus
valores de biomasa comercial desde hai uns anos, polo
que sería interesante controlar como se comporta esta
especie nas próximas mostraxes.

Banco dos Lombos do Ulla:

- Controlar o comportamento da ameixa xaponesa na
mostraxe  de  setembro,  para  coñecer  se  se  produce
unha  recuperación  desta  especie  para  ter  suficiente
biomasa para iniciar a campaña.
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- Á vista dos resultados obtidos de berberecho cabe
prestar  importante  atención  ao  comportamento  da
especie nas próximas mostraxes xa que se non se ve
afectado por fortes e continuadas choivas, cambios no
sedimento ou a  afección por  Marteilia  cochilia,  pode
estar iniciándose unha importante recuperación desta
especie.

-  Recoméndase  continuar  coas  mostraxes  periódicas
do estado de saúde da poboación de berberecho neste
banco.

RÍA DE ARES - BETANZOS

Banco de Ares:

-  A especie predominante é a ameixa rubia,  se debe
realizar  un  seguimento  específico  posto  que  están
diminuindo paulatinamente  os  valores  de  biomasa  e
densidade desde 2018 ata a actualidade.

-  Prestar  atención  nas  próximas  mostraxes  aos
resultados da poboación de ameixa babosa, xa que non
se recollen exemplares de tamaño comercial en todo o
banco.

- Continuar co estudo dos resultados de presenza de
navalla, para poder ter un rexistro do estado do stock
desta especie, a fin de valorar as posibilidades do seu
aproveitamento.

Banco de Sada:

-  Prestar  especial  atención  á  situación  da  ameixa
babosa,  xa  que  é  o  principal  recurso  do  banco  e
presenta  un  descenso  continuado  nos  valores  de
biomasa e densidade.

- Débese valorar a presenza de reló neste banco.

Recoméndase  continuar  co  estudo  e  o  rexistro  dos
anexos FEMP para poder ter a deste xeito un control
do estado de saúde de ambos os dous bancos.

m 48

Fig. 1 Distribución de estratos e estacións no banco de Ares. Fig. 2 Distribución de estratos e estacións no banco de Sada.



Título da acción de investigación. Acrónimo. Código CIMA

Determinación das causas da diminución dos bancos de coquina. Condicionantes naturais e antropoxénicos. COQUINA. CIMA 16/06

Investigadora principal

Dorotea Martínez Patiño

Outro persoal investigador participante

CIMA: Nóvoa Vázquez, S.; Ojea Martínez, J.; Montes Pérez, J.

Equipos de biólogas e biólogos das Xefaturas Territoriais da Consellería do Mar e asistencias técnicas das confrarías:  Brezmes
Comesaña, C.; Mª Liñán Gil, I; Teijeiro Golpe, O.; Cerdeira Arias, D.; Catoira Gómez, J. L.; Seoane Sánchez, P.; Febrero Mayor, F.;
Rodríguez González, L.M..
UVIGO: Nombela Castaño, M. A.; Alejo Flores, I; Diz Ferreiro, P.; Álvarez, M. J.; Beiras García-Sabell, R.; González Fernández, S.;
Tato, T.
CSIC: Álvarez Salgado, X.A.; Otero Villar, J.
USC: Barja Pérez, J.L.; Prado Plana, S; Olveira Hermida, J. G.
UDC: Méndez Felpeto, J.; Insua Pombo, A.; Nantón Varela, A.; Fernández Pérez, Y.

Persoal técnico Persoas titulares de bolsas

CIMA: Bouzamayor Yáñez, V.; Cotarelo Jardón, M.J.; Páez Pérez, F.J.;
Ruíz Misioné, M.; Amil Naya C.

Viñas Camiña B.; Fontán Valdivia N.

Entidade que financia: Consellería do Mar - Xunta de Galicia

Data do inicio: xuño 2016 Data do remate: setembro 2020

RESUMO

No  ano  2016,  o  mesmo  grupo  de  investigación
multidisciplinar continúa os estudos de determinación
das causas naturais que están a afectar aos bancos de
Donax sp. e os efectos que sobre eles ten a actividade
humana  de  diferentes  orixes,  no  marco  dunha  nova
acción de investigación “Determinación das causas da
diminución  dos  bancos  de  coquina.  Condicionantes
naturais e antropoxénicos”.

Entre os bancos obxecto de estudo incluíronse os máis
produtivos  historicamente,  Lombo  das  navallas;
Vilarrube  e  praia  América  e  tamén  os  bancos,  onde
existía presenza de coquina, como Altar; Area; Vilela;
Abrela; praia dos Cabalos; P. Bastiagueiro; P. Estorde;
Carnota; Corrubedo e P. da Lanzada.

O  banco  máis  estudado  é  o  de  Vilarrube  no  que  se
realizaron  mostraxes  na  zona  intermareal  cada  tres
meses  (coincidindo  coa  estación  do  ano)  desde
setembro  do  ano  2016  até  setembro  do  ano  2020.
Ademais  neste  banco  fixéronse  dúas  mostraxes  na
zona submareal nos anos 2018 e 2019. Estas mostraxes
foron  realizadas  por  todos  os  equipos
interdisciplinarios  da  acción,  dividindo  a  praia  en  42
puntos  de  mostraxe  xeorreferenciados.  A  praia  foi
dividida en catro áreas correspondentes a 4 grupos de
traballo e en cada punto de mostraxe tomáronse dúas
mostras cunha calicata de 50x50 cm (0,50 m2). De cada
unha  delas  recolleuse  todo  o  sedimento  até  unha
profundidade  de  20 cm cribándose en peneiras  de  5
mm de luz de malla onde quedan retidos os individuos
para estudar o estado da poboación, avaliando as súas
densidades e tamaños.

Para o control temporal da variación das texturas do
sedimento  en  Vilarrube,  nestes  mesmos  puntos  de
mostraxe tamén se tomaban mostras dos sedimentos
empregando cilindros de pvc de 9 cm de diámetro e 15
de profundidade. Tamén se tomaron tres medicións da
compactación do sedimento en quilopascais (Qp) a uns
10 cm de profundidade,  mediante un compactómetro
Pilcon “HAND VANE TESTER COMPLETE”.

Realizouse  o  levantamento  topográfico
xeorreferenciado  con  GPS  Diferencial  (DGPS).  Desta
forma,  obtívose  a  xeorreferenciación  dos  puntos  de
mostraxe  para  a  caracterización  e  o  control  da
variabilidade  temporal  dos  cambios  na  topografía
intermareal ademais dun modelo 3D (Modelo Dixital do
Terreo).

Para  determinar  a  reprodución  e  a  fecundidade  da
coquina,  fixéronse  mostraxes  nesta  praia
mensualmente nos anos 2015 e 2017. Cos datos obtidos
nestas mostraxes e cos datos das mostraxes anteriores
realizados  polo  grupo  de  investigación  do  CIMA  de
Ribadeo,  complementáronse  todos  os  tamaños
necesarios para o estudo da primeira maduración desta
especie.

Ademais praia América foi o segundo banco de coquina
onde máis mostraxes se fixeron con, polo menos, dúas
ou  tres  anuais.  Buscáronse  individuos  tanto  na  zona
intermareal como na submareal.

No  areal  do  Lombo  das  Navallas,  debido  á  escasa
presenza da poboación de coquina, o número de puntos
de mostraxe foi cambiando desde os 20, inicialmente,
aumentándose  até  os  35  na  busca  de  individuos  e,
finalmente,  diminuíronse até 10.  As  mostraxes  neste
banco foron dunha ou dúas anuais.

Nos outros bancos do litoral norte, así como na praia
de Bastiagueiro, fixéronse mostraxes puntuais.

Para os  estudos da hidroloxía  e  da meteoroloxía,  así
como para o tratamento de todos os datos co fin de
obter modelos exploratorios, recompiláronse os datos
trimestrais das mostraxes biolóxicas e dos sedimentos
durante  os  anos  que  duraron  as  accións  de
investigación. Organizouse unha base de datos común
e homoxénea na que se arquivaron as abundancias e os
tamaños  de  coquina,  así  como  os  datos  de
compactación,  granulometría  e  a  topografía  da praia
de  Vilarrube,  subministrados  polos  distintos  equipos
de  traballo.  Tamén se  recompilaron  e  arquivaron  os
datos biolóxicos e de sedimentos,  recollidos en praia
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América (ría de Vigo) e no Lombo das Navallas (ría do
Barqueiro)

Os  cultivos  das  desovas  obtidos  dos  proxenitores
capturados nas mostraxes realizadas, serviron para a
produción  da  semente  empregada  nos  pequenos
ensaios  piloto  que  darán  as  bases  para  as  futuras
repoboacións. Coa semente co tamaño adecuado para
a  súa  sementeira  no  medio  natural,  estudáronse
diferentes  posibles  marcadores  como  poden  ser
pequenas láminas de plástico adheridas ás cunchas da
coquina con pegamento de contacto.

Estudouse  a  situación  actual  das  patoloxías  que
afectan as  poboacións  de  coquina  mediante  análises
histolóxicas avaliando a prevalencia e a intensidade dos
parasitos  atopados  e  continuouse  co  estudo  da
presencia/ausencia  de  herpesvirus  nos  bancos  de
coquina.

Fíxose un estudo ecotoxicolóxico dunha zona onde se
detectou  contaminación  (praia  América)  e  noutras
praias  limpas.  A  toma  de  mostras  de  individuos
realizouse na praia de Estorde, en praia América e na
Ladeira  (Corrubedo).  Fixéronse tamén determinacións
microbiolóxicas  con  base  nos  recontos  de  bacterias
coliformes totais Escherichia coli.

O estudo xenético tivo como obxectivo a comprobación
da  presenza  doutras  especies  de  coquina.  Tamén se
continuou co estudo da diferenciación xenética entre
as poboacións de Galicia que serviu de base para sacar
conclusións  sobre o  posible  efecto das repoboacións
desde  o  punto  de  vista  xenético,  analizando  os
proxenitores e a semente.

RESULTADOS E CONCLUSIÓNS

Estudo  dos  sedimentos  intermareais  no  banco  de
Vilarrube

Os  resultados  promedio  amosan  que  os  sedimentos
non varían espacialmente de forma significativa tendo
en conta a variabilidade do tamaño medio do gran (188
micras a 223 micras).  Con todo,  obsérvase un patrón
persistente de distribución espacial ao longo do tempo
con valores máximos na marxe oriental  do areal  (río
Mestas) e valores mínimos na marxe occidental (rego
Ferreiras) do areal de Vilarrube.

Mantense o tamaño do gran e as características da súa
distribución granulométrica, ao longo do tempo (2013-
2020). Con todo, e a pesar de que a variación máxima
entre  a  totalidade  das  mostras  analizadas  varía  nun
rango estreito  (156-285 micras),  obsérvase  un lixeiro
aumento do tamaño medio do gran desde 2016 a 2020.

As  únicas  diferenzas  detectadas  son:  un  lixeiro
aumento no tamaño medio ao longo de 2019 no que
parece que hai un incremento progresivo desde as 210
as 223 micras, cun predominio da moda de 215 micras.
Hai unha lixeira diminución do tamaño medio en marzo
de  2018.  En  calquera  caso,  a  diferenza  máis  grande
entre os tamaños medios non supera as 35 micras.

Os  contidos  en  materia  orgánica  e  carbonatos
tampouco presentan grandes variacións. O contido en
materia orgánica non supera o 0,75% en valor medio.

En canto ao contido de carbonato cálcico, a diferenza
máis  grande  entre  todas  as  campás  nos  valores
promedio  supera  lixeiramente  o  10%,  atopándose  o
valor medio no 38,5%. O que supón unha contribución

relevante  da  fracción  bioclástica  aos  sedimentos
areosos de Vilarrube.

A pouca variabilidade temporal nos sedimentos desde
que  se  teñen  datos  (setembro  de  2016),  permite
concluír que non hai achegas de sedimentos nin desde
o mar nin desde os ríos, tratándose duns sedimentos
relictos  que  son  retraballados  pola  ondada
acumulando  os  máis  finos  cara  á  zona  algo  máis
protexida da ondada dominante.

Aínda  que,  a  priori,  debido  á  pouca  variabilidade
textural e composicional non parece que os sedimentos
expliquen as variacións na produtividade deste banco,
unha vez realizada unha análise exhaustiva dos datos
texturales  do  sedimento  e  do  resto  das  variables
empregando un modelo Bayesiano INLA, obsérvase que
a  nivel  espazo-temporal  tanto  a  densidade  como  a
biomasa das coquinas aumenta co grao de selección do
sedimento e cando o tamaño medio do gran é menor.

Topografía intermareal do banco de Vilarrube

A análise da topografía indica que o banco de Vilarrube
é  unha  zona  de  moi  alto  grao  de  dinamismo,  onde
existe  unha  grande  variabilidade  de  barras  areosas,
canles  de  desaugadoiro  e  estruturas  sedimentarias,
cuxa exposición e desenvolvemento é consecuencia da
enerxía da ondada incidente,  así como do caudal dos
ríos en ámbalas dúas marxes do banco.

Rexistráronse  importantes  variacións  na  altura
topográfica de cada punto de mostraxe, en relación á
situación que ocupan en cada período de mostraxe, con
valores xerais que oscilan entre 20 cm e 1,8 m ao longo
do período de estudo (setembro 2016–outubro 2020).

A maior variabilidade atópase na parte central e oeste
do banco, con valores que oscilan entre 60 e 80 cm,
aumentando a rangos de 80 cm a 1 m naquelas zonas
por  onde  se  sitúan  preferentemente  as  canles  de
desaugadoiro, chegando a valores máximos de 1,8 m de
variación.

Estas variacións condicionan o grao de compactación
do  sedimento,  a  mobilidade  e  o  grao  de
encharcamento.

O  volume  dos  sedimentos  do  conxunto  da  praia  de
Vilarrube  presenta  unha  marcada  variabilidade
estacional,  con  perdas  de  sedimento  (erosión)  en
resposta  a  períodos  de  alta  enerxía  da  ondada  e
recuperación ou ganancia de sedimentos (acumulación,
valores positivos)  coincidindo coa bonanza enerxética
(primavera-verán).

O  conxunto  da  praia  presenta  unha  clara  tendencia
neta de acumulación de sedimentos desde setembro de
2016 até outubro de 2020.

A  marcada  erosión  na  parte  emerxida  da  praia  e  o
retroceso  da  fronte  dunar,  dan  como  resultado,  sen
dúbida,  unha  achega  de  sedimentos  na  parte
intermareal.

Influencia  das  condicións  hidrolóxicas  e
meteorolóxicas

As condicións ambientais externas ás praias mostran
ciclos estacionais diferentes nas costas das Rías Baixas,
Centrais  e  Altas,  afectando  de  forma  diferente  á
hidrografía e dinámica particular de cada praia.

Na ría de Cedeira (Vilarrube) domina o efecto do vento
costeiro  mentres  que  na  do  Barqueiro  (O  Lombo)  é
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máis  importante  o  efecto  das  achegas  continentais.
Dado  o  efecto  diferencial  dos  ventos  costeiros  e  as
achegas continentais sobre a bioloxía e as extraccións
da coquina, esta marcada diferenza entre rías, parece
ter consecuencias para a explotación deste recurso.

Estudos poboacionais

Banco  de  Vilarrube.  Desde  o  inicio  da  acción,  a
densidade total do banco de Vilarrube presenta unha
evolución  ascendente  que  se  mantén  con  algunha
oscilación  até  a  actualidade.  Este  ascenso  mantense
grazas ao recrutamento de xuvenís.

Os  datos  da  distribución  de  tamaños  indican  que,  a
partires  da  primavera  e  do  verán,  existe  unha
diminución  importante  de  tamaños  intermedios  (25
mm).

O maior problema observado é que as porcentaxes de
individuos  de  tamaño  comercial  diminúen  nas
mostraxes  realizadas,  o  que  se  ve  reflectido  nas
capturas, que chegan a ser nulas.

As  maiores  densidades  de  coquina  atopadas  na
mostraxe  submareal  están  nos  puntos  de  menor
profundidade, próximas á zona intermareal; esta zona
é a mesma que o banco intermareal.

Lombo  das  Navallas.  Os  resultados  das  mostraxes
efectuadas nos distintos bancos naturais situados nas
praias  do  litoral  cantábrico  galego  mostran  unhas
poboacións  de  coquina  cunhas  densidades  baixas  e
carentes  de  adultos  (>28  mm).  Compróbase  o  mal
estado xeral das poboacións de coquina en todos estes
bancos.  Nalgúns  casos  constátase  a  práctica
desaparición das poboacións de coquina destes areais.

No  Lombo  das  Navallas,  un  dos  bancos  máis
importantes en produción de Galicia, comeza a decaer
a produción no ano 1999 apreciándose,  sobre todo, a
maior  caída  en  2004  e  desaparecen  totalmente  as
extraccións en 2011. Nas últimas mostraxes de 2020 as
densidades son moi baixas e hai unha falta absoluta de
individuos de tamaño superior a 25 mm.

Praia América

A poboación de coquina do banco  de praia  América-
Panxón  atópase  nun  estado  de  recrutamento  moi
elevado,  o  maior  atopado  até  o  momento,  e  nunca
observado en ningunha outra das praias incluídas nas
mostraxes desta acción.

Observáronse  3  importantes  episodios  de
recrutamento non continuados (2014, 2017 e 2020) nos
períodos  setembro-decembro,  pero  non  se  atopou
unha poboación consolidada de adultos, sendo os datos
máis  favorables  en  canto  a  cohortes  e  estrutura  de
tamaños os do período de decembro 2018 a decembro
2019.

Outras praias

Das  mostraxes  realizadas  nas  outras  praias  onde
existiu este recurso destacan Estorde e A Ladeira onde
se atopan exemplares e estanse a explotar os bancos.

Cruzamento de tódolos datos e modelos exploratorios

A granulometría e a topografía da praia de Vilarrube
amosou  unha  variación  espacial  e  temporal  clara  ao
longo  do  período  de  estudo  cun  incremento  da
compactación,  tamaño  medio  do  gran  e  altura
topográfica, e unha diminución da selección do gran de

2014 a 2020. As diferenzas espaciais teñen relación coa
influencia dos ríos e a posición respecto do mar.

A  densidade  e  o  tamaño  da  coquina  varían
espacialmente  cunha  maior  abundancia  e  menor
tamaño cara ao oeste da praia (Rego das Ferrerías). A
abundancia amosou unha constancia nos últimos anos
mentres  que  o  tamaño  vén  diminuíndo  de  xeito
acusado.

O crecemento da coquina tamén variou espacialmente
e  parece  que  unha  maior  compactación  favorece  un
crecemento máis isométrico.

Tanto  a  densidade  como  a  biomasa  aumentan  coa
selección do gran e cando o tamaño medio do gran é
menor.  Así  mesmo,  a  abundancia  e  a  biomasa
relacionáronse  positivamente  coa  compactación.  O
patrón espacial de ámbalas dúas variables podería ser
explicado por mor da circulación das mareas na zona.

As  achegas  continentais,  a  compactación  e  a  altura
topográfica relacionáronse coa evolución temporal da
abundancia e do tamaño.

As extraccións de coquina en Galicia están fortemente
influenciadas  polas  producións  obtidas  no  banco  de
Cedeira (praia de Vilarrube), inicialmente aumentan e
mantéñense  a  partires  do  2005  e  descenden
drasticamente a partires do ano 2013.

As  capturas  por  unidade  do  esforzo  en  Vilarrube,
ademais da dinámica temporal mencionada, gardaron
unha relación negativa coas achegas continentais, coa
temperatura do mar e coa compoñente norte-sur do
vento, mentres que foi positiva coa compoñente este-
oeste.

No Lombo das Navallas non hai variacións significativas
na granulometría dos sedimentos, os sedimentos son
areosos, o que indica que non hai entrada e/ou saída de
sedimentos ao banco diferentes dos xa existentes. En
canto  á  compactación,  a  dureza  da  praia  non  é
homoxénea, existindo diferenzas entre a parte norte e
sur e a zona central.

Ademais,  debido aos temporais, os cambios de perfil
producen  a  retirada  e/ou  incremento  de  area  en
distintas zonas.

Os  datos  da  compactación  indican  unhas  praias  moi
dinámicas e constantes na súa dureza, e que recuperan
a  baixada  dos  seus  valores,  tralos  temporais  do
inverno.

A ría  do Barqueiro  responde positivamente tanto ao
afloramento (Q) como a achegas ou descargas fluviais
(R) nos 30 días anteriores ao de extracción. A pendente
da liña é maior para as achegas continentais, indicando
que  das  dúas  variables  é  esta  a  que  máis  inflúe.  A
renovación da ría do Barqueiro por efecto das achegas
continentais é moi elevada.

Tamaño  de  primeira  maduración,  fecundidade,
cultivo en criadeiro e sementeiras

En  xeral  hai  diferenzas  no  desenvolvemento
gametoxénico nas clases de tamaños máis pequenas,
nas  inferiores  a  20  mm.  Nos  outros  tamaños  o
comportamento  é  similar  ao  longo do  ano.  Madurez
nos  meses  de  abril  a  agosto.  Repouso  a  partires  de
setembro.  Este  ciclo  coincide  co  observado  noutros
anos.
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O tamaño de primeira maduración L50 establécese en
19,04 mm.

Obsérvanse coquinas con tamaños entre 13,67-14,5 mm
xa en estado de madurez.

A  fecundidade  en  base  ás  desovas  obtidas  das  7
inducións realizadas oscilou entre 5,8 x 105 e 1,03 x 106
cunha media de 8 x105 ovocitos por femia.

O tamaño dos  ovocitos  variou entre  20,4 e  60,2 mµ
cunha media de 42,3 m. Non se atopou relación entreμ
o tamaño dos ovocitos e o tamaño dos individuos.

O  cultivo  de  coquina  en  criadeiro  ten  un  protocolo
definido no criadeiro de Ribadeo que foi transferido ao
minicriadeiro  do  Vicedo  conseguindo  semente  de
coquina en ámbalas dúas instalacións.

Desde  o  ano  2017  fanse  repoboacións  de  semente
marcada  cultivada  no  CIMA de  Ribadeo,  na  praia  de
Abrela (Costa Cantábrica).

Histopatoloxía

A pesar de que os esforzos de mostraxe centrábanse
en analizar os tamaños críticos a partir de 25 mm, en
moitos casos o tamaño era sensiblemente inferior por
non atoparse eses tamaños, sobre todo nas mostraxes
en praia América. Debido a esta situación, analizáronse
exemplares nas primeiras etapas de crecemento, cando
as  principais  parasitoloxías  adoitan  darse  en
exemplares adultos  e  non en exemplares  xuvenís.  En
todo  caso,  en  organismos  de  tamaño  comercial
tampouco se atoparon parasitoloxías relevantes.

Débese considerar que as parasitoloxías consideradas
importantes en moluscos, adoitan darse en densidades
de cultivo elevadas, que tampouco se dan no caso da
coquina.

Os  resultados  obtidos  están  na  liña  xa  establecida
noutros estudos, non se pode establecer un patrón nin
xeográfico nin estacional. As parasitoloxías detectadas
pola súa prevalencia e sobre todo pola súa intensidade,
non  se  poden  considerar  como  responsables  da
diminución da coquina.

Microbioloxía

Non se observou a implicación de axentes microbianos
ou parasitarios no declive dos bancos de coquina.

Nas análises realizadas mediante PCR e PCR en tempo
real, non se detectou a presenza do virus OsHV-1 nin de
OsHV-1 Var.

Caracterización ecotoxicolóxica

Continúan  aparecendo  niveis  de E.  coli  altos  (>1000
UFC/100 mL) e excedendo amplamente a normativa de
augas para o baño na desembocadura do río Muíños en
praia América.

Debido  ao  anterior,  a  coquina  de  praia  América,  a
diferenza  da  dunha  zona  limpa  (Ladeira),  presenta
niveis detectables de coliformes fecais (50 UFC/100 g),
aínda que non de E. coli.

Non se aprecian niveis de metais traza en coquina moi
por enriba dos niveis de fondo naturais. Para os metais
estudados non se supera o criterio BAC da OSPAR, o
máis esixente dos considerados, salvo para o caso do
cobre nalgunhas mostras de praia América e Estorde e
o zinc nas tres praias, sen que en ningún dos casos se
supere o criterio  empregado pola NOAA (EEUU)  para

clasificar  o  grao  de  contaminación  como  de  nivel
medio.

A pesares  do anterior,  as  coquinas de praia  América
mostran  niveis  de  Hg,  Cu  e  Pb  maiores  que  as  das
outras dúas praias.

Dentro  dos  baixos  valores  atopados,  apréciase  unha
tendencia  a  maiores  niveis  de  metais  nas  femias  en
comparación  cos  machos,  sendo  estas  diferenzas
significativas para os niveis de Hg, Ni e Zn.

En  ningún  caso  os  niveis  en  coquina  de  metais
regulados na lexislación para alimentos humanos (Pb,
Cd,  Hg)  achéganse  aos  límites  máximos  admisibles
vixentes na UE.

Non  se  apreciaron  neste  estudo  niveis  de
contaminación  química  preocupantes,  centrándose  o
problema  de  Praia  América  na  achega  de  bacterias
fecais a través do río Muíños.

Xenética

A análise dos bancos  detectou  a  presenza de Donax
vittatus en praia América, Corrubedo e A Lanzada. En
praias  como Altar,  Area,  Abrela,  Vilela  e  Lombo das
Navallas  non se  atoparon  exemplares  de  D.  vittatus,
sendo escasa a presenza de D. trunculus. Ademais non
se detectou a nivel molecular a presenza de híbridos.

Tampouco  na  mostraxe  submareal  realizada  se
atoparon exemplares de  D. Vittatus,  como se creu en
principio  que esta especie  podería aparecer  só nesta
zona dos bancos.

O  estudo  xenético  nas  localidades  analizadas  non
presentou  diferenciación  xenética,  é  dicir,  que  as
poboacións de coquina de Galicia son as mesmas. Así
qu, os proxenitores para a obtención de semente poden
obterse de calquera localidade galega, posto que todas
son xeneticamente homoxéneas.  Con todo,  o sistema
“masal”  de  obtención  de  semente  en  criadeiro  debe
mellorarse para evitar a diminución da variabilidade na
semente obtida. Por iso, sería de grande interese levar
a  cabo  un  deseño  de  obtención  de  semente  co
obxectivo  de  que  o  maior  número  de  proxenitores
contribúan moito máis á seguinte xeración.
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Fig.3. Probabilidade de estar maduro (±95%) en función do tamaño/mes.
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PROTOCOLO PARA REALIZAR A ESTIMACIÓN DAS EXISTENCIAS DESTES RECURSOS

CRITERIOS  PARA  A  FIXACIÓN  DE  ÉPOCAS  DE
VEDA/DESCANSO

Para a adecuada xestión deste recurso,  recoméndase
iniciar  un seguimento  máis  exhaustivo  da  pesqueira,
centrándose  en  aspectos  como  a  notificación  das
capturas, así como na realización de controis regulares
destas. Suxerimos as seguintes medidas:

- PLANS DE EXPLOTACIÓN.

Deben  especificar  as  subzonas  de  explotación.
Ademais deben establecer medidas para cada especie,
xa que algúns plans recollen medidas conxuntas para
varias  especies  de  poliquetos  con  características
biolóxicas e de explotación moi diferentes.

En particular,  deben de establecer  topes de  captura
independentes para as distintas especies e rexistrar a
arte  empregada  para  a  captura  de  cada  unha  delas
(por exemplo, no caso da  D. neapolitana, emprego de
sal en vez forquita).

Alternativamente suxerimos facer plans de explotación
independentes,  polo  menos  para  a  especie  L.
impatiens, debido a que presenta notables diferenzas
ligadas ao hábitat, tamaño e modo de explotación.

- PERSOAL MARISCADOR.

Deben  comunicar  a  subzona  de  explotación  e  as
capturas  que  collen  diariamente,  no  canto  de
notificalas o día en que se realiza a venda destas. Así
mesmo, deben notificar o tempo total empregado na
actividade diaria. Alternativamente poden levar un GPS
de  rexistro  continuo.  Recoméndase  levar  á  lonxa  a
captura dun día unha vez ao mes, para o control de
peso.

- ASISTENCIA TÉCNICA.

Suxírese a realización mensual dos seguintes controis:

i. Control de peso medio individual nunha submostra
representativa das capturas.

ii.  Mostraxes  de  densidade,  recollendo  a
heteroxeneidade da distribución.

No  caso  da  D.  neapolitana,  dado  que  non  forma
agregacións, poden facerse en período de marea baixa,
contando o número de tubos en cadrados de 0.5x0.5 m
tirados  aleatoriamente,  e  distanciados  5-10  m.  É
importante ter en conta que unha porcentaxe destes
tubos  estarán  baleiros  (nas  mostraxes  realizadas
durante a acción estimamos un 15% de tubos baleiros).

iii.  Seguimento  da  CPUE  (número  de  capturas  por
unidade de tempo) como indicador de saúde do stock,

a partires dos datos de captura e tempo comunicados
diariamente polo persoal mariscador.

Recomendamos  así  mesmo,  establecer  canto  antes
unha liña base fiable, como punto de referencia para o
seguimento de densidade, CPUE e peso medio.

- VEDA DA ACTIVIDADE.

Segundo  os  resultados  deste  proxecto,  a  posta  de
ovocitos ten lugar entre os meses de agosto e outubro
e, polo tanto, esta sería a época máis axeitada para o
establecemento dunha veda na actividade.

Doutra banda, os resultados indican unha correlación
moi significativa coa temperatura da auga, iniciándose
a posta coa baixada da temperatura en relación aos
procesos de afloramento típicos das rías baixas nesta
época.

Polo  tanto,  a  época  de  posta  pode  variar  noutras
localidades. Con todo, baseándonos nos datos obtidos
no ámbito territorial  da confraría de Redondela,  non
consideramos  necesario  establecer  unha  veda  da
actividade.

Por  unha  banda,  a  partires  da  abundancia  total
estimada  e  dos  datos  de  capturas  achegados  pola
confraría entre os anos 2017 e 2019, estimamos unha
captura  anual  do  5,5% da  biomasa  explotable,  e  do
1,6% durante os meses de posta desta especie.

Ademais, é precisamente na época estival cando máis
demanda  hai  do  recurso  (xa  que  se  demanda  como
cebo para pesca deportiva).

Alternativamente,  pódese  explorar,  como  medida
técnica  de xestión,  a rotación espacial  das  zonas de
explotación.

CRITERIOS  PARA  A  AVALIACIÓN  DOS  PLANS  DE
XESTIÓN DE POLIQUETOS, COMO FERRAMENTA PARA
AS BIÓLOGAS E BIÓLOGOS DE ZONA E AS ASISTENCIAS
TÉCNICAS

MODALIDADE DE EXTRACCIÓN

A  modalidade  de  extracción  (a  pé/mergullo)  difire
dependendo  da  especie,  típicas  todas  elas  de
substratos  brandos  (area  ou  lama).  As  especies  A.
marina,  D.  neapolitana e  H.  diversicolor  recóllense
preferentemente  a  pé,  namentres  a  L.  impatiens
require  unha  técnica  de  mergullo,  ben  con  aire
subministrado desde a superficie, ben en apnea, aínda
que esta última é empregada no marco dos plans de
explotación da modalidade a pé.
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Existe actualmente un plan experimental na Confraría
de Pescadores da Coruña no que se emprega mergullo
autónomo para a extracción da L. impatiens.

Unha vez recolleitos, é habitual que as persoas que as
recollen  manteñan  os  individuos  vivos  en  viveiros,
durante un período que varía entre un e quince días,
até o momento da venda.

As diferentes técnicas de extracción empregadas e as
particularidades  de  cada  especie  de  poliqueto
condicionan  o  tipo  dos  datos  rexistrados  polas
confrarías, e polo tanto a xestión do recurso. A xestión
actual realízase principalmente a través da avaliación
indirecta do estado do recurso baseada nos datos das
captura.

Con todo, nalgunhas confrarías, as asistencias técnicas
e os biólogos e biólogas de zona levan anos realizando
a  avaliación  directa  a  través  das  mostraxes  de
abundancia e dos controis de peso.

AVALIACIÓNS  INDIRECTAS  DO  RECURSO:  REXISTROS
DE CAPTURA.

As confrarías proporcionan mensualmente o “número
de  individuos”  ou  unha  “medida  volumétrica”,  dos
extraídos por persoa e día, dato que posteriormente é
convertido  en  “biomasa  total”.  Tamén  poden
especificar a zona concreta de captura,  entre outros
datos  persoais  e  económicos.  Para  iso  enchen  unha
ficha que lles proporciona o Servizo de Análise e de
Rexistros,  da Dirección Xeral  de Pesca,  Acuicultura e
Innovación Tecnolóxica da Consellería do Mar (SAREX).

Ao non ser un recurso destinado ao consumo humano,
non ten que pasar pola lonxa, polo que é habitual que
o propio persoal mariscador sexa o que leva o rexistro
diario  das  súas  capturas  e  mensualmente  remita  os
datos ás  confrarías.  Esta  circunstancia  motiva  que o
rexistro  dos  datos  varíe  considerablemente  dunhas
confrarías a outras, tanto nas variables medidas (que
dependen da especie) como na fiabilidade e, por tanto,
a utilidade dos mesmos.

A  continuación  resúmense  as  principais  formas  de
rexistro de datos segundo a especie:

-  D. neapolitana e  A. marina.  Rexístranse as capturas
como “número  de  individuos”,  xa  que  os  exemplares
son bastante grandes e  fáciles  de contar.  Utilizando
como factor  de  conversión  o  peso  medio  individual,
este dato é transformado a “biomasa total” (g). Esta
estima  adoita  ser  fiable  no  caso  das  confrarías  que
contan  con  Asistencia  Técnica,  xa  que  normalmente
fan controis  regulares  destes  parámetros.  Con todo,
noutras ocasións a estima non é axeitada, xa que se
emprega un dato medio de peso por individuo sen ter
en  conta  a  variabilidade  espazo/temporal  deste
parámetro.

-  L.  impatients e  H. diversicolor.  Os datos para estas
especies  adoitan  proporcionarse  como  medidas
volumétricas, normalmente “vasos”, xa que é a unidade
demandada polas persoas que adquiren o produto. Con
todo, o tipo de vaso e por tanto o volume, varía entre
elas.

Este volume é convertido posteriormente en “número
de exemplares por vaso”, cunha estima máis ou menos
precisa dependendo da regularidade dos controis.

Tamén é frecuente que se rexistre o “peso total”  da
captura,  xa  que  os  individuos  destas  especies  son
pequenos  e,  no  caso  da  L.  impatiens,  unha  vez
capturados  forman  unha  densa  maraña  (como  unha
pelota),  que  impide  separar  e  contar  os  individuos

dunha maneira sinxela. No caso da H. diversicolor ten a
particularidade  de  que  é  unha  especie  moi  delicada
polo  que  se  evita  na  medida  do  posible  a  súa
manipulación.

AVALIACIÓNS DIRECTAS DO RECURSO: MOSTRAXES

Nalgúns casos, ademais dos datos extractivos, cóntase
cos datos das mostraxes realizadas polas asistencias
técnicas  e  as  biólogas  e  biólogos  de  zona.  Na
actualidade,  as  metodoloxías  de  mostraxe  que  se
aplican  para  a  avaliación  deste  recurso  varían
dependendo  da  especie  e  van  encamiñadas  a  obter
indicadores de densidade, biomasa e/ou esforzo.

-  D. neapolitana e  A. marina son especies bentónicas
frecuentes no intermareal, e facilmente observables a
primeira vista, o que permite unha mostraxe directa en
marea baixa para estimar a densidade (individuos/m2) e
biomasa (kg/m2) nas zonas de produción.

No  caso  da  D.  neapolitana rexístrase  o  número  de
tubos, xa que estes sobresaen de forma evidente da
superficie do substrato.

No  caso  da  A.  marina contabilízase  o  número  de
pegadas  de  area  que  os  individuos  deixan  sobre  a
superficie  do  substrato,  produto  do  seu  hábito
alimenticio sedimentívoro.

-  H.  diversicolor vive  enterrada  no  substrato  do
intermareal e non é detectable a primeira vista, polo
que  é  necesario  extraer  previamente  o  sedimento,
utilizando  un  cadrado  de  superficie  coñecida.
Separando os individuos cunha caixa de dobre fondo é
posible  obter  unha  estima de  densidade  (individuos/
m2; individuos/m3) e biomasa (kg/m2; kg/m3).

- L. impatiens vive enterrada na zona intermareal baixa
e na zona submareal e frecuentemente baixo rochas.
Por  este  motivo,  as  mostraxes  precisan  técnicas  de
mergullo  que  requiren  a  participación  de  persoal
mariscador  con  experiencia  na  extracción  deste
recurso. Isto permite estimar o número de individuos
extraídos por unidade de tempo (individuos/h), xa que
se  descoñece  a  superficie  de  mostraxe.  Este  dato
permite  facer  comparacións  relativas  entre  distintas
zonas, anos ou entre distintos momentos do ano, pero
non  permite  obter  estimas  de  densidade  ou  de
biomasa por zona de explotación.

CRITERIOS PARA A AVALIACIÓN DOS POLIQUETOS

Baseándonos na experiencia e nos datos recolleitos no
marco  do  proxecto  CIMA  18/05,  pódense  facer  as
seguintes  consideracións  sobre  a  utilidade  e  a
aplicabilidade  dos  indicadores  habitualmente
empregados para a xestión dos recursos marisqueiros,
na xestión das especies de poliquetos.

Indicadores biolóxicos non adecuados para poliquetos:

-  Tamaño  dos  individuos.  Unha  das  dificultades  que
entraña a xestión dos poliquetos é a pouca utilidade
dos  datos  biométricos.  No  caso  destas  especies,  o
tamaño  dos  individuos  (lonxitude)  non  está
directamente  relacionado  coa  idade,  debido  a  que
mostran unha alta capacidade de rexeneración que lles
permite  restituír  estruturas  perdidas  (Freitas  et  al.,
2015). Por iso os individuos dun mesmo tamaño poden
ter  idades  moi  diferentes.  Polo  tanto,  non é  posible
establecer  unha  estrutura  de  tamaños  acorde  coa
saúde do stock.

Con todo, a literatura científica achega algún dato de
interese  neste  sentido.  No  caso  concreto  da  D.
neapolitana,  a  partires  de  investigacións  realizadas

m 56



tanto con organismos cultivados en laboratorio (Conti
e Masse, 1998), como con traballo de campo, Woodi et
al., (2014) consideran recrutas (ou xuvenís con menos
dun ano de idade), os individuos cun diámetro interior
do  tubo  <5  mm.  A  variación  tanto  espacial  como
temporal na porcentaxe de tubos <5 mm de diámetro
interno,  pode  ser  utilizado  como  indicador  de
recrutamento.

Coñecer  a  variación  espacial  e  temporal  do
recrutamento  pode  axudar  a  unha  xestión  espacial
encamiñada  a  protexer  os  xuvenís  e  permitir  a
renovación da poboación. Con todo, cremos que unha
mostraxe  directa  de  individuos  tan  pequenos  non  é
operativa para unha asistencia técnica.

-  Tamaño  de  madurez  sexual.  Ao  non  existir  unha
relación  directa  entre  o  tamaño  e  a  idade,  resulta
difícil a estimación do tamaño da madurez sexual para
poder  establecer  un  tamaño  mínimo  de  captura  (xa
que un individuo pequeno non é necesariamente novo).
Sería  necesaria  unha  investigación  “ad  hoc”  que
permitise  obter  algunha  referencia  para  identificar
organismos  inmaturos.  No  caso  concreto  da  D.
neapolitana,  hai  ademais  evidencias  de
hermafroditismo secuencial  protándrico (Arias  et  al.,
2016), polo que algúns individuos inicialmente machos,
poden cambiar de sexo nalgún momento ao longo da
súa vida, condicionados por factores como o sex-ratio
da  poboación,  a  densidade  local,  ou  factores
relacionados coa mortalidade e o crecemento (Borges
et al., 2016).

Nestes casos, o tamaño da madurez sexual non debe
ser un valor de referencia para a xestión, xa que deixa
sen  protección  as  femias  reprodutoras,  que  adoitan
manterse en baixas proporcións nas clases de tamaño
máis pequenos.

Para  especies  que  presentan  hermafroditismo
secuencial,  a  “tamaño  de  cambio  de  sexo”  está
considerada  como  a  estimación  estatística  máis
adecuada (Allsop e West, 2003). Existen xa evidencias
de que un nivel alto de explotación de invertebrados
mariños con hermafroditismo protándrico, induce aos
individuos a diminuír  de forma substancial  o tamaño
de  cambio  de  sexo  para  compensar  a  perda  dos
individuos  en  clases  de  tamaño  máis  altos  (Borges,
2013;  Martins  et  al.,  2017),  alterando  por  tanto
parámetros poboacionais que poden afectar á xestión
do recurso.

Indicadores biolóxicos útiles na xestión dos poliquetos

-  Peso  dos  individuos.  Sen  dúbida,  no  caso  dos
poliquetos, esta variable é máis sinxela de medir que o
tamaño. Aínda que como se comentou anteriormente,
a estrutura de tamaños/pesos non é adecuada como
indicador de saúde do stock, este dato si é útil  para
caracterizar  as  poboacións  de  poliquetos  das
diferentes  zonas  de  extracción,  xa  que  o  peso  dos
individuos  varía  moito  localmente  dependendo  de
factores ambientais. Ademais é unha medida requirida
para transformar o número de individuos capturados
en  biomasa,  tanto  para  as  avaliacións  indirectas  do
recurso,  como  para  a  estima  directa  de  biomasa
explotable.

Con todo,  é  necesario  que  este  parámetro recolla  a
variabilidade espazo-temporal  na zona de produción.
Como exemplo, na Confraría de San Xoán de Redondela
a conversión “número individuos / biomasa” é realizada
utilizando  un  factor  de  conversión  constante  de  15
g/individuo.

Os datos recollidos ao longo do traballo experimental
no  ámbito  territorial  da  Confraría,  mostran un peso
medio de 11,8 ± 3,3 g/individuo (N=850), aínda que se
observou unha variación mensual con mínimos no mes
de xullo (10,0 g ± 1.8) e máximos no mes de outubro
(14,1  g  ±  1.9)  o  que  implica  unha  variabilidade
significativa na estima da biomasa explotable (de 3 t a
6  t).  Polo  tanto,  é  necesario  que  os  datos  de  peso
recollan  a  variabilidade  espacial  e  temporal,  o  que
requirirá  a  realización  de  controis  periódicos  das
capturas (idealmente mensuais),  ou de mostraxes de
poboación.

- Densidade (individuos/m2) e biomasa (g/m2) do stock.

Este  indicador  é  aplicable  naquelas  confrarías  que
conten  con  asistencia  técnica,  xa  que  require  da
realización de mostraxes periódicas (non é válido para
a especie L. impatiens debido ao seu modo de vida e á
técnica  de  mostraxe).  Podería  establecerse  como
obxectivo,  manter  unha  determinada  porcentaxe  do
stock sen explotar.

Outros indicadores

- Captura por unidade de esforzo (CPUE, individuos/h).

De  entre  os  indicadores  empregados  para  outros
recursos, este semella ser o máis sinxelo de utilizar no
caso dos poliquetos xa que pode obterse directamente
a  partires  dos  datos  de  extracción  proporcionados
polas  confrarías.  Trátase  dun indicador  sensible  que
permite  coñecer  variacións  no  estado  relativo  do
recurso (variacións mensuais, anuais, etc.).

Co obxectivo do mantemento do stock, en consonancia
coa  derrogada  Orde  do  6  de  febreiro  de  1998  que
regulaba a extracción de poliquetos, pódese establecer
como  criterio  de  avaliación,  unha  CPUE  que  se
manteña  por  enriba  do  60%  desde  o  inicio  da
explotación,  o  que  requirirá  establecer  un  nivel  de
referencia inicial.

Sería necesario que o persoal mariscador comunique a
hora  de  comezo  e  fin  da  actividade,  ou
alternativamente,  limitar  o  tempo  de  extracción  a
unha franxa horaria determinada. Con todo, o dato de
CPUE  só  é  informativo  cando  a  confraría  dispón
ademais de datos fiables de captura e/ou peso.

Como este recurso se demanda principalmente para o
uso  como  cebo  na  pesca  deportiva,  o  persoal
mariscador  comunica  o  número  de  exemplares
vendidos. A comunicación ten lugar o día de venda, non
o  día  da  captura  polo  que  os  datos  rexistrados  a
principio dun determinado mes poden corresponder a
capturas do mes anterior.

É importante establecer a necesidade de comunicar as
capturas  diarias,  o  día  da  extracción,  ou
alternativamente, pasar as capturas pola lonxa, como
nos recursos de consumo humano,  para asegurar un
rexistro máis rigoroso.

- Captura máxima anual.

Cando non sexa posible facer a mostraxe directa, pode
obterse a partir dos datos históricos de capturas. Isto
permitirá  establecer  unha  cantidade  máxima  de
biomasa  explotable  en  base  aos  datos  dos  anos
precedentes. Este indicador requirirá dispor de series
temporais,  con varios  anos estables,  e identificar  un
rango “natural”  de flutuacións das poboacións cando
son  explotadas  a  unha  determinada  taxa  de
explotación.

Indicadores ecolóxicos
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Nos últimos anos foi tomando importancia a relación
entre a actividade marisqueira e o estado ambiental do
medio mariño,  ante a evidencia de que o estado das
poboacións  dos  recursos  marisqueiros  dependen  do
estado  do  medio,  tamén  a  propia  actividade
marisqueira contribúe ao mantemento das condicións
do hábitat e da biodiversidade. Por isto é importante
establecer indicadores sobre aspectos de interese para
a conservación dos hábitats e da diversidade.

- Riqueza de especies/diversidade de especies. En xeral,
os  poliquetos  xogan  un  papel  fundamental  nos
ecosistemas,  reciclando  a  materia  orgánica  en
descomposición,  oxixenando  o  sedimento  e
modificando a granulometría e o contido en materia
orgánica  do  hábitat,  favorecendo,  nalgúns  casos,
relacións  de  comensalismo  que  incrementan  a
diversidade  (Little,  2000)  e  como  dieta  principal  de
invertebrados  e  peixes.  Ademais,  os  poliquetos
tubícolas, como a  D. neapolitana, cando se atopan en
altas  densidades,  poden  actuar  como enxeñeiros  do
ecosistema  modificando  as  correntes  (Luckenbach,
1986).  Polo  tanto,  é  imprescindible  pór  atención  ás
modificacións xeradas na comunidade e no hábitat coa
actividade da extracción de poliquetos.

Os  resultados  indican  altas  densidades  da  D.
neapolitana  en  zonas  de  zostera  (con  alta  riqueza
específica),  que  poden  ser  debidas  a  relacións
interespecíficas  (posto  que  as  características  do
sedimento por si soas non explican a gran diferenza de
densidade  observada  entre  zonas  de  zostera  e  de
lama).

Unha extracción non adecuada da D. neapolitana pode
afectar o resto das especies da comunidade, e un bo
indicador  ecolóxico  da  saúde  do  ecosistema  será  a
riqueza de especies/diversidade de especies.

A  vantaxe  é  que  estes  indicadores  son  postos  en
práctica polas asistencias técnicas, polo que soamente
haberá que relacionalos coa presenza de poliquetos.

- Profundidade da capa redox. Para especies que fan
galerías como A. mariña, poderase explorar o uso deste
indicador,  xa  que  coa  súa  actividade  estas  especies
oxixenan  o  sedimento  profundo,  favorecendo  a
presenza doutras especies.

OUTRAS CONSIDERACIÓNS

-  Arte  empregada.  Dada  a  importancia  de  utilizar
indicadores  ecolóxicos  que  acheguen  información
sobre o efecto da extracción dos poliquetos no medio,
é importante que os plans de explotación recollan con
exactitude  os  aspectos  relacionados  co
desenvolvemento  desta  actividade.  Por  iso  é
recomendable  que  os  plans  de  explotación
especifiquen a arte que se emprega para cada especie.

- Identidade das especies explotadas. Unha das claves
para facilitar unha xestión adecuada e sustentable dos
recursos,  é  a  certeza  da  identidade  taxonómica  das
especies  que  se  explotan.  A  existencia  de  taxones

morfolóxicamente  crípticos  pode  conducir  á
explotación de especies con características biolóxicas
diferentes  baixo  as  mesmas  medidas  de  xestión
(Chenuil et al., 2019). Neste sentido, é necesario que a
Orde do 20 de decembro de 2018, pola que se aproban
os plans de xestión para recursos específicos en Galicia
para  o  ano  2019,  autorice  a  explotación  da  especie
Scoletoma laurentiana, en vez de Lumbrineris impatiens.

Aínda que a Lumbrineris impatiens se incluía no xénero
Lumbrineris  (Blainville,  1828),  actualmente  está
catalogada como Scoletoma laurentiana, e incluída no
xénero  Scoletoma  (Blainville,  1828).  Lumbrineris  e
Scoletoma son xéneros moi  parecidos entre si,  pero
diferéncianse  esencialmente  pola  ausencia,  en
Scoletoma, e a presenza, en Lumbrineris, de sedas en
gancho de tipo compostas (Oug, 2011).

Doutra banda, existe a posibilidade de que en Galicia
coexistan  máis  dunha  especie  do  xénero  Diopatra.
Recentemente constatouse nalgunhas zonas da costa
da  Coruña,  a  presenza  de  Diopatra  biscayensis.  Esta
especie  foi  inicialmente  descrita  na  costa  oeste  de
Francia (Fauchald et al., 2012) pero un estudo recente
suxire que o límite sur de distribución esténdese até o
Esteiro de San Vicente de la Barquera (Arias & Paxton,
2015).

Con todo,  a  constatación desta especie  na costa da
Coruña indica que é necesario facer unha revisión do
seu rango de distribución.

É  especialmente  importante  para  a  xestión  deste
recurso  en  Galicia  porque  a  D.  neapolitana e  a  D.
biscayensis son  especies  morfolóxicamente  moi
similares,  pero  con  características  biolóxicas
diferentes que poderían implicar diferenzas na xestión
das dúas especies:

1.  Bioloxía  reprodutiva:  estudos  realizados  na  costa
cantábrica con ámbalas dúas especies, indican que a D.
biscayensis  ten unha tempada de desova anual desde
principios de agosto até finais de setembro, época na
que deposita grandes cantidades de ovocitos en masas
xelatinosas  adheridas  aos  tubos  parentais  (Arias  &
Paxton, 2015). Pola contra, a D. neapolitana parece ter
unha desova entre marzo e xullo,  sendo os gametos
liberados  directamente  á  columna de  auga,  onde  se
produce a fecundación (Arias et al., 2016)

2. Densidade: Arias e Paxton (2015), indican densidades
da D. biscayensis relativamente baixas en comparación
coa  D. neapolitana  e relacionan esta observación con
poboacións  marxinais  no  límite  sur  do  rango  de
distribución  da  especie.  Con  todo,  as  nosas
observacións  indican  densidades  elevadas  da  D.
biscayensis nalgunhas  zonas  da  costa  da  Coruña.
Coñecer  a  densidade  é  importante  para  garantir  o
éxito na reprodución, que nestes organismos depende
da  separación  entre  adultos,  polo  que  a  densidade
antes  e  despois  da  extracción  é  importante  para  a
viabilidade dunha poboación.
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LIMIAR

A  Mya arenaria é unha especie de ameixa da familia
Myidae  que  presenta  unha  ampla  distribución
xeográfica no hemisferio norte, estando documentada
a  súa  presenza  en  ámbalas  dúas  costas  do  Océano
Atlántico e na costa este do Océano Pacífico. A pesares
de ser introducida en augas europeas hai máis de 400
anos, algúns autores a consideran como unha especie
exótica  invasora.  A  distribución  actual  en  Europa
abarca dende o Norte de Europa a Portugal, incluíndo
tamén o Mar Negro e o Mediterráneo.

Aínda que en Estados Unidos e en Canadá esta especie
constitúe  un  recurso  pesqueiro  e  acuícola  moi
importante,  en  Europa  non  se  explota  a  nivel
comercial.  Esta  especie  ten  un  valor  ecolóxico
importante,  como  alimento  de  diferentes  peixes
planos, crustáceos e aves limícolas.

En  Galicia  describíronse  recentemente  colonias  ben
asentadas de Mya arenaria na Ría de Arousa pero, máis
aló disto, nada se sabe desta especie a nivel galego.
Desde  o  CIMA  expúxose,  a  través  desta  acción  de
investigación, o desenvolvemento dun estudo dirixido
a coñecer a súa distribución en Galicia e os aspectos
biolóxicos  básicos  relacionados  coa  dinámica  de
poboacións  (avaliación  de  densidades,  estima  de
parámetros  como  a  mortaldade  e  o  crecemento),
aspectos  reprodutivos  (o  ciclo  gonadal  e  a  talla  da
primeira reprodución) e o estado sanitario (a presenza
de  parasitos  e  de  patoloxías).  Esta  información
constitúe  o  primeiro  paso  para  a  valoración  do  seu
potencial invasor ou da súa explotación como recurso
marisqueiro.

AVANCE DOS RESULTADOS

Obxectivo  1:  Determinar  a  distribución  xeral  da  Mya
arenaria en Galicia.

Coa información de que se dispón até o momento, só
se ten constancia da presenza desta especie no ámbito
da ría de Arousa. As mostraxes efectuadas nos Lombos
do Ulla,  a  información subministrada pola  asistencia
técnica de Carril e as mostraxes propias confirman a
implantación  na  zona  interior  da  ría.  Temos
comunicacións indicando a presenza desta especie no
banco de Saiñas (O Grove) e na praia de Ladeira (Cabo
de Cruz), este extremo non puido ser aínda verificado.

Obxectivo 2:  Estudar a dinámica poboacional de  Mya
arenaria na Arousa.

O estudo centrouse no banco da Praia de Ría de Beluso
situado no ámbito territorial  da confraría  de Rianxo.
Neste  banco  foi  onde  se  describiu  por  primeira  vez

esta  especie  en  Galicia  e  as  mostraxes  previas
confirmaron  que  aparece  en  densidades  suficientes
(76,4  ±  13,2  ind/m²,  media  ±  erro  estándar)  para
garantir  a  posibilidade  de  seguir  a  evolución  da
poboación no tempo.

A distribución de frecuencias das clases de talla non
permitiu  identificar  de  forma  clara  as  diferentes
cohortes  presentes  no  banco,  aínda  que  a  elevada
amplitude  de  tamaños  observada  suxire  que  a
poboación está integrada por individuos de diferentes
idades  e  que  leva  tempo  establecida  na  zona.  Cabe
destacar en todo caso,  a escaseza de exemplares de
tamaños  pequenos  que  suxiran  a  incorporación  de
individuos xuvenís á poboación; non parece por tanto
que tivese lugar  ao longo de 2020 un recrutamento
apreciable desta especie neste banco.

A  pesares  da  limitación  dos  datos,  apréciase  un
desprazamento da moda cara a tamaños superiores co
paso do tempo o que permite inferir  un crecemento
dos  individuos  presentes  na  poboación,  de  forma
conxunta e non desagregada por clases de idade, de
aproximadamente 20 mm/ano.

Fig. 1 Distribución da Mya arenaria na ría de Arousa

Obxectivo  3:  Definir  o  ciclo  gonadal  e  tamaño  da
primeira maduración desta especie na ría de Arousa.

Ao longo de 2020 analizáronse ao microscopio óptico a
práctica  totalidade  das  preparacións  histolóxicas
correspondentes ás mostras recollidas mensualmente
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en  Beluso.  Está  a  traballarse  na  adaptación  de
diferentes  escalas  de  desenvolvemento  gonadal
propostas por outros autores para esta especie, pero,
polo de agora, debido a que non se logrou completar
un ano enteiro de seguimento, non foi posible chegar á
definición dunha escala definitiva.

Os resultados preliminares suxiren que a Mya arenaria
presenta a sua gónada inactiva durante o outono e que
esta se desenvolve durante o inverno de maneira que
acadaría a madurez na primavera. Moi probablemente
o momento da madurez e posta coincida cos meses de
abril, maio e xuño.

Obxectivo  4:  Determinar  o  estado  sanitario  da  Mya
arenaria na ría de Arousa.

Esta  especie  está  a  revelarse  como  un  bivalvo  moi
pouco parasitado e exento de problemas patolóxicos.
Polo de agora unicamente se detectaron organismos
simbiontes  con  prevalencias  e  intensidades  de
infección baixas.

Ordenados  de  maior  a  menor  prevalencia,  os
organismos simbiontes detectados foron os seguintes:
inclusións de organismos procariotas tipo Rickettsia en
divertículos  dixestivos  (12%),  parasitos  tipo  Marteilia
en epitelio do estómago e divertículos dixestivos (7%),
organismos  metazoos  tipo  cestodo  na  glándula
dixestiva  (3%),  metacercarias  de  trematodos
enquistadas no pé (2%), ciliados nas branquias (0,5%) e
copépodos na glándula dixestiva (0,5%).

A pesares de que a prevalencia é baixa e as infeccións
leves,  polo  seu  potencial  patolóxico  e  por  constituír
unha  novidade  nesta  especie,  está  a  traballarse  na
validación  dos  diagnósticos  realizados  mediante
histoloxía  e  na  identificación  dos  parasitos  tipo
Marteilia  coa  axuda de  ferramentas moleculares.  De
momento  estase  a  por  a  punto  as  técnicas
diagnósticas e ao longo de 2021 comezarase a obter
resultados.
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Título da acción de investigación. Acrónimo. Código CIMA

Seguimento científico-técnico das campañas de extracción de pectínidos e doutros moluscos nas rías do litoral de Galicia. 
PECTMOL. CIMA 19/05

Investigador principal

Carlos Gabín Sánchez

Outro persoal investigador participante

Alonso Martínez, A.; García Tasende, M. A.

Persoal técnico Persoa titular de bolsa

Ameal Romero, A.

Entidade que financia: Consellería do Mar - Xunta de Galicia

Data do inicio: novembro 2019 Data do remate: decembro 2021

RESULTADOS

Para deseñar un método de mostraxe adecuado para
unha zona determinada débese dispor de información
sobre  a  bioloxía  das  especies  obxectivo  e  as
características  ambientais  da  zona  (batimetría,
granulometría,  etc).  Por  iso  realizáronse  mostraxes
preliminares da zona para coñecer a media e a varianza
das  variables  que  se  desexan  analizar  (densidade,
biomasa,  tamaños).  No  marco  do  proxecto  Pectmol,
realizáronse  unha  serie  de  mostraxes  en  outubro  e
novembro de 2019, así como en febreiro, xullo, outubro
e novembro do 2020.

Ao  tratarse  de  especies  bentónicas  que  viven
principalmente  en  profundidades  de  máis  de  5m
(profundidade  limitada  tamén  polas  determinacións
legais) a mellor metodoloxía é a de empregar as artes
de  pesca  que  emprega  a  flota  que  traballa  nestas

pesqueiras,  adaptándoas  aos  obxectivos  e  ás
metodoloxías de mostraxe que imos empregar. Para iso
adaptáronse  os  rastros  de  vieira  modificando  o
tamaño  das  mallas  do  copo,  co  obxectivo  de
determinar  a  densidade,  biomasa  e  distribución  de
tamaños das especies obxectivo.

Área de mostraxe

Como modelo de mostraxe seleccionamos o banco da
Pobra,  na  ría  de  Arousa,  para  validar  a  metodoloxía
empregada na avaliación das poboacións de vieira. O
banco está localizado entre a zona de punta Cabío (na
Pobra  do  Caramiñal)  e  Cabo  da  Cruz  (fig.1).  Conta
cunha  superficie  de  5.125.000  m2 divididos  en  82
cuadrículas  de  mostraxe  de  250x250  metros,  con
rangos de profundidade de entre 5-10m, 10-20m, e 20-
30m.

Fig.1. Límites do banco A Pobra e número das cuadrículas de mostraxe.

Tomouse de  cada  lance de 5  minutos a  información
seguinte:

• Cuadrícula de mostraxe e número de lance.

• Tipo de rastro empregado: vieira

•  Hora  de  largada  e  virado  do  rastro,  e  as  súas
coordenadas.  Estas  posicións  resultan  menos
importantes  que  as  do  arrastre  real.  As
coordenadas  tomáronse  con  GPS  configurado
preferiblemente  en  UTM  e  sistema  WGS84.  É
importante comprobar no GPS esta configuración.

• Hora e coordenadas no momento no que o rastro
se  fai  “firme”  e  cando  finaliza  o  arrastre.  As

coordenadas  tómanse  como  antes.  Esta
información  permitiunos:  i)  comprobar  que  o
arrastre foi realizado no interior da cuadrícula de
mostraxe,  e  ii)  calcular  o  tempo  de  arrastre  e  a
superficie.  Coa  axuda  dun  GPS  situaremos  a
embarcación  no  vértice  correspondente  para  o
inicio do lance e buscaremos o rumbo para cubrir a
diagonal elixida.

Selección das mostras.

Unha vez finalizado o arrastre de 5 minutos, sóbese o
rastro  a  bordo,  e  baléirase  o  contido  do  copo  na
cuberta.  O  copo  non  se  lava  antes  de  subilo  á
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embarcación, salvo que o peso da captura o impida. De
aí a importancia de que o tempo de arrastre non sexa
excesivo. 

Unha vez a bordo lavouse a mostra con coidado de que
non  se  perdan  os  individuos  de  menor  tamaño.
Posteriormente baléirase o copo na cuberta do barco,
e  realizamos  un  cribado  das  mostras  da  forma
seguinte:

Ao tratarse dunha mostraxe dirixida a coñecer o stock
e a bioloxía das poboacións de pectínidos, separamos
os individuos das especies obxectivo: vieira.

Tomouse  nota  das  especies  acompañantes  e  da
presenza das mesmas,  e devolvéronse ao mar canto
antes co fin de minimizar os posibles danos.

Aínda  que  o  obxectivo  destas  mostraxes  non  é  ter
información  sobre  a  biodiversidade  dos  bancos  de
pesca,  actualmente  a  Estratexia  Mariña  da
Demarcación  Noratlántica  obriga  ás  comunidades
autónomas  a  determinar  o  bo  estado  dos  stocks
comerciais,  co  que  se  poderían  realizar  mostraxes
dirixidas a analizar a biodiversidade destes bancos e a
realizar,  ao  mesmo  tempo,  avaliacións  da  súa
abundancia e das variacións estacionais.

Procesado das mostras a bordo.

Coa finalidade de realizar unha mostraxe que cause o
menor  dano  posible  ao  banco,  realizáronse  o  maior
número de determinacións a bordo da embarcación.

• Número e peso da captura das especies obxectivo.
Dependendo do tamaño da mostra optaremos por:

• Cando n ≤ 50. Contaranse e pesaranse todos os
individuos de cada especie.

•  Cando n  > 50.  Fíxose  unha submostra duns 50
individuos  seleccionados  ao  azar.  Evitouse  facer
selección de individuos. Cóntase e pésase o número
de individuos da submostra,  para logo calcular  o
número e peso total da mostra.

• Estrutura de tamaños da poboación. En función da
metodoloxía  anterior  determinouse  co  calibre  o

tamaño de todos os individuos da mostra. Mídese o
eixo antero-posterior dado que é o empregado para
determinar o tamaño comercial legal.

•  As  biometrías  realizáronse  a  bordo  co  calibre
electrónico, tableta e/ou portátil.

•  Unha  mostra  trasladouse  ao  laboratorio  para
realizar  determinacións  biométricas,  relacións
biométrica  e  relación tamaño – peso;  determinar
L50 e L90; seguimento do estado reprodutivo.

Procesado das mostras no laboratorio.

•  Realizáronse as determinacións biométricas  dos
eixos  dorso-ventral  (altura),  antero-posterior
(lonxitude) e lateral da cuncha, así como a relación
tamaño-peso, ao día seguinte da captura, sempre
que a mostra permaneza viva no viveiro.

•  Diseccionáronse  un  número  de  individuos  para
determinar  os  seus  índices  de  condición  e
tomáronse mostras para o seu estudo reprodutivo.

•  O  índice  de  condición  é  o  método  cuantitativo
máis  empregado  no  estudo  do  crecemento  e  a
reprodución en invertebrados mariños. Este índice
de  condición  dános  información  sobre  o  estado
fisiolóxico  do  animal,  a  tensión  e  a  actividade
sexual.

•  Ciclo  gametoxénico.  Para  determinar  o  ciclo
gametoxénico,  as  seccións  de  gónada  fíxanse  en
formol  tamponado  ao  4%  durante  24  horas,
lávanse con auga e posteriormente deshidratadas
con alcol, acláranse en xilol e inclúense en parafina.
Cortáronse  seccións  de  5 m.  As  seccións  sonµ
tinguidas con hematoxilina de Harris e Eosina para
a  súa  posterior  análise.  As  mostras  serán
examinadas baixo un microscopio óptico.

RESULTADOS

Zona de avaliación e modelo de xestión.

Fig.2 Zona de Avaliación da campaña PECTMOL Densidade de kg/cuadrícula e
determinación de tres tipos de substratos. Etiquetas: kg/cuadrícula.
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Os datos obtidos foron tratados para cada arrastre e
globalmente, para a totalidade da superficie do banco.
Desta maneira podemos ter unha imaxe detallada de
cada zona do banco e ao mesmo tempo obtemos un
dato global que nos permite avaliar o recurso.

Os resultados obtidos en cada arrastre por cuadrícula
exprésanse  en  densidade  kg/cuadrícula  (250x250m2),
como observamos na fig.2.

Na fig.2 observamos como se distribúe a especie por
zonas de densidade de kg/cuadrícula,  onde se poden
apreciar  zonas  de  distribución  de  maior  densidade
relacionadas  co  tipo  de  fondo  e  profundidade.
Determinamos  tres  zonas  de  tipos  de  fondo:  lodo,
area-cascallo e area-roca.

A  zona  máis  externa  ao  banco  presenta  unha
densidade menor por cuadrícula, e coincide coa zona

máis  profunda.  Algunhas  cuadrículas  presentan
ausencia de exemplares.

Estrutura de tamaños

En  canto  á  estrutura  de  tamaños  desta  campaña
previa á campaña de extracción da vieira no outono do
2020,  obsérvase  unha  porcentaxe  baixa  (1%-3%)  de
vieiras nadas esta primavera (cohorte anual).

Hai un incremento de individuos en tamaños próximos
ao tamaño comercial (100 mm) e cuxo porcentaxe se
sitúa entre 17-19%.

No tamaño comercial, a porcentaxe de individuos é o
máis  alto  da  poboación  (22%),  e  a  partires  de  aquí
obsérvase  unha  caída  no  número  de  individuos  con
tamaños maiores.

Fig.3. Distribución de tamaños na poboación mostrexada

Na figura 4 pódese observar a incidencia da campaña
de pesca iniciada en decembro do 2019,  posto que a
distribución  da  poboación  estaba  concentrada  nos
tamaños superiores ao tamaño comercial (liña gris) e
posteriormente na mostraxe de febreiro do 2020 este
pico desaparece (liña verde) e a maioría da poboación
concéntrase nos tamaños próximos aos 100 mm.

Doutra banda, pódese observar como na mostraxe de
xullo do 2020 o pico do tamaño da poboación está en

90 mm (liña amarela), que na mostraxe de outubro de
2020 este pico desprázase cara ao tamaño comercial
100 mm (liña azul grosa). A partires do tamaño de 110
mm a poboación decrece quedando moi reducida a súa
abundancia.

A mostraxe de novembro do 2019 (liña gris) foi feita
nos barcos da flota de baixura, polo que o descenso de
exemplares inferiores ao tamaño legal débese ao tipo
de mostraxe utilizada.

Fig. 4 Comparativa da distribución de tamaños en distintos mostraxes
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Determinación da L50 e L90

O  tamaño  da  primeira  maduración  defínese  como o
tamaño á  cal  o  individuo  se  reproduce  por  primeira
vez. Analizáronse 281 individuos en tamaños ao redor
das  cales  a  poboación  empeza  a  madurar.  Obtívose
unha L50 de 50,5 mm e unha L90 de 61,6 mm.

O  dato  da  L90  de  61,6  mm  coincide  cos  datos
histolóxicos observados (aínda en proceso) e con datos
de crecemento de bibliografía actual.

Biomasa

Os  exemplares  destinados  a  este  estudo  foron
medidos e pesados individualmente, para a análise da
relación tamaño/peso.  Obtívose a recta de regresión
para o banco da Pobra que nos permite extrapolar os
valores  de  peso  para  todas  as  vieiras  recollidas  no
banco.

O resultado da biomasa estimada no banco obxecto de
estudo  é  de  8,00  toneladas  de  vieira.  Un  61%
corresponden  á  biomasa  non  comercial  e  un  39% á
biomasa de exemplares comerciais.

CONCLUSIÓNS

1. A aplicación deste modelo de avaliación para a
conservación  do  recurso  adecúase  ás
características do banco estudado.

2.  Este  modelo  de  avaliación  constitúe  unha
primeira etapa que nos permite obter unha mellor
compresión  da  dinámica  da  especie  no  banco  da
Pobra,  que  se  podería  extrapolar  aos  diferentes
bancos de vieira da ría de Arousa.

3.  O  modelo  permitiu  coñecer  a  distribución  da
especie no banco segundo a profundidade e definir
tres tipos de substrato.

4. Con este modelo púidose estimar a abundancia e
estrutura  de  tamaños  do  banco;  a  distribución  e
abundancia  de  sementes,  e  das  cohortes
explotadas.

5. Con este modelo podemos observar a incidencia
da actividade pesqueira sobre as distintas cohortes
que compoñen o stock do banco.

6.  En  canto  ao  estado  da  poboación  obxecto  de
estudo,  estímase  que  a  biomasa  explotable  con
tamaño superior ao comercial neste banco é de 3,12
toneladas.
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Título da acción de investigación – Acrónimo – Código CIMA

Protocolo de seguimento de bancos de ameixa rubia (Venerupis rhomboides) na ría de Vigo – PROAMRUBIA – CIMA 19/04

Investigador principal

Fernando Manuel Febrero Mayor

Outro persoal investigador participante

López Gómez, M. C.; Darriba Couñago, S.; Rodríguez González, L. M.

Entidade que financia: Consellería do Mar - Xunta de Galicia

Data do inicio: xullo do 2019 Data do remate: decembro do 2021

ACTIVIDADES REALIZADAS

Mostraxes nos bancos naturais das Illas Cíes, Liméns,
Tirán  e  Cabo  de  Mar,  na  primavera  e  no  outono,  a
bordo da embarcación “Adiós Vida” (3ªVI-5-6890).

Nestas  dúas  mostraxes  ningún  banco  amosou  unha
estrutura  de  tamaños  aparentemente  equilibrada,
entendida  como  aquela  na  que  a  abundancia  de
individuos “xuvenís” e a altura das novas cohortes é
maior que as dos exemplares comerciais, de forma que
permita  unha  renovación  eficaz  da  fracción  da
poboación que é obxecto de explotación.

Na  mostraxe  da  primavera  do  2020  a  abundancia
(media de individuos por lance) é menor no banco de

Tirán (6,00 ind por lance) e maior en Liméns (31,20 ind
por  lance).  A media de individuos legais  por  lance é
maior no banco de Cabo de Mar (14,10 ind por lance) e
menor no banco das Illas Cíes (1,62 ind por lance).

Na mostraxe do outono do 2020 a abundancia é menor
no banco das Illas Cíes (3,37 ind por lance) e maior en
Cabo  de  Mar  (26,90  ind  por  lance).  A  media  de
exemplares en tamaño comercial por lance é maior no
banco de Cabo de Mar (18,10 ind por lance) e volve ser
menor no banco das Illas Cíes (1,58 ind por lance).

Fig 1. Histograma da ameixa rubia no total dos bancos da ría de Vigo (primavera 2020)

Para comprobar se existen diferenzas entre as medias
de tamaño das distintas mostraxes na primavera e o
outono realizouse unha análise de varianza mediante
ANOVA.

O resultado da primavera e do outono do 2020 indica
que existe unha diferenza significativa  entre medias,
polo  que  se  realizou  unha  comparación  entre  pares
mediante Tukey.

As medias das dúas mostraxes son significativamente
diferentes. Isto é normal porque no outono atópase o
recrutamento  da  poboación  de  ameixa  rubia,
descendendo o tamaño medio da mostraxe, aínda que
se detectou un escaso recrutamento no outono.

CONCLUSIÓNS:

1.  Nas dúas mostraxes da primavera e do outono de
2020  ningún  banco  tivo  unha  estrutura  de  tamaños
aparentemente equilibrada.

2. No total dos bancos da ría de Vigo, aparecen tres
cohortes; na primavera de 13,94; 27,18 e 39,29 mm, e
no outono de 1,64; 37,13 e 43,50 mm, sendo en ámbalas
dúas mostraxes a de maior abundancia a cohorte de

adultos,  cando  debería  de  ser  a  cohorte  do
recrutamento anual.

3.  A  análise  da  varianza  amosou  unha  diferenza
significativa entre as medias das mostraxes. Isto é o
esperado  ao  atoparmos  no  outono  co  recrutamento
anual,  que despraza a media cara  aos tamaños máis
pequenas e máis abundantes.

SINERXÍA  DE  FACTORES  E  EFECTOS  SOBRE  OS
BANCOS DE AMEIXA RUBIA NA RÍA DE VIGO

A  variabilidade  observada  nas  capturas  de  ameixa
rubia na ría de Vigo e os episodios de alta mortalidade
do ano 2010 non se poden explicar por un só factor,
existe  unha  combinación  ou  sinerxía  de  factores  e
procesos  que  poden  axudar  a  entender  o  que
aconteceu.

Tanto  desde  o  punto  de  vista  da  hidrodinámica  do
fondo como das condicións termohalinas, existe unha
concomitancia  de  procesos  altamente  enerxéticos
asociados a fortes baixadas da salinidade por aumento
da descarga fluvial e tamén un quecemento da auga
propiciado  polo  efecto  do  afundimento.  Esta
combinación foi analizada previamente na ría de Vigo
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(Villacieros-Robineau,  2017)  apuntando  aos
importantes  efectos  que  podería  ter  para  o
ecosistema.

Os  resultados  obtidos  apuntan  a  unha  explicación
plausible que apoia a hipótese de partida. A época de
afundimento de 2009/2010 foi claramente excepcional.
Villacieros-Robineau et al, 2019 amosaron como neste
período  existiu  unha  potente  continuidade  de
cicloxéneses  explosivas  como  Xyntia  ou  Floora.  A
continuidade do paso de sistemas de baixas presións
non  soamente  facilitou  a  chegada  de  temporais  de
ondas do oeste e suroeste, senón que achegou unha
grande cantidade de precipitacións, o que se traduciu
nunha importante achega de auga doce á ría. Ademais
a  persistencia  das  condicións  de  afundimento
favoreceron o quecemento continuo da auga preto do
fondo,  ao  mesmo  tempo  que  se  deron  importantes
eventos de diminución da salinidade.

O  afundimento  2013/2014  presentou  un  efecto
hidrodinámico semellante pero non foi tan continuado
como  o  rexistrado  en  2009/2010.  Tampouco  se
rexistrou un quecemento tan prolongado como o de
2009/2010.

Por  outra  banda,  hai  que  considerar  a  dinámica  da
poboación do banco de ameixas. En 2009 alcanzouse o
máximo de capturas destes anos, o que amosa que a
poboación era moi numerosa e gozaba de boa saúde
previamente ao inverno de 2010 (Darriba et al, 2019).
En 2013 a poboación semellaba non estar recuperada
da forte baixada de 2010, co que os efectos que puido
producir o intenso afundimento de 2013/2014 poderían
non ser apreciados facilmente. Por último, destaca que

o  inicio  da  época  de  afloramento  posterior  a  estes
dous  períodos  de  afundimento  foi  distinta,
presentando quecemento importante en maio-xuño de
2010 que non se produciu no caso de 2014.

Polo tanto, a posible tensión ambiental sufrida polos
bancos de ameixa rubia durante o outono/inverno de
2009/2010 foi probablemente máis alta nestes últimos
anos. En tales circunstancias, é posible aseverar que o
estado fisiolóxico das ameixas a finais de abril do 2010
fose moi débil e que o quecemento producido en maio-
xuño  de  2010  axudase  á  proliferación  das  colonias
bacterianas  que  afectarían  masivamente  ás  súas
branquias, levándoas en última instancia á súa morte
masiva.

No contexto da sucesión interanual de condicións máis
ou  menos  favorables,  cabe  falar  de  períodos  máis
críticos e doutros de recuperación. Neste sentido, igual
que pasa con outros sistemas sometidos a eventos de
temporais como nos arrecifes de coral, existen pulsos
que alteran de forma moi clara a dinámica do sistema
costeiro en períodos relativamente curtos.

No esquema que se amosa a continuación, trátase de
explicar  o  posible  impacto  que  terían  estes  pulsos
méteo-oceanográficos sobre a dinámica da poboación
destes  bancos  marisqueiros  ao  longo  dos  anos.  O
período  2009/2010  representou  un  colapso
significativo  na  poboación  de  ameixa  rubia  como
consecuencia da combinación de fortes temporais de
ondas,  condicións  de  baixa  salinidade  e  de  intensos
quecementos da auga preto do fondo. Con todo, esta
situación non foi única.

Exemplo de esquema explicativo dos posibles procesos de colapso e recuperación das poboacións de
ameixa en base ao volume de recurso extraído en Galicia e as condicións ambientais.

No outono/inverno do 2000/2001  déronse condicións
de  temporais  de  ondas  que  puideron  ter  unha  alta
repercusión no interior da ría. Neste período, a priori
desfavorable,  déronse  tamén  fortes  descensos  nas
extraccións de ameixa rubia. Este feito indicaría que a
sinerxía proposta non sería unha coincidencia co ano
2009/2010. Outras perturbacións máis moderadas, sen
unha pegada tan intensa na extracción, poderían estar

relacionadas  con  outros  procesos  aínda  por
comprender.  Engadir  a  este  estudo  os  índices
atmosféricos  pode  axudar  a  entender  a  modulación
das  condicións  méteo-oceanográficas  e  a  súa
repercusión  ao  longo  do  tempo,  tanto  nos  colapsos
máis significativos como nos intervalos ou traxectorias
de recuperación que se producen entre eles.
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ACTIVIDADES

1.  Creación dunha  unidade de  estudo de macroalgas
mariñas.

Analizáronse  as  necesidades  para  o  estudo  destas
especies  recurso  e  a  dispoñibilidade  no  CIMA  de
instalacións.

Determináronse as seguintes necesidades:

-  Para  a  realización  de  estudos  taxonómicos  e  a
determinación  de  parámetros  biolóxicos,
demográficos  e  fenolóxicos  de  cada  unha  das
especies de interese.

-  Para  a  realización  de  cultivos  será  necesario
contar  con:  i)  cámara  incubadora;  ii)  cámara  de
cultivo  en  condicións  controladas;  iii)  zona  de
aclimatación  dos  reprodutores,  así  como  de
transición  entre  os  cultivos  de  laboratorio  e  os
cultivos  en  tanques  exteriores;  iv)  tanques  de
cultivo  exteriores  de  gran  capacidade  como paso
previo  ao  escalado  para  a  produción  comercial
destes recursos.

2.  Avaliación  do  estado  actual  da  explotación  de
macroalgas mariñas en Galicia.

En canto á avaliación do estado actual da explotación
das macroalgas mariñas, recompilouse a información
dispoñible de modo que se reconstruíu a base histórica
das  algas  mariñas  en  Galicia  desde  o  ano  1993.  O
método empregado para este traballo consistiu en:

-  Revisión  da  bibliografía  existente  sobre  a
explotación de algas mariñas en Galicia: Tasende e
Rodríguez  (2003),  Tasende  (2012),  Tasende  e
Peteiro (2015).

- Datos da declaración en primeira venda recollidos
na plataforma  www.pescadegalicia.gal, así como a
información subministrada polo servizo de Análise
e  Rexistros  da  Consellería  do  Mar.  Estes  datos
corresponden  á  primeira  venda  de  macroalgas
mariñas nas lonxas galegas que son recollidas polo
persoal mariscador acollido aos plans de xestión de
recurso específico alga.

- Información achegada polas asistencias técnicas
das confrarías como resultado dos seguimentos na
explotación  deste  recurso  e  polas  biólogas  e
biólogos  de  zona  da  Consellería  do  Mar
competentes  nos  seguimentos.  A  información
achegada consistiu na biomasa recollida por día de
cada  unha  das  especies  obxectivo,  número  de
mariscadoras  e  mariscadores  que  se  dedicaron  a
recoller e zona de recollida.

-  A  produción  da  explotación  das  empresas
transformadoras e que comercializan macroalgas,
que  teñen  autorizado  un  plan  de  xestión  de
macroalgas,  foi  estimada  en  base  á  información
que  facilitan  as  empresas  coas  solicitudes
mensuais de recollida e á información que achegan
cos  plans  de  explotación,  que  foi  contrastada
mediante entrevistas realizadas ás empresas.

-  Revisión dos históricos dos plans de xestión de
macroalgas  presentados  polas  confrarías  e
empresas desde o ano 2014.

3.  Estudo  da  bioloxía  das  principais  especies
explotadas.

Como  resultado  da  análise  do  estado  actual  da
explotación  determinouse  cales  son  as  principais
especies  explotadas  e  deseñouse  un  protocolo  de
mostraxe  para  cada  unha  delas.  Tamén  foron
seleccionadas  as  poboacións  que  serán  obxecto  de
seguimento ao longo de 2021.

Nestas  localidades  serán  rexistrados  diferentes
parámetros  demográficos:  cobertura  (%),  densidade
(individuos/  m2),  biomasa  (g/m2),  talla  (cm)  e  peso
medio  das  frondes  (g),  distribución  de  tallas  (cm),
estado fenolóxico  (estado de  madurez,  %  de  fronde
frutificadas)  e  estado  fitosanitario  das  plantas
(decoloracións, roturas, enfermidades, etc).

A metodoloxía de mostraxe consistirá na realización de
transeptos  perpendiculares  á  costa,  nos  que  será
realizada  unha  valoración  da  cobertura  das
macroalgas,  da  composición  específica,  densidade  e
biomasa, e o estado das poboacións.

As localizacións das poboacións das especies obxectivo
serán:

Porto do Son. Localizacións Punta Sacra (ED50 UTM
29T 499538 E  4730581  N)  e  Punta  Batuda  (ED50
UTM  29T  508048  E  4735927  N).  As  especies
obxectivo  nestes  intermareais  son: Bifurcaria
bifurcata,  Chondrus crispus,  Codium tomentosum e
Codium  fragile,  Gigartina  pistillata,  Himanthalia
elongata,  Mastocarpus  stellatus e  Saccorhiza
polyschides.

Vilanova de Arousa. Pedras de Corón e Punta Laxes
de Borreiros (Vilanova) ED50 UTM 29T 516046 E –
4714227 N. As poboacións seleccionadas non están
sometidas  a  explotación:  Ascophyllum  nodosum,
Fucus spiralis, Fucus guiry, Fucus vesiculosus e Fucus
serratus,  Osmundea  pinnatifida,  Pelvetia
canaliculata e Ulva spp.
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4.  Establecer  medidas  de  xestión  para  unha
explotación sustentable das especies recurso.

Realizáronse reunións coas persoas que coordinan ás
biólogas e biólogos de zona para poder determinar que
medidas  de  xestión  se  están  a  aplicar  nos  plans  de
xestión en vigor.

5.  Aplicación  de  novas  tecnoloxías  na  xestión  deste
recurso.

Das diferentes metodoloxías que se están a aplicar na
actualidade  na  avaliación  das  poboacións  de
macroalgas  mariñas  infralitorais  decidimos  realizar
experiencias de avaliación das poboacións infralitorais
de laminarias co emprego de drons subacuáticos,  ao
ser esta a metodoloxía máis simple de aplicación tanto
para  as  confrarías  con  plans  de  xestión  para
macroalgas  como  para  os  servizos  técnicos  da
Consellería do Mar.

O modelo do dron elixido SEAMAN da empresa Notilo
Plus foi contratado á empresa Zoemare SL. O dron ten
múltiples  funcionalidades  que  permiten  realizar  o
cartografiado das poboacións de Laminarias.

Durante o ano 2020 foron realizados tres mostraxes os
días  29/09/2020,  14/10/2020  e  26/11/2020  en  dúas
localidades da ría de Arousa.

6. Cultivo de especies de interese comercial.

Comezamos  os  traballos  para  adecuar  unha  cámara
incubadora  para  a  obtención  de  propágulos
(reprodución, xerminación e crecemento das primeiras
fases  de  vida)  que  serán  cultivados  en  diferentes
condicións  na  cámara  de  condicións  controladas.
Tamén  comezamos  a  adecuar  unha  estancia  con
tanques  de  50  litros  como zona  de  aclimatación  de
reprodutores  ou  de  transición  entre  os  cultivos  da
incubadora e os cultivos en tanques exteriores.

Por  outra  banda,  durante  as  campañas  de  mostraxe
realizadas rexistrouse a presenza de Palmaria palmata
en localidades infralitorales das rías de Muros e Noia e
da ría de Arousa. Esta é unha das especies obxectivo da
acción, ao tratarse dunha especie de forte demanda e
escasa presenza nas nosas costas.

AVANCE DE RESULTADOS

-  A  estimación  da  produción  de  macroalgas  en
Galicia durante o ano 2019 foi de 1.231 toneladas de

peso fresco, das que tan só 1 tonelada procede da
acuicultura.

- Determináronse as principais especies recollidas:
Chondrus crispus e  Mastocarpus stellatus  (46,17%);
Undaria  pinnatifida (24,05%);  Laminaria  spp
(11,01%),  Himanthalia  elongata  (8,68%),  Ulva  spp
(6,48%) Codium spp (2,00 %), Porphyra sp (1,05%),
Gracilaria  spp  (0,16%),  Gigartina  spp  (0,13%).  O
resto  da  produción  (0,27%)  corresponde  a  9
especies:  Gelidium  spp,  Sacchoriza  polyschides,
Saccharina  latissima,  Ascophyllum  nodosum,
Osmundea  pinnatifida,  Bifurcaria  bifurcata,  Fucus
spiralis, Lomentaria articulata e Dilsea carnosa.

-  Tamén  coñecer  os  principais  destinos  da
produción  desta  colleita.  O  55,59%  (683,79t)
corresponden a algas con destino á alimentación e
o 44,41% (546,08t) á produción de ficocoloides.

- Por entidades, o 66,11% foi recollido no marco dos
plans de xestión de empresas transformadoras de
macroalgas  e  o  33,89%  restante  nos  plans  de
confrarías de pescadores.

-  O  estudo  permitiu  así  mesmo  determinar  a
recollida  de  algas  por  zonas  xeográficas.  O  95%
(1,178t)  das  algas  cultivouse  na  Costa  da  Morte
(44,44%), ría de Arousa (26,21%), tramos da costa
entre  Baiona  e  A  Guarda  (13,59%),  ría  de  Vigo
(6,30%) e ría de Ferrol (5,31%).

- Toda a información permite reconstruír a base de
datos de  colleita  de  algas en Galicia  que contén
información desde o ano 1993 e deseñar un GIS coa
localización das zonas de recollida.

-  Nas  mostraxes  das  poboacións  intermareais
comezouse  o  rexistro  das  especies  de  interese
comercial obxecto de estudo. Os resultados obtidos
até  agora  son  provisionais,  pero  permitiron
rematar de deseñar a metodoloxía e os protocolos
definitivos de avaliación destes recursos que serán
aplicados nas mostraxes do ano 2021.

- As mostraxes dos bancos infralitorales con dron,
permitiron definir o protocolo de mostraxe que do
mesmo xeito que no caso anterior, será aplicado ao
longo do ano 2021
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RESUMO

O  equipo  de  Patoloxía  do  CIMA  participa  no  proxecto
COCKLES  xunto  con  outros  equipos  de  institucións  de
España,  Portugal,  Francia,  Irlanda  e  Reino  Unido.  O
propósito  deste  proxecto  é  recuperar  e  aumentar  a
produción de berberecho así  como os servizos que este
molusco proporciona nas rexións do Espazo Atlántico da
UE, a través dos obxectivos seguintes: (1) Avaliar a saúde,
diversidade e interrelacións das poboacións de berberecho
ao  longo  do  Espazo  Atlántico  caracterizando  a  súa
dinámica;  diversidade  xenética  e  transporte  larvario;
ameazas  por  enfermidades,  contaminación,  especies
invasoras e cambio climático. (2) Cuantificar os beneficios
económicos, sociais e culturais dos servizos ecosistémicos
que  achegan  os  berberechos  (marisqueo,  acuicultura,
biodiversidade,  alimento  para  aves,  turismo,  servizos
sociais)  realizando  enquisas,  entrevistas  e  análises
socioeconómicas. (3) Prover de técnicas de xestión novas,
desenvolvendo  procedementos  e  tecnoloxías  de
recuperación  de  bancos  de  berberecho,  cultivo  en
criadeiro,  programas  de  mellora  xenética  para  producir
estirpes  resistentes  a  enfermidades  e  conservación  da
estrutura  e  diversidade  xenética.  (4)  Proporcionar
orientación  e  asesoramento  sobre  boas  prácticas  a
produtores, administracións, axencias ambientais e ONGs
avaliando  e  poñendo  en  común  os  procedementos
mellores ao longo do Espazo Atlántico e optimizando a
xestión  mediante  ensinos  mutuos.  O  equipo  do  CIMA
participa  na  maioría  das  tarefas  incluídas  no  proxecto,
aínda  que  o  groso  da  súa  actividade  investigadora
céntrase  na  análise  das  enfermidades  que  padecen  as
poboacións  de  berberecho,  a  caracterización  do  seu
sistema inmunitario e o deseño de procedementos para a
recuperación  de  bancos  de  berberecho  arrasados  pola
marteiliose.

En relación coa caracterización das alteracións patolóxicas
que afectan aos  berberechos nos países  implicados  e  a
avaliación do  seu  impacto,  en  Galicia  escolléronse  dous
bancos  marisqueiros,  o  de  O  Sarrido  (Cambados,  ría  de
Arousa) e a área de Noia (ría de Muros). En ámbalas dúas
localizacións  tomáronse  mostras  en  dous  momentos,
febreiro do 2018 (antes do período de posta) e novembro
do  2018  (tralo  período  de  posta),  considerando  dous
grupos  de  tamaño,  pequenos  (≤25  mm  de  lonxitude)  e
grandes  (>25mm),  e  dúas  condicións  diferentes  dos
berberechos,  enterrados  e  desenterrados.  A  razón  de
distinguir entre berberechos localizados dentro e fóra do
sedimento debeuse a que a maior parte dos berberechos

desenterrados  son  individuos  moi  debilitados  pola
enfermidade ou polo estrés, sen capacidade para volverse
a enterrar e con alta probabilidade de morrer, polo que a
comparación entre individuos enterrados e desenterrados
adoita  proporcionar  información  útil  sobre  a  letalidade
das  enfermidades  detectadas,  sendo  a  prevalencia  das
enfermidades  letais  significativamente  maior  entre  os
desenterrados.  Para  cada  combinación
lugar/data/idade/condición recolléronse e procesáronse 15
individuos.  De  entre  todas  as  alteracións  patolóxicas
detectadas,  as  consideradas  con  maior  potencial
patoxénico foron as infeccións polos protozoos  Marteilia
cochillia e Minchinia  tapetis,  infestacións  por
esporoquistes de trematodos probablemente da especie
Bucephalus minimus, as metacercarias enquistadas no pé,
a  neoplasia  diseminada  (ND)  de  tipos  A  e  B  e  a
granulomatose.  Marteilia  cochillia, causante  de
mortaldades  masivas  de  berberecho  na  ría  de  Arousa
desde o 2012 e posteriormente nas de Pontevedra e Vigo,
detectouse con prevalencia moi alta no banco do Sarrido
pero non se detectou no banco de Noia, en congruencia
coa  ausencia  de  brotes  de  marteiliose  nesta  ría.  A
infección  por  M.  cochillia foi  máis  frecuente  nos
berberechos  grandes  e  nos  desenterrados  que  nos
pequenos  e  nos  enterrados,  respectivamente.  Moi
probablemente,  a  mortalidade  masiva  de  berberechos
debida á marteiliose no Sarrido ocasionou que unicamente
se puidesen recoller individuos pequenos,  recrutados no
verán de 2018, na mostraxe de novembro, pois as cohortes
previas  xa  desapareceran.  Neste  estudo  identificouse  o
protozoo  Minchinia  tapetis por  primeira  vez parasitando
berberechos en Galicia pois até agora só se identificara en
varias especies de ameixa. A infección por M. tapetis só se
detectou  en berberechos  do  banco  de  Noia,  asociada  a
unha  reacción  inflamatoria  intensa  localizada  no
conxuntivo  da  glándula  dixestiva,  na  proximidade  do
estómago.  A  intensidade  da  infección  foi  leve  ou
moderada, nunca intensa. Detectáronse moitos máis casos
en  individuos  grandes  que  en  pequenos  e  non  houbo
diferenzas  significativas  entre  enterrados  e
desenterrados, o que suxire que este parasito non causou
mortalidade reseñable.  Os esporoquistes de trematodos
foron claramente máis prevalentes en individuos grandes
e  en  desenterrados  que  en  pequenos  e  enterrados,
respectivamente. O efecto máis obvio da infestación por
estes  esporoquistes  é  a  castración,  pero  o
enfraquecemento  intenso  por  perda  de  reservas  do
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hóspede leva  en moitos  casos á súa morte.  Non houbo
diferenzas marcadas na prevalencia de metacercarias no
pé  entre  berberechos  grandes  e  pequenos;  foron  algo
máis  marcadas  entre  desenterrados  e  enterrados,  moi
probablemente  debido  a  que  as  metacercarias
enquistadas  na  musculatura  do  pé  dificultan  o
enterramento  do  berberecho,  que  só  é  posible  con
movementos apropiados do pé. Aínda que o parasito non é
letal,  ao  dificultar  ou  impedir  o  enterramento  do
berberecho faino máis susceptible á depredación,  o que
supón  baixas  na  poboación.  No  caso  da  neoplasia
diseminada, nos dous tipos A e B, a prevalencia foi maior
nos  desenterrados  que  nos  enterrados,  en  congruencia
coa  letalidade  da  enfermidade;  con  todo,  a  tendencia
dependente do tamaño foi diferente pois a prevalencia da
ND-A foi moito maior nos berberechos grandes que nos
pequenos,  mentres  que  as  diferenzas  entre  os  dous
grupos  de  tamaño  non  foron  marcadas  na  ND-B.  Non
obstante, o número tan reducido de casos detectados de
ND-B impide establecer  tendencias  de forma concluínte
para este tipo B. Unha hipótese explicativa da escaseza de
casos  de  ND-A  detectados  en  berberechos  grandes
podería ser que a letalidade da ND-A sexa moi elevada,
sendo moi poucos os individuos afectados que chegan a
alcanzar tamaño grande. Tal como se observou en estudos
previos, a prevalencia da ND-A foi maior que a da ND-B.
Chama a atención a baixa prevalencia da granulomatose
en Noia e que non se detectase no Sarrido, o que contrasta
coas prevalencias altas detectadas en estudos previos en
ámbolos dous bancos.

Dadas as dramáticas consecuencias da marteiliose para a
produción de berberechos en Galicia, o proxecto COCKLES
e, en particular os investigadores do CIMA e os do grupo
AUIGEN  (Departamento  de  Xenética,  Universidade  de
Santiago  de  Compostela),  concentraron  un  esforzo
especial  na  investigación  para  minimizar  as  perdas  por
esta  enfermidade.  Asumindo  que  é  practicamente
imposible  erradicar  parasitos  con  ciclos  de  vida
complexos,  como  é  o  caso  da  M.  cochillia,  das  áreas
mariñas  nas  que  se  asentan  e  que  o  tratamento  con
fármacos  e  a  vacinación  están  descartados  nas
explotacións  de  moluscos  en  espazos  abertos,  optouse
pola  produción de  estirpes de  berberecho resistentes  á
marteiliose,  mediante  programas  de  cruzamentos
controlados,  como  estratexia  de  loita  contra  esta
enfermidade. Ao elixir esta opción tivéronse en conta os
éxitos  conseguidos  fronte  a  varias  enfermidades  de
moluscos bivalvos mediante o uso de estirpes resistentes
producidas a través de programas de selección xenética.
Neste  contexto,  o  obxectivo  concreto  foi  identificar
marcadores moleculares de resistencia á marteiliose, para
o seu uso ulterior en programas de selección xenética. O
deseño  experimental  consistiu  na  comparación  do
proteoma e  do  transcriptoma de  berberechos  antes  de
enfrontarse á marteiliose co proteoma e o transcriptoma
dos  berberechos  sobreviventes  tras  un  brote  de
marteiliose.  Na  comparación  tamén  se  inclúe  o
transcriptoma  de  individuos  sans  e  individuos  con
diferentes  fases  de  marteiliose  durante  un brote  desta
enfermidade.  Os  estudos  previos  do  equipo  do  CIMA
demostraran a existencia  dun patrón anual  na dinámica
temporal da marteiliose na zona interna da ría de Arousa,
no  período  2012-2016;  o  devandito  patrón  supuña  a
detección en cada verán dos primeiros casos de infección
en  individuos  recentemente  recrutados,  aumento

progresivo da prevalencia e da mortalidade acumulada na
cohorte recrutada ese mesmo ano, alcanzándose en torno
ao 100% de mortalidade acumulada no outono ou inverno
seguintes,  de  forma que  tralo  o  inverno  non  quedaban
sobreviventes  que  acadasen  o  estado  adulto.  En  2018
iniciáronse os traballos de campo necesarios para obter o
material  biolóxico  co  que  abordar  as  comparacións  do
proteoma e do transcriptoma mencionados. Deseñáronse
dous  plans,  A  e  B.  O  plan  A  supuxo  transplantar  2300
berberechos adultos recollidos na área de Noia (sen brotes
de marteiliose)  ao banco dos Lombos do Ulla  (afectado
por brotes de marteiliose) en abril do 2018, antes do inicio
dun  brote  novo.  O  material  biolóxico  (mostras  de
glándulas dixestivas e de hemolinfa pura) para as análises
do  proteoma  e  do  transcriptoma  antes  do  brote
recolleuse  en  maio  e  xullo  do  2018,  respectivamente.
Mensualmente  recolléronse  mostras  para  detectar,
mediante  histopatoloxía,  o  comezo  do  brote  de
marteiliose  e  avaliar  a  súa  evolución.  Tras  detectar  os
primeiros casos de marteiliose en xullo, a prevalencia e a
mortalidade  aumentaron  progresivamente  no  lote  de
berberechos transplantados, de forma que en outubro a
mortalidade acumulada superaba o 95% e a prevalencia
entre os sobreviventes era do 90% (Fig. 1), o que obrigou a
refugar o plan A ante a baixísima probabilidade de atopar
un  número  suficiente  de  sobreviventes  tralo  brote  de
marteiliose.  O  plan  B  supuxo  centrarse  na  cohorte
recrutada de forma natural no banco de Lombos do Ulla
no verán do 2018. Ao inicio de xullo do 2018 recolleuse o
material  biolóxico  (mostra  de  tecidos  brandos)  co  que
obter o proteoma e o transcriptoma antes do brote. En
novembro do 2018,  cunha prevalencia de marteiliose do
25%,  recolleuse  o  material  biolóxico  co  que  obter  o
transcriptoma  de  individuos  con  diferentes  fases  de
marteiliose (nula, lixeira, moderada, intensa e regresión);
esta  operación  repetiuse  en  abril  de  2019,  cunha
prevalencia  ao  redor  do  45%.  En  xullo  do  2019,
transcorridos  12  meses  desde  a  detección  do  brote,
recolleuse o material biolóxico co que obter o proteoma e
o  transcriptoma  dos  sobreviventes,  cando  o  brote  de
marteiliose continuaba activo e a mortalidade acumulada
da cohorte recrutada en 2018 estimábase arredor do 70%
(Fig. 1). Finalizada a recollida de todo o material biolóxico
necesario, as análises transcriptómicas están a realizalas
o  grupo  de  investigación  ACUIGEN,  mentres  que  as
análises proteómicas estamos a realizalas no CIMA.

A marcada diminución da prevalencia da marteiliose e da
mortalidade  acumulada  nos  berberechos  recrutados  no
banco dos Lombos do Ulla en comparación coa dinámica
descrita  para  o  período 2012-2016,  xunto coas  notables
diferenzas entre os berberechos transplantados de Noia e
os recrutados no  banco de Lombos do Ulla  suxeriron a
hipótese de que se estaba incrementando a resistencia á
marteiliose na poboación de berberechos da zona interna
da ría de Arousa, moi probablemente por un proceso de
selección natural tras anos de enfrontamento ao parasito.
Á  luz  destes  resultados  alentadores,  na  primavera  do
2020  iniciouse  un  programa  piloto  no  que  participan
CETMAR, o grupo ACUIGEN, as confrarías de pescadores
de Cambados e Vilanova de Arousa e a firma Hydrosphere
SL, co obxecto de (1) probar cada etapa dun proceso de
recuperación de bancos de berberecho en áreas afectadas
por  marteiliose,  (2)  implicar  a  dúas  confrarías  de
pescadores  que  sufriron  intensamente  o  impacto  da
marteiliose nun proceso de capitalización do coñecemento
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novo  xerado  no  proxecto,  (3)  contrastar  a  hipótese  do
aumento  de  resistencia  á  marteiliose  da  poboación  de
berberecho da zona interna da ría de Arousa por selección
natural  e  (4)  validar  os  marcadores  moleculares  de
resistencia  á  marteiliose  identificados  co  enfoque
transcriptómico.  En  maio  do  2020  recolléronse
berberechos  adultos  nos  Lombos  do  Ulla  e  en  Noia  e

trasladáronse  ás  instalacións  do  criadeiro  do  ECIMAT
(Universidade  de  Vigo)  para  usalos  como  reprodutores.
Producíronse  varias  cohortes  de semente de  cada orixe
que se transferiron, en agosto do 2020, a unha batea da
Confraría  de  Pescadores  de  Cambados  para  o  seu
preengorde.

Fig. 1: Variación temporal da prevalencia da Marteilia cochillia e da mortalidade acumulada correspondente aos plans A (lote de Noia transplantado nos Lombos
do Ulla, gráfica esquerda) e B (recrutamento natural nos Lombos do Ulla, gráfica dereita).

En novembro  do  2020,  lotes  de  semente  de  cada  orixe
transplantáronse  a  dous  bancos  marisqueiros  da  ría  de
Arousa, o do Sarrido (Cambados) e o de Ariño (Vilanova de
Arousa).  Está  a  estimarse  mensualmente  a  taxa  de
mortalidade  e  bimestralmente  a  prevalencia  e  a
intensidade da marteiliose nos berberechos de ámbalas
dúas orixes en cada banco. Segundo a hipótese de partida,
espérase  unha  supervivencia  significativamente  maior  e
unha prevalencia e intensidade de marteiliose máis baixa
nos  berberechos  que  derivan  do  banco  exposto  á
marteiliose durante 8 anos (2012-20, Lombos do Ulla) en
comparación  cos  berberechos  derivados  do  banco  non
exposto a brotes de marteiliose (Noia), nos dous bancos
de seguimento.

En relación co sistema inmunitario do berberecho, fíxose
énfase  na  caracterización  dos  hemocitos,  células  con

papel  transcendental  na  resposta  inmunitaria  ante
patóxenos.  Entre  abril  do  2018  e  marzo  do  2020,
recolléronse  mensualmente  mostras  de  arredor  de  30
berberechos  adultos  da  área  de  Noia  (sen  brotes  de
marteiliose) para caracterizar os diferentes tipos celulares
presentes na hemolinfa e estimar a variación temporal do
cálculo hemocitario total (CHT) e da abundancia relativa
de cada tipo hemocitario (cálculo hemocitario diferencial,
CHD),  así  como  determinar  que  factores  (variables
ambientais,  condición  gonadal,  sexo,  estado  de  saúde)
inflúen  na  variación  dos  devanditos  cálculos.  A  Fig.  2
mostra  a  variación  temporal  do  CHT.  Inclúese  tamén a
evolución do CHT nun lote de berberechos recollidos no
mesmo  banco  de  Noia  e  transplantados  ao  banco  dos
Lombos  do  Ulla,  afectado  pola  marteiliose,  para  poder
avaliar  o  efecto  desta  enfermidade  nos  parámetros
hemocitarios. 

Fig. 2. Variación temporal dos valores medios do cálculo hemocitario total (CHT, número total de hemocitos por ml) na hemolinfa de berberechos recollidos
mensualmente na área de Noia (trazo continuo azul) e nun lote de berberechos transplantados ao banco dos Lombos do Ulla procedentes da área de Noia
(trazo continuo vermello).  Tamén se amosa a  variación da temperatura da auga en cada banco (trazos descontinuos).  As liñas verticais  corresponden á
desviación estándar do CHT.
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O  CHT  dos  berberechos  recollidos  no  banco  de  Noia
amosou unha variabilidade individual  enorme, cun rango
de 1.9 x 105 a 9.7 x 106 células por mililitro de hemolinfa,
cun intervalo de confianza do 95% de 1.77 a 1.95 x 106 cel/
ml.  Detectouse  un  patrón  estacional  de  variación,  con
máximos arredor do final do verán ou principios de outono
e mínimos no inverno e comezos da primavera. Detectouse
unha  correlación  significativa  desta  variable  coa
temperatura da auga, tanto nos berberechos recollidos en
Noia (r2=0,49,  P=0,014)  como  nos  transplantados  aos
Lombos do Ulla (r2=0,90, P=0,002).A análise de mostras de
hemolinfa  permitiu  distinguir  6  tipos  morfolóxicos
celulares:  granulocitos  acidófilos,  granulocitos  basófilos,
granulocitos  mixtos,  hialinocitos,  hemocitos  cunha
vacuola grande (HVG) e blastos.

A  abundancia  relativa  de  cada  tipo  hemocitario  na
hemolinfa dos berberechos recollidos en Noia ao longo do
período  estudado,  expresada  como  o  intervalo  de
confianza do 95%, foi de 40.7 – 44.2%, 13.0 – 14.6%, 2.0 –
3.0%,  27.6  –  29.7%,  9.5  –  10.5%  e  2.0  –  2.4%,
respectivamente.  O  tipo  dominante,  o  granulocito

acidófilo,  amosou  máximos  de  abundancia  relativa  no
outono e mínimos no verán. Está a analizarse que outros
factores  inflúen  na  variación  do  CHT  e  do  CHD,  en
particular as alteracións patolóxicas máis severas.

Analizáronse  unha  serie  de  funcións  con  relevancia
inmunitaria como vía para avaliar a capacitación ou achega
de cada tipo celular da hemolinfa na resposta inmunitaria,
empregando citometría  de  fluxo  con separación  celular.
Enfrontando in vitro os hemocitos con bacterias marcadas
con fluorescencia comprobouse que os granulocitos eran
as células con maior capacidade fagocítica, mentres que
os  hialinocitos  e  os  blastos  amosaron  unha  capacidade
fagocítica  moi  reducida  e,  en  posición  intermedia,  os
hemocitos  con  vacuola  grande.  Todos  os  tipos
hemocitarios amosaron capacidade para producir especies
reactivas  de  osíxeno,  sen  diferenzas  reseñables.  Tamén
amosaron  contido  lisosomal  e  de  esterasas  non
específicas todos os tipos, neste caso maiores nas células
máis grandes e máis complexas (granulocitos) e menores
nas células máis pequenas e menos complexas (blastos).
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7 ASESORAMENTO Á 
ADMINISTRACIÓN E AO SECTOR

7.1. INFORMES

Título: Informe de avaliación dos bancos naturais da ría de Arousa. Elaborado a petición do Servizo de Xestión dos
Recursos Marisqueiros – Maio 2020

Autores: Xela Cunha Veira, Ana Alonso Martínez e Carlos Gabín Sánchez

Título: Informe de avaliación dos bancos naturais da ría de Arousa. Elaborado a petición do Servizo de Xestión dos
Recursos Marisqueiros – Outubro 2020

Autores: Xela Cunha Veira, Ana Alonso Martínez e Carlos Gabín Sánchez

Título: Informe de avaliación dos bancos naturais da ría de Ares - Betanzos. Elaborado a petición do Servizo de
Xestión dos Recursos Marisqueiros – Maio 2020

Autores: Xela Cunha Veira, Ana Alonso Martínez e Carlos Gabín Sánchez

Título: Informe de avaliación dos bancos naturais da ría de Ares - Betanzos. Elaborado a petición do Servizo de
Xestión dos Recursos Marisqueiros – Outubro 2020

Autores: Xela Cunha Veira, Ana Alonso Martínez e Carlos Gabín Sánchez

Título: Informe sobre o adiamento da apertura dos bancos naturais sometidos a libre marisqueo da ría de Arousa.
Elaborado a petición da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro – Setembro 2020

Autor: Carlos Gabín Sánchez

Título: Informe campaña de prospección Pectmol-Vieira Novembro 2019 dos bancos de vieira explotados pola flota
que traballa con raño de vieira. 09.01.2020. 6 pp.

Autores: Ana Alonso Martínez, Alba Ameal Romero e Manuel García Tasende

Título:  Informe  sobre  as  necesidades  para  o  estudo  das  macro-algas  mariñas  nas  instalacións  do  Centro  de
Investigacións Mariñas (CIMA - CORÓN). 25.06.2020. 3 pp.

Autor: Manuel García Tasende

Título:  Informe campaña  de  prospección de  pectínidos  Febreiro  2020 correspondente  á  avaliación do banco de
volandeira  e  vieira  explotado  na  Pobra  do  Caramiñal  pola  flota  con  raño  na  ría  de  Arousa.  Acción  PECTMOL.
01.07.2020. 9 pp.

Autores: Ana Alonso Martínez, Alba Ameal Romero e Manuel García Tasende

Título:  Informe técnico.  Algas alimentarias  en Galicia:  situación actual,  problemática  e  normativa  de aplicación.
06.07.2020. 15 pp.

Autor: Manuel García Tasende

Titulo: Informe sobre a mostraxe de pectínidos nun banco natural da ría de Arousa

Autores: Ana Alonso Martínez e Manuel Tasende García – Novembro 2020

Título: Informes producidos no seo do proxecto INTERREG COCKLES:

Kate Mahony, Sharon A. Lynch, Sian Egerton, Sara Cabral, Xavier de Montaudouin, Rosa Fernández Otero, Alice Fitch,
David  Iglesias,  Luísa  Magalhães,  Mélanie  Rocroy,  Antonio  Villalba  and  Sarah  C.  Culloty.  2020.  Deliverable  4.1:
Baseline historical survey of common cockle (Cerastoderma edule) populations in the Atlantic area. 60 p.

Kate Mahony, Sian Egerton, Sharon Lynch, Sarah Culloty, Emily Groves, Shelagh Malham, Anouk Goedknegt, Hugues
Blanchet, Xavier de Montaudouin, Francis Orvain, Paulo Vasconcelos, André N. Carvalho, Fábio Pereira, David Piló,
Paula Moura, Miguel Gaspar, Sara Cabral, Paula Chainho, Antonio Villalba, David Iglesias, Simão Correia, Rosa Freitas,
Mónica Incera,  Elena Couñago.  Deliverable  4.2  Field  survey of  cockle  distribution,  abundance &  population
dynamics currently. 58 p.
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Kate  Mahony,  Sian  Egerton,  Sharon Lynch,  Sarah  Culloty,  Paula  Moura,  Sandra  Joaquim,  David  Iglesias,  Antonio
Villalba,  Simão Correia,  Rosa Freitas,  Anouk Goedknegt,  Xavier  De Montaudouin.  2020.  Deliverable  4.3:  Cockle
reproductive health. 58 p.

Título: Informe Final da Acción “Determinación das causas da diminución dos bancos de coquina. Condicionantes
naturais e antropoxénicos”.

Título: Informe Final da Acción “Xestión integral do ourizo de mar, Paracentrotus lividus, Lamarck 1816”. GINOUMAR

Título: Informe 2019 da Acción “Optimización da produción de semente de moluscos bivalvos: descrición de cambios
anatómicos  e  estruturais  durante  o desenvolvemento  larval  e  metamorfose.  Identificación  e  caracterización de
receptores que determinan la competencia larval”. SEMOBI

Título:  Informe  Final  da  Acción  “Criadeiro  de  bivalvos:  Análise  integrada  de  datos  de  cultivo  (Biolóxicos-
Microbiolóxicos) e busca de indicadores prácticos (éxito-fracaso)”. CRIBAIN

Título: Informe Final da Acción “Procedementos de cultivo intensivo de especies de interese marisqueiro”. PESCIM

7.2. REUNIÓNS

Reunións   Proxecto  INTERREG COCKLES:  “Co-Operation  for  Restoring  CocKle  SheLlfisheries  and  its  Ecosystem-
Services in the Atlantic Area”.

27 - 28 de abril de 2020: 3rd Steering Commitee Meeting.

25 - 26 de novembro de 2020: 3rd COCKLES Annual Assembly.

Asistentes do CIMA:  Asunción Cao, Mª Jesús Carballal, David Iglesias, Silvia Lorenzo, Antonio Villalba.

27 de marzo de 2020 reunión organizativa de representantes de socios do proxecto “Co-operation for restoring 
cockle shellfisheries and its ecosystem-services in the Atlantic Area (AA) – COCKLES”.

Asistente do CIMA: Antonio Villalba

Reunión do comité  CNT 319 Algas e produtos derivados das algas da Asociación Española de Normalización, UNE. 25 
de febreiro de 2020

Reunión do comité CNT 319 Algas e produtos derivados das algas da Asociación Española de Normalización, na que 
se analizou o borrador da norma de normalización del Mostraxe e tratamento de mostras (Samling Methods) de 
algas e produtos derivados do CEN/TC 454 Algae and alga products. 30 de marzo de 2020

Reunión do comité CNT 319 Algas e produtos derivados das algas da Asociación Española de Normalización, no que 
se analizou o borrador da norma de normalización Métodos para a determinación da produtividade de bancos e 
instalacións de produción de algas (Methods for the determination of productivity of algae growth sites) algas e 
produtos derivados do CEN/TC 454 Algae and alga products. 19 de maio de 2020

Reunión coa empresa “Zoomare S.L.” para avaliar o emprego de tecnoloxía dron na avaliación de bancos de macro 
algas infra-litorais. 16 de xullo de 2020 

Reunión con representantes da empresa “Compañía Española de Algas Mariña” (CEAMSA) sobre o aproveitamento e 
cultivo de algas carraxenófitas en Galicia. 23 de xullo de 2020

Reunión con representantes da empresa “Algas La Patrona”, sobre el cultivo de Palmaria palmata en Galicia. 30 de 
xullo de 2020 

Reunión con representantes da empresa “Algas La Patrona” e docentes do IGAFA (Miguel Lastres y Ventura Vilar), 
sobre o cultivo de Palmaria palmata en Galicia. 05 de agosto de 2020 

Reunión do comité  CEN/TC 454 “Algae and algae products” do European Committe for Standarization (CEN) no que
se analizou a evolución do proceso de elaboración de diferentes normas de estandarización aplicables as algas e
derivados, e propúxose a elaboración de novas normas. 30 de setembro de 2020

Asistente do CIMA: Manuel A. García Tasende

Proceso de avaliación completa do programa MSC (Marine Stewardship Council) para certificar o carácter 
sustentable da pesqueira de mexillón de Galicia. Reunión co equipo avaliador de Bureau Veritas na sede do Intecmar. 
20/01/2020 

Asistente do CIMA: David Iglesias.

Reunión do profesorado do Master Interuniversitario de Acuicultura en Materias de Cultivos. IGAFA, marzo de 2020.

Asistentes do CIMA: Dorotea Martínez Patiño e Susana Nóvoa Vázquez.

m 74



8 ACTIVIDADES CIENTÍFICAS

8.1. ORGANIZACIÓN, PRESIDENCIA DE SESIÓNS E PARTICIPACIÓN EN FOROS CIENTÍFICOS

Congreso: Reunión Científica da Sociedade Española de Ficología

Investigador: Manuel García Tasende

Actividade: Participación

Congreso: International Union for the Conservation of Nature (IUCN): Mass Mortality event of the pen shell Pinna
nobilis and Emergency response. Reunión remota 13 de novembro de 2020.

Investigador: Antonio Villalba García

Actividade: Comunicación oral

Título: Haplosporidium pinnae is the main pathogen involved in the mass mortality of the noble pen-shell Pinna nobilis .
Amalia Grau, Gaetano Catanese, Antonio Villalba

Congreso: Congreso Europeo de Acuicultura (AE 2020). Online

Investigadoras/es: José Luís Sánchez, Antonio J. Pazos, Susana Nóvoa, Dorotea Martínez-Patiño, Justa Ojea y M. Luz
Pérez-Parallé

Actividade: Presentación de comunicación (Online)

Título: Effects of several neuroactive compounds on the induction of the metamorphosis process in the larvae of the
manila clam, Ruditapes philippinarum (Adams and Reeve, 1850)

Congreso: Congreso Europeo de Acuicultura (AE 2020). Online

Investigadoras/es:  M. Luz Pérez-Parallé, José Luís Sánchez,  Dorotea Martínez-Patiño,  Susana Nóvoa, Justa Ojea y
Antonio J. Pazos

Actividade: Presentación de comunicación (Online)

Título: Serotonin and acetylcholine induce metamorphosis in the larvae of the manila clam, Ruditapes philippinarum
(Adams and Reeve, 1850)

Congreso: Congreso Europeo de Acuicultura (AE 2020). Online

Investigadoras/es: Antonio J. Pazos, M. Luz Pérez-Parallé, Susana Nóvoa, Justa Ojea, Dorotea Martínez-Patiño and
José Luís Sánchez.

Actividade: Presentación de comunicación (Online)

Título: De novo transcriptome assembly and analysis of transcriptomic profiles during larval development of the
manila clam, Ruditapes philippinarum (Adams and Reeve, 1850)

8.2. FORMACIÓN DO PERSOAL BOLSEIRO

Titora: Mª Asunción Cao Hermida

Bolseira: Patricia Díaz Cedillo

Especialidade: Técnico Superior en Análise e Control de calidade.

Titora: Mª Asunción Cao Hermida

Bolseira: Alba Pérez Caamaño

Especialidade: Técnico Superior en Análise e Control de calidade.

Titora: María Jesús Carballal Durán

Bolseira: Irene López Maneiro

Especialidade: Técnico especialista en Anatomía Patolóxica e Citoloxía
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Titora: Fátima Linares Cuerpo

Bolseira: Sonia Díaz Carballal

Especialidade: Técnico Superior en Produción Acuícola

Titora: Fátima Linares Cuerpo

Bolseiro: Juan José Sánchez Prego 

Especialidade: Técnico Superior en Produción Acuícola

Titora: Ana Alonso Martínez

Bolseira: Alba Ameal Romero

Especialidade: Técnico Superior en Produción Acuícola

Titora: Susana Nóvoa Vázquez

Bolseira: Bibiana Viñas Camiña

Especialidade: Técnico Superior en Produción Acuícola

Titora: Justa Ojea Martínez

Bolseira: Nerea Fontán Valdivia

Especialidade: Técnico Superior en Produción Acuícola

8.7. CURSOS IMPARTIDOS.

Investigador: Antonio Villalba García

Tema:
Master Interuniversitario en Acuicultura (UDC/USDC/UVIGO) – Diagnóstico de enfermidades –
“Enfermidades de moluscos”

Lugar: Teoría e prácticas por videoconferencia

Investigador: Antonio Villalba García

Tema:

Erasmus  Mundus  Master  in  Science  in  Marine  Environment  and  Resources;  Environmental
Contamination  and  Toxicology  Master;  International  Master  of  Sicence  in  Marine  Biological
Resources  -  International  Postgraduate  course  “Histology  and  Histopathology  of  Aquatic
Animals”.

Lugar: Estación Marina de Plentzia – Universidad del País Vasco. Impartido por videoconferencia

Investigadora: Dorotea Martínez Patiño

Tema: Master Interuniversitario en Acuicultura (UDC/USDC/UVIGO) – “Cultivo de moluscos”

Lugar: Centro de Cultivos Mariños de Ribadeo (CIMA). On line

Investigadora Susana Nóvoa Vázquez

Tema: Master Interuniversitario en Acuicultura (UDC/USDC/UVIGO) – “Cultivo de moluscos”

Lugar: Centro de Cultivos Mariños de Ribadeo (CIMA). On line
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8.8. EDICIÓN DE PUBLICACIÓNS CIENTÍFICAS.

Revisor no equipo editorial: Antonio Villalba García

Título: Diseases of Aquatic Animals

Revisor no equipo editorial: Antonio Villalba García

Título: Journal of Shellfish Research

8.9. REVISIÓN DE ARTIGOS EN PUBLICACIÓNS CIENTÍFICAS.

Investigadora: Araceli Escudeiro Rossignoli

Revistas:
Toxins  (“Shellfish Toxin Uptake and Depuration in Multiple  Atlantic  Canadian Molluscan
Species: Application to Selection of Sentinel Species in Monitoring Programs”).

Investigador: Juan Blanco Pérez

Revistas:
Toxins  (6);  Aquatic  Toxicology  (2);  Journal  of  Marine  Science  and  Technology;  Applied
Sciences; Aquaculture; Science of the Total Environment; Chemosphere; Marine Pollution
Bulletin; Harmful Algae

Investigador: Manuel García Tasende

Revistas: Applied Phycology (“Seasonal variation of carrageenan yield, gel strength and viscosity in
Gigartina skottsbergii from Southern Chile”)
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9 FORMACIÓN DO PERSOAL

9.1. ASISTENCIA A CURSOS

Persoal investigador:  Araceli Escudeiro Rossignoli, Asunción Cao Hermida, David Iglesias Estepa, Xela Cunha Veira, Silvia
Lorenzo Abalde, Carlos Gabín Sánchez

- Curso: Tipos de artes e aparellos de pesca, finalidade e características.

Profesor/a: Ramón Javier Piñeiro Pouso, Pedro Riveiro Domínguez

Datas: 09-23/11/2020

Investigadora: Araceli Escudeiro Rossignoli

- Curso: Como ahorrar miles de horas de investigación (con EndNote). Online.

Profesor/a: Rachel Mangan (Web of Science Group)

Datas: Mayo 2020

Investigador: Pedro Cuiñas Olmedo

- Curso: Identificación de especies: moluscos. (FC20119)

Profesor/a Juan Enrique Trigo Trigo

Datas: 14-25/09/2020

Persoal analista de laboratorio: Ana Isabel González Fontela

- Cursos: Identificación de especies: moluscos. (FC20119)

Profesor/a Juan Enrique Trigo Trigo

Datas: 14-25/09/2020

A responsabilidade patrimonial da administración pública

EGAP

Datas: 24/04/2020 ata 25/05/2020

Os contratos do sector público

EGAP

Datas: 13/04/2020 ata 13/05/2020
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10 CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN

Convenio  de  colaboración  entre  a  Consellería  do  Mar,  a  Universidade  de  Vigo  e  ANFACO  –  Cecopesca  para  a
realización da acción de  investigación:  “Estudo da  bioloxía,  do  status poboacional  e  da  diversidade xenética  da
holoturia (Holothuria forskali) na ría de Vigo”. (rematado o 31/08/2020)

Convenio de colaboración entre a Consellería  do Mar e  a Universidade de Vigo para a  realización da acción de
investigación “Estudo da variabilidade espacial do ciclo reprodutivo da navalla na ría de Vigo e da súa aplicación á
xestión pesqueira”. (rematado o 31/08/2020)

Convenio de colaboración entre o Consorcio das Bibliotecas Universitarias de Galicia e a Consellería do Mar para a
xestión conxunta dos recursos electrónicos da información científica no Centro de Investigacións Mariñas. (rematado
o 31/12/2020).

Convenio  de  Colaboración  entre  a  Universidade  de  Santiago  de  Compostela  e  a  Consellería  do  Mar  para  o
desenvolvemento do proxecto de investigación “Poboacións microbianas e control dos patóxenos no criadeiro de
bivalvos. Cara o criadeiro do futuro.” (AGL2017-86183-R).

Convenio de colaboración entre a Consellería do Mar e a Universidade de Santiago de Compostela para a realización
da acción de investigación “Criadeiros de bivalvos: Análise integrada de datos de cultivo (biolóxicos-microbiolóxicos)
e procura de indicadores prácticos (éxito-fracaso)”. (rematado o 31/12/2020)

Convenio de colaboración entre a Consellería do Mar e a Universidade da Coruña para a realización da acción de
investigación “Aspectos básicos da bioloxía dos poliquetos explotados na costa de Galicia. Criterios para a xestión
das poboacións explotadas”. (rematado a 31/12/2020)

Convenio de colaboración entre a Consellería do Mar e a Universidade de Santiago de Compostela para a realización
da acción de investigación “Optimización da produción de semente de moluscos bivalvos: Descrición dos cambios
anatómicos e estruturais durante o desenvolvemento larvario e a metamorfose. Identificación e caracterización de
receptores que determinan a competencia larvaria” (ata 31/12/2021)
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12 OUTRA INFORMACIÓN

Araceli Escudeiro Rossignoli: Formación de ABSciex sobre a instalación e posta a punto do novo equipo LC-MS/MS 
Sciex QTRAP 6500+.
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13 GASTOS E FONTES DE 
FINANCIAMENTO

I.- Distribución do orzamento por capítulos - Ano 2020

Capítulo CANTIDADE (€)

Capítulo I: Gastos de persoal 3.007.856,00€

Capítulo II: Gastos correntes en bens e servizos 251.001,00€

Capítulo IV: Transferencias correntes 85.050,00€

Capítulo VI: Inversións reais 1.700.459,00€

Capítulo VII: Transferencias de capital

Total 5.044.366,00€

Orixe dos fondos CANTIDADE (€)

Consellería do Mar. Xunta de Galicia
Accións de Investigación que desenvolve o CIMA

4.999.907,00€

I+D da Xunta de Galicia

Administración Xeral do Estado

Unión Europea (INTERREG, VI Programa Marco,...) 44.459,00€

Total 5.044.366,00€
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