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PRESENTACIÓN 

 

 

O Centro de Investigacións Mariñas (CIMA) depende da Consellería do Medio Rural e do Mar, está constituído polo 

Centro de Investigacións Mariñas de Corón, en Vilanova de Arousa (Pontevedra), e o Centro de Cultivos Mariños de 

Ribadeo (Lugo). A función básica destes centros é o desenvolvemento de investigacións encamiñadas a conseguir 

unha xestión racional e eficiente dos recursos mariños renovables no ámbito xeográfico de competencia da 

Administración autonómica de Galicia. 

 

O CIMA actúa como organismo asesor da administración pesqueira galega nas cuestións da súa competencia que 

demandan os diferentes sectores produtivos a través das direccións xerais e oficinas territoriais da Consellería do 

Medio Rural e do Mar. Tamén, mediante bolsas, se ocupa da formación de novos investigadores (con titorías e 

dirección de teses de doutoramento) e de técnicos de laboratorio. A difusión da investigación realízase a través da 

asistencia e participación en reunións científicas de diverso carácter (congresos, seminarios, foros, workshops, etc.) e 

en numerosas publicacións científicas de diferentes ámbitos. 

 

Durante 2013 o Centro de Investigacións Mariñas (CIMA) continuou o seu labor de investigación científica e 

tecnolóxica en temas mariños, orientado 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 mostran resumidos na presente memoria anual de 

actividades (número 15 da serie iniciada en 1999). 
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2 
ESTRUTURA E FUNCIÓNS 

 

A actividade científica do CIMA repártese en catro áreas: 

  

 

 

Área de Recursos Mariños 

O obxectivo é coñecer a bioloxía, ecoloxía e dinámica da poboación das especies 

mariñas con interese comercial para mellorar a xestión sustentable dos recursos 

mariños vivos. 

 

 

 

Área de Acuicultura 

O seu obxectivo é desenvolver e mellorar os procedementos de cultivo das 

especies mariñas consideradas de interese comercial. O ámbito de investigación 

abrangue dúas grandes liñas: cultivo de moluscos e cultivo de peixes. 

 

 

 

Área de Patoloxía 

O obxectivo é estudar as alteracións patolóxicas que afectan os moluscos bivalvos 

con interese comercial, para establecer estratexias eficaces de loita que permitan 

minimizar os efectos patoxénicos. 

 

 

 

Área de Procesos Oceanográficos Costeiros 

O obxectivo da área é o coñecemento dos aspectos da oceanografía relacionados 

coa produción dos recursos pesqueiros e marisqueiros de Galicia. As liñas de 

investigación relaciónanse principalmente cos episodios de toxicidade orixinados 

polo fitoplancto. 
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Distribución do persoal do CIMA por centros de traballo 
 

 

 

 

 

 

PERSOAL CORON RIBADEO TOTAL 

PERSOAL 

Investigadores 18 4 22 

Apoio á investigación 18 5 23 

Administración 4 2 6 

Servizos xerais 7 3 10 

INVESTIGADORES CONTRAT. PRÁCTICAS Investigadores contr. prácticas 2 1 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigadores 
22 

Apoio á investigación 
23 

Administración 
6 

Ser. xerais 
10 

Inv. contrato  
prácticas 

3 
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4 
SERVIZOS 

 

 

 

Biblioteca 

 

O fondo bibliográfico está composto por máis de 1.500 volumes e 160 publicacións 

periódicas das que 57 se reciben actualmente. 

 

Sala de lectura. O acceso é público pero de carácter restrinxido (presta servizo a 

usuarios internos e a usuarios externos autorizados).  

 

Horario de luns a venres: 9 a 14 horas. 

 

 

Salón de conferencias 

 

Con capacidade para 80 persoas. O acceso é público pero de carácter restrinxido 

(presta servizo a usuarios internos e a usuarios externos autorizados). 
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ACUICULTURA 
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RESUMO 

 

O obxectivo fundamental da acción de investigación 

“Dietas sustentables para o linguado senegalés (Solea 

senegalensis)”  é a súa contribución ao 

desenvolvemento de dietas sustentables para o linguado 

mediante a selección de ingredientes vexetais, que 

poidan ser utilizados como substitutos da fariña e o 

aceite de peixe e que permitan manter boas taxas de 

crecemento e boa calidade do produto final reducindo 

significativamente o impacto ambiental do cultivo.  

 

Tras os bos resultados obtidos no proxecto Interreg 

Iberomare no referente á substitución nas dietas de 

linguado de fariña de peixe por ingredientes vexetais 

expóñense nesta acción os seguintes obxectivos 

específicos: 

 

 Valoración da viabilidade das macroalgas como 

ingredientes dos pensos para linguado. Influencia sobre 

o crecemento, valor nutritivo, estado inmunolóxico e 

valor sensorial dos peixes. 

 Influencia da substitución de aceites de peixe por 

aceites vexetais sobre  o crecemento, estado 

inmunolóxico, resposta á tensión, expresión xénica e 

valor sensorial do linguado senegalés. 

 Influencia da substitución de aceites de peixe sobre a 

composición corporal e do músculo, fígado, intestino e 

pel do linguado senegalés. 

 

Así mesmo exponse como obxectivo de divulgación e 

docencia a participación dos alumnos do IGAFA 

nalgunhas das actividades, tales como as mostraxes e 

cálculos da alimentación e índices de crecemento, 

realizando os investigadores do proxecto un labor de 

divulgación e explicación dos obxectivos e finalidades da 

acción entre os alumnos e facilitando que estes poidan 

interactuar e comprender mellor o traballo que se realiza. 

Desde xullo a novembro de 2013 realízase un 

experimento na fase de engorde do linguado de 

reemprazamento da fariña de peixe por ingredientes 

vexetais con macroalgas. Este experimento é o 

complemento do realizado na fase de preengorde do 

linguado coas mesmas dietas no marco do proxecto 

Iberomare. En ambos experimentos próbanse fronte á 

dieta control (75% de reemprazamento da fariña de 

peixe), dúas dietas que consisten na substitución do 10% 

dos ingredientes vexetais por fariña das macroalgas Ulva 

e Undaria. O experimento lévase a cabo en 9 tanques 

(tres con cada unha das dietas) de 1m2 no IGAFA con 36 

exemplares por tanque de peso medio 50,50g±0,38 en 

circuíto pechado e a unha temperatura de 19±1ºC. 

Realízanse mostraxes mensuais de peso e talla dos 

exemplares e tómanse mostras por triplicado para a 

análise bioquímica de corpo enteiro, músculo, fígado, pel 

e intestino ao principio e ao final do experimento. Así 

mesmo ao final do experimento realízase un ensaio de 

resposta do sistema inmune fronte á infección do 

parasito Philastérides e tómanse mostras para a análise 

sensorial. 

 

Os resultados do experimento indícannos que o 

crecemento dos exemplares é máis alto co penso control 

(150,09g±11,37) e co penso con Ulva (159,64g±3,19) 

que con Undaria (130,67g±8,82) (Fig. 1). 

 

Ao finalizar o experimento, os lípidos totais do músculo 

varían entre o 1-3% do peso fresco dos exemplares e 

non existen diferenzas entre as diferentes dietas. No 

fígado  os   exemplares  alimentados  coa  dieta  control  
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presentan máis contido lipídico (10%PF) que os 

alimentados coa dieta con Ulva (5,7%PF), non habendo 

diferenzas significativas entre os exemplares 

alimentados coas dúas especies de macroalgas. Os 

lípidos da pel dos exemplares non presentan diferenzas 

coas tres dietas e no intestino os lípidos son máis altos 

coa dieta con Ulva seguidos de Undaria e menores coa 

dieta control. 

 

Figura 1.-  Crecemento  

do linguado coas tres 

dietas 

 

 

 

 

As proteínas son significativamente máis altas no 

músculo dos exemplares alimentados coa dieta control 

(24%PF) seguidos pola dieta con Undaria (21%PF) e con 

Ulva (17%PF). No fígado e na pel non se presentan 

diferenzas nas proteínas coas diferentes dietas e no 

intestino as máis altas correspóndense con control e 

Undaria (12%PF) fronte a Ulva (7%PF). 

 

No referente ao contido de ácidos  graxos (% total) non 

se atopan diferenzas en PUFA, saturados, 

monoinsaturados, SumW3 e SumW6 nos tecidos 

analizados (músculo, fígado, pel e intestino) dos 

exemplares alimentados coas tres dietas variando no 

músculo, os PUFA entre o 29-42%, supoñendo o 

SumW3 entre o 18 e 29% do total e os W6 o 11-12%, os 

saturados representan o 30-34% e os monoinsaturados 

o 27-37%.  No fígado, os PUFA representan o 14-22% 

do total, supoñendo os W3 o 7-12% e os W6 o 7-11% do 

total dos ácidos graxos, os saturados o 35-40% e os 

monoinsaturados o 43-45%. As diferenzas na 

composición bioquímica que foron postas de manifesto 

en experimentos anteriores de engorde desta especie 

cando se testaba un penso control con fariña de peixe 

fronte aos pensos con alta porcentaxe de 

reemprazamento con ingredientes vexetais non se 

manifestan neste experimento, xa que neste caso do 

mesmo xeito que no realizado coas mesmas dietas na 

fase de preengorde o penso control é xa un penso con 

alto grao de proteína vexetal e as diferenzas observadas  

na composición bioquímica nos diferentes tecidos coas 

tres dietas  non parecen ser a causa das diferenzas no 

crecemento dos exemplares. O crecemento alcanzado 

co penso control e con penso con Ulva é semellante ao 

obtido previamente no linguado con pensos vexetais con 

baixo contido lipídico. 

 

Doutra banda, en colaboración co Departamento de 

Microbioloxía da Universidade de Santiago, realizouse 

un ensaio co fin de coñecer se existen diferenzas na 

resposta inmune do linguado alimentado con dietas con 

macroalgas. Para iso someteuse aos exemplares á 

infección co parasito Philastérides e comprobouse que 

non existen evidencias en canto á protección do sistema 

inmune dos linguados alimentados coas dietas con 

macroalgas fronte aos alimentados coa dieta control. 

 

Así mesmo e mediante a colaboración establecida con 

Anfaco realizáronse análises sensoriais dos exemplares 

alimentados coas tres dietas e comprobouse que non 

existen diferenzas en canto aos parámetros sensoriais 

entre os linguados alimentados coas tres dietas. 

 

No ano 2014 no marco desta acción realizaranse 

ensaios nas fases de preengorde e engorde do 

linguadode avaliación da inclusión de lípidos de orixe 

vexetal na dieta do linguado. 
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RESUMO

 

A acuicultura multitrófica integrada (AMTI) incorpora 

especies de diferentes niveis tróficos no mesmo sistema, 

conectados por nutrientes e transferencia de enerxía, 

creando un mini-ecosistema sustentable.  

 

Perséguense dous obxectivos concretos: por unha 

banda, desenvolver a escala piloto un sistema de AMTI 

en mar aberto no que se integren polo menos tres 

niveles tróficos representativos dos tres tipos de 

acuicultura: a de alimentación (peixes), a de extracción 

orgánica (moluscos) e a de extracción inorgánica 

(macroalgas). Expúxose utilizar para este primeiro 

estudo as instalacións existentes no Igafa habilitadas 

para o cultivo de bivalvos e peixes. Traballouse con 

ollomol, mexillón, ameixa rubia e babosa e a macroalga 

kombu de azucre.  

 

Os beneficios da integración foron avaliados mediante a 

comparación da produtividade dos distintos elos 

integrados en relación ás cifras de referencia, así como 

polo estudo analítico final dos moluscos e macroalgas 

tanto a nivel patolóxico como bioquímico (glícidos, 

proteína, lípidos totais e ácidos graxos omega 3). Por 

outra banda, validouse a utilización de Saccharina 

latissima como biofiltro mediante a analítica comparada 

da biomasa de algas. 

 

O primeiro experimento que incorporou tres niveles 

tróficos diferentes: peixes, moluscos e algas, cultivados 

en gaiola e en batea, tivo lugar entre outubro 2012- xuño 

de 2013 e a partir de outubro de 2013, iniciouse un 

segundo experimento introducindo un cuarto nivel trófico: 

crustáceos, concretamente o lumbrigante. Analizarase o                     

beneficio do cultivo en suspensión nas proximidades da 

gaiola e a batea e será estudado o ciclo completo das 

algas que o ano pasado por razóns de tempo apenas se 

puideron estudar. Os devanditos niveis sumaranse ao 

cultivo de peixes e moluscos xa iniciado o ano anterior. A 

continuación danse os resultados do primeiro 

experimento. 

 

RESULTADOS  

1.- Cultivo de moluscos 

Mexillón.  O crecemento en talla, na mostraxe final, foi ao 

redor dun 4% maior na gaiola que na batea,  pola contra  

os mexillóns presentaron maior contido en carne na 

batea (11% en peso fresco), con diferenzas máis 

acusadas en termos de peso seco (19%). Tanto o peso 

vivo como o peso escorrido (animal enteiro) foron 

similares en ambos os sistemas, aínda que o contido en 

auga foi lixeiramente superior na gaiola. As diferenzas 

foron significativas tanto a nivel de talla como de peso de 

carne, pero aínda que foron importantes en peso seco, 

en termos de lonxitude a diferenza apenas supón 3 mm.  

 

Respecto ao rendemento en carne obtido, foi maior na 

batea (44%) que na gaiola (42%). 
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Ameixa. Obsérvase unha pequena diferenza no 

crecemento da ameixa nas distintas localizacións, sendo 

máis favorable este crecemento na semente cultivada na 

gaiola onde se atopan os peixes. 

 

2.- Análises bioquímicas 

Mexillón (Mytilus galloprovincialis): A composición en 

proteínas varía entre o 40-43% do peso seco na 

mostraxe media e entre o 26-27% na final e os lípidos 

totais entre 12-13% na media e 10-11% na final,  non 

existindo diferenzas significativas entre os valores 

obtidos na batea e gaiola.  

 

En xeral, non existen diferenzas significativas entre os 

dous tipos de cultivo nos grupos de ácidos graxos 

(PUFA, saturados, MUFA, sum.W3 e Sum.W6) nin nos 

ácidos graxos máis importantes: 20:5n-3 (EPA), 22:6n-3 

(DHA) e 20:4n-6 (ARA), só se observan lixeiras 

diferenzas nos MUFA na mostraxe final, sendo máis 

altos na batea que na gaiola. 

 

Ameixa rubia (Venerupis rhomboides).  As proteínas e os 

lípidos (%MSLC) varían na ameixa rubia ao final do 

experimento entre 31-33,5% e 14,5-16% 

respectivamente, non existindo diferenzas significativas 

na ameixa cultivada na batea e gaiola.  

 

Ameixa babosa (Venerupis pullastra). Non existen 

diferenzas significativas nos valores de proteínas e 

lípidos obtidos nos dous sistemas de cultivo (batea e 

gaiola), varía as proteínas entre o 38 e o 42% e os 

lípidos totais supoñen o 13% (%MSLC). Os PUFAW3 

supoñen o 37% e os PUFAW6 o 2%. Non existen 

diferenzas significativas na composición de ácidos 

graxos de ningunha das ameixas estudadas.  

  

3.- Análises patolóxicas  

Mexillón (Mytilus galloprovincialis). Todos os parasitos e 

alteracións patolóxicas son comúns nos mexillóns 

cultivados na batea. Polo seu poder patoxénico, destaca 

a presenza de Marteilia refringens, cuxa prevaleza foi 

maior nos mexillóns cultivados na batea (16,7%) que nos 

cultivados na gaiola de peixes (6,7%).  

 

Nos mexillóns cultivados na gaiola de peixes, as 

prevalezas medias do copépodo Mytilicola intestinalis   

(63,3%) e do turbelario Urastoma cyprinae (50,0%) foron 

maiores que nos mexillóns cultivados en batea  (M. 

intestinalis  61,1% e U. cyprinae  42,2%). As prevalezas 

medias dos ciliados observados na branquia foron 

maiores nos mexillóns cultivados na batea (60,0%) que 

nos cultivados na gaiola (46,7%), así como as 

prevalezas medias dos ciliados observados no dixestivo 

de mexillóns cultivados na batea (16,7%) que nos 

cultivados na gaiola (11,1%). En ningún caso 

anteriormente citado as diferenzas atopadas foron 

estatisticamente significativas. 

 

Ameixa rubia (Venerupis rhomboides).  As ameixas 

estaban moi pouco parasitadas, o que é normal en 

ameixas deste tamaño. Os parasitos detectados son 

comúns nestas ameixas. No control inicial, só se 

observaron parasitos en branquia. Nas ameixas 

cultivadas en batea detectáronse copépodos no dixestivo 

e metacercarias no pé, ambos con moi baixa prevaleza, 

que non foron detectados nas ameixas cultivadas na 

gaiola de peixes. 

 

4.- Experiencias realizadas con macroalgas 

Outdoor:  A integración do cultivo de Saccharina 

latissima tanto cos de peixes na gaiola como cos de 

moluscos na batea é moi positiva, xa que a especie 

practicamente duplica o seu contido en proteína, o que 

ademais de supoñer unha depuración real e activa da 

auga en formas de nitróxeno excretadas polos peixes e 

moluscos aumenta o seu valor comercial como alga 

alimentaria. 

 

Indoor: Tanto Saccharina latissima como Gracilaria dura 

poden ser alternativamente usadas como filtros 

biolóxicos en sistemas IMTA en terra co fin de poder 

cubrir todas as épocas do ano. Ademais ambas especies 

polas súas calidades alimenticias e/ou ser materias 

primas para a obtención de ficocoloides poden servir 

para obter un rendemento extra ás instalacións. 

 

5.- Análise da biomasa en gaiola de peixes:  

O incremento da biomasa de ollomol en 6 meses foi de 

800 kg cunha subministración de penso de 71 kg. 

 

6.- Mantemento e análise do crecemento de 

crustáceos en cultivo semi-intensivo: 

Nos meses de abril e outubro leváronse a cabo dous 

cultivos larvarios de lumbrigante (Homarus gammarus) a 

partir das larvas obtidas de dúas femias ovadas do 

IGAFA. As poslarvas obtidas leváronse ata o estadío V 

en tanques de nursery en terra.  

 

Cada lote foi cultivado por separado: o lote de primavera, 

con xuvenís en estadíos V, obtidos a partir das larvas 
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nadas en abril, que  foron postos en cultivo suspendido 

en xuño e o lote de outono, formado polos estadíos V 

das larvas nadas en outubro, postos en cultivo 

suspendido en novembro. O cultivo foi realizado 

paralelamente na batea e na gaiola. Para cada lote 

(primavera e outono) dispuxéronse 3 cordas por 

tratamento (3 cordas na gaiola contra 3 cordas na 

batea). Cada corda estaba composta por 8 pisos de 

cestos ostrícolas con 4 cuarteiróns con tapa por piso. En 

cada cuarteirón colócase un exemplar ao que se lle 

mediu previamente a lonxitude do cefalotórax. As cordas 

foron fondeadas a 8 m de profundidade (gaiola) para 

situarse xusto por baixo do límite inferior da gaiola ou a 5 

m (batea), contados a partir da parte superior do grupo 

de cestos. 

 

Os resultados do 1º cuadrimestre para o lote de 

primavera indican un crecemento e supervivencia similar 

en ambos sistemas e evolucionan normalmente. 
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RESUMO 

 

Este proxecto coordinado foi financiado pola Xunta de 

Galicia dentro do programa sectorial de investigación 

aplicada e I+D na Área de Medio Mariño. Consta de tres 

subproxectos:  

 

Subproxecto 1. Análise xenética, levado a cabo polo 

grupo XENOMAR da Universidade da Coruña (UDC).  

Subproxecto 2. Preengorde en batea, desenvolvido pola 

empresa Ameixa de Carril S.L.  

Subproxecto 3. Cultivo larvario e poslarvario levado a 

cabo polo Centro de Cultivos Mariños de Ribadeo 

(CIMA). 

  

O obxectivo principal é contribuír á recuperación e 

aumento da produción de cadelucha Donax trunculus en 

Galicia, e para iso abordáronse e desenvolvéronse 

dentro dos tres subproxectos actividades encamiñadas a 

cubrir os obxectivos propostos e específicos dentro de 

cada un deles.  

 

O subproxecto 3 levado a cabo polo CIMA, desenvolveu 

os seguintes obxectivos ao longo destes tres anos:  

 

a) Definir as condicións de acondicionamento dos 

reprodutores.  

Segundo estudos previos realizados con reprodutores de 

Donax trunculus (Linnaeus, 1758), sábese que o período 

de madurez e posta abrangue de marzo a agosto. Por 

estratexia de cultivo, o interese do seu acondicionamento 

é para obter desovas antes deste período, para así 

adiantar a saída da semente e facilitar a súa  adaptación 

ao medio natural evitando o seu preengorde en meses 

de inverno, onde as temperaturas e condicións do medio 

non facilitan o seu crecemento. 

 

Para conseguir este obxectivo fixéronse probas de: 

temperatura, de comparación de proxenitores de dúas 

localidades diferentes (Vilarrube e Abrela), de 

determinación dunha temperatura que garanta un longo 

mantemento en criadeiro e probas de optimización das 

condicións de mantemento dos proxenitores comparando 

dous sistemas (aberto e pechado) e manténdoos con e 

sen substrato. 

 

Para as probas de temperatura colectáronse exemplares 

adultos de cadelucha en febreiro do banco natural de 

Vilarrube (NO de Galicia). As temperaturas 

seleccionadas para a experiencia de acondicionamento, 

foron: 21°C (temperatura máxima no medio natural da 

especie); 17°C (temperatura próxima á gametoxénese) e 

13°C (temperatura do medio natural durante a 

recolección dos exemplares). A proba durou 22 días e 

para avaliar o estado de desenvolvemento gonadal, cada 

2 semanas, realizáronse mostraxes separando a gónada 

do resto do corpo do individuo para o estudo histolóxico. 

Calculouse tamén o seguinte índice de condición 

gonadal: ICG = (Peso fresco gónada/Peso fresco 

cuncha)*100. A medida que avanza o tempo de 
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acondicionamento prodúcese unha evolución no 

desenvolvemento gonadal, sendo máis acusado nos 

individuos tratados con temperatura máis elevada 

(21°C). Estes resultados son menos positivos nos 

adultos acondicionados a 17ºC pero aos 14 días, teñen 

lugar postas de aproximadamente 6 millóns de larvas 

nos tanques tratados a 17°C e 21°C. A maduración 

gonadal en cadeluchas acondicionadas a 21°C é 

máis rápida e as postas son máis abundantes. Con 

todo, a porcentaxe de supervivencia é menor (28%).  

 

A proba de comparación de localidades iniciouse no mes 

de novembro e os individuos, procedentes de Vilarrube e 

de Abrela, mantivéronse a 21ºC e 17ºC. A mostraxe 

inicial indica que a maior parte dos individuos atópanse 

en estadío E1 (inicio do desenvolvemento 

gametoxénico). Os índices de condición son altos aínda 

que en maior proporción nos proxenitores procedentes 

do banco de Vilarrube. As supervivencias finais foron 

dun 15% nos proxenitores procedentes de Vilarrube e un 

20% nos procedentes de Abrela, a pesar disto obsérvase 

que nos individuos procedentes do banco de Vilarrube, a 

maduración gonadal produciuse dun modo máis rápido e 

os índices de condición mantivéronse máis elevados. Por 

todos estes motivos, seleccionáronse os proxenitores 

procedentes do banco de Vilarrube para as seguintes 

probas de acondicionamento. 

Dous meses despois, en xaneiro, empezouse con esta 

proba con individuos de Vilarrube que se mantiveron a 

17ºC. Con esta proba púidose concluír que a 

maduración gonadal é máis rápida en proxenitores 

que parten con maior Índice de condición; a 

temperatura de 21ºC  é unha temperatura que expón 

os proxenitores a problemas de mortalidade en 

acondicionamentos longos, selecciónase 17ºC como 

a mellor para un acondicionamento longo ou para 

manter os proxenitores en criadeiro durante máis 

tempo, e,novembro podería ser un mes excelente de 

acondicionamento para lograr adiantar as postas e 

que a semente saia ao medio natural nos meses de 

primavera. 

 

Para concluír este obxectivo fixéronse dous 

acondicionamentos máis ensaiando novos sistemas de 

mantemento dos proxenitores (sistema de recirculación), 

controlando un novo parámetro como é a taxa de 

osíxeno e comprobando  a súa mortalidade e a eficacia 

na madurez gametoxénica, manténdoos con e sen area. 

Púxose a punto un novo sistema de recirculación para 

acondicionar adultos no que as características para 

destacar son, por unha banda, o maior aproveitamento 

do fitoplancto engadido para a súa alimentación e, por 

outra, a aireación da auga obtívose provocando que a 

súa caída fose en fervenza (Figura 1). 

Figura 1. Esquema 
do sistema de 
recirculación e do 
aberto utilizados para 
probar o efecto da 
alimentación no 
acondicionamento de 
Donax trunculus 
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Coa mesma cantidade de fitoplancto comparáronse 

mortalidades e madurez gonadal en individuos mantidos 

en sistema aberto e en sistema de recirculación, onde 

esta mesma cantidade de alimento non se perde, posto 

que retorna ao tanque onde se atopan os individuos. 

Segundo os resultados obtidos de índice de condición e 

madurez gonadal, o sistema máis eficaz é o de 

recirculación xa que coa mesma cantidade de alimento 

non se perde, como ocorre no sistema aberto, e os 

individuos maduran antes. Con todo, ponse de manifesto 

que non é a temperatura o factor máis determinante 

senón a alimentación. Nesta especie conséguese 

avanzar  o seu estado gametoxénico se se garante unha 

cantidade de alimento abundante, polo que, o sistema de 

recirculación asegura  o seu maior aproveitamento co 

consecuente aforro que iso supón.  

 

Neste sistema realizouse unha proba en decembro, con  

 

individuos de Vilarrube, para corroborar a eficacia do seu 

mantemento con substrato. Nun dos tanques mantívose 

a cadelucha na area e no outro sen ela e, ao longo dun 

mes, comprobouse a mortalidade e a eficacia para 

conseguir a madurez gonadal (Figura 2). Os resultados 

obtidos ao cabo do mes que durou o experimento 

mostran que os individuos mantidos na area presentan 

unha mortalidade máis baixa que os que estaban sen 

area, e ademais alcanzan un índice de condición máis 

alto (10,2 fronte a 7,9), chegando á madurez e posta 

moito antes. Os que permaneceron na area teñen a súa 

primeira posta aos 47 días, cunha mortalidade do 48%, 

pero os que quedaron sen area non desovan ata o día 

73 e cunha mortalidade do 73%. Comprobada a eficacia 

do sistema de recirculación, os resultados de 

acondicionamento e mortalidade son mellores se os 

adultos se manteñen enterrados na area.   

 

Figura 2. 

Esquema do 

sistema de 

recirculación 

ensaiado para o 

acondicionamento 

de D. trunculus 

 

 

 

b) Optimizar o cultivo en criadeiro 

Cultivo larvario 

Inicialmente e como base do devandito protocolo que se 

foi mellorando con sucesivas probas de densidades, 

temperaturas e alimentación, a metodoloxía do cultivo 

era a seguinte: os ovos das desovas obtidas, tanto de 

forma natural como de forma inducida, realizan o 

desenvolvemento embrionario e larvario en tanques 

troncocónicos de 200 litros, a unha densidade de 10 

indiv./mL, con auga de mar filtrada a ±21ºC e aireación 

constante. A alimentación baseábase nunha dieta mixta 

de microalgas cultivadas no sistema continuo de 

fitoplancto xa mencionado. Cada dous días realizábanse 

os cambios totais da auga, momento no que se tomaban 

mostras para determinar a mortalidade, o crecemento e 

os cambios morfolóxicos das larvas. Cando se 

 

Renovación auga 

CADELUCHA CON AREA CADELUCHA SEN AREA 

Adición fitoplancto 

TANQUE DE RENOVACIÓN E 
DE ADICIÓN DO ALIMENTO 
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observaba que o 50% dos individuos do cultivo 

presentaban pé, continuábase o seu cultivo nos mesmos 

tanques pero dentro de cilindros con fondo de malla aos 

que se lles incorporaba unha pequena cantidade de area 

para facilitar a súa metamorfose ou transformación a 

postlarva. 

 

Ao longo destes tres anos que durou o proxecto 

realizouse o seguimento de todas as desovas obtidas, 

con iso pretendeuse axustar e describir un protocolo de 

cultivo larvario en criadeiro para D. trunculus. Así mesmo 

para a obtención das desovas melloráronse as técnicas 

de indución. 

 

En relación á indución das desovas, os mellores 

resultados obtivéronse mantendo os proxenitores en 

seco durante períodos de polo menos 8 horas e 

mediante shocks térmicos comprendidos entre os 

15º e 18ºC. Con respecto aos resultados de crecemento, 

analizando todos os datos obtidos dos 

desenvolvementos larvarios durante estes tres anos, 

pódese dicir que a duración aproximada do cultivo 

larvario da cadeluchaé dun mes, chegando á fixación 

en 23-30 días con tallas de ±300 µm, momento no que 

se debe engadir un substrato no sistema de cultivo para 

facilitar a súa metamorfose.  

 

Coñecidos estes datos, quedaban aínda parámetros que 

se poderían mellorar, e un deles era a dieta. En xeral, 

observábase que a mestura de varias especies 

microalgales (dietas mixtas) tiña un efecto positivo sobre 

o crecemento das larvas de bivalvos mariños, en 

comparación coas dietas monoespecíficas, posto que as 

diferenzas nas carencias nutritivas son compensadas 

entre as distintas especies utilizadas.  Utilizábanse dietas 

que combinen diatomeas xunto con outras especies co 

obxectivo de obter mellores rendementos. E unha destas 

diatomeas é Chaetoceros sp. Diferentes estudos 

demostraron que a alimentación, xa a nivel de 

proxenitores debe incorporar ácidos graxos 

poliinsaturados de 20 e 22 carbonos e con máis de tres 

dobres ligazóns que son verdadeiros ácidos graxos 

esenciais (EFA). Entre estes, destaca o DHA (22:6n3) e 

EPA (20:5n3), sendo este último bastante abundante na 

diatomea Chaetoceros sp., o que nos deu a base para 

realizar este estudo. A partir dos reprodutores do banco 

natural de Vilarrube obtéñense desovas para realizar as 

experiencias con distintas dietas: Dieta 1. Isochrysis sp.-

Diacronema lutheri (1:1); Dieta 2. Isochrysis sp.-

Diacronema lutheri-Chaetoceros sp. (2:1:1); Dieta 3. 

Isochrysis sp.-Diacronema lutheri-Chaetoceros sp. 

(1:1:2). Coincidindo cos cambios de auga, tómanse 

mostras de aproximadamente 100 larvas que se 

observan ao microscopio óptico para determinar os 

cambios morfolóxicos e para obter datos de crecemento. 

Tamén se realiza un cálculo de individuos ao longo do 

desenvolvemento larvario para conseguir datos de 

supervivencia. Segundo os resultados obtidos, as larvas 

alimentadas coa dieta 3 son as primeiras en alcanzar a 

fixación aos 26 días de cultivo, cunha talla de 303,08 µm. 

Tres días máis tarde, aos 29 días de cultivo, alcanzan a 

fixación as alimentadas coa dieta 2, cunha talla de 

fixación de 323,05 µm. As larvas alimentadas coa dieta 1 

son as que máis tarde fixan (32 días de cultivo e a súa 

talla de fixación é de 318,15 µm). En canto á 

supervivencia, a dieta 3 é a que presenta unha 

porcentaxe maior, 36%. Séguelle a dieta 2 cun 23,2% e 

é a dieta 1 a que presenta unha elevada mortalidade, 

chegando á fixación só un 4% da cantidade inicial de 

larvas. Pódese dicir que  unha dieta que incorpore a 

especie Chaetoceros nunha alta proporción vai provocar 

mellores rendementos nos cultivos tanto de crecemento 

como de mortalidade. 

 

Para continuar avaliando outros parámetros de cultivo 

que poden mellorar a produción de poslarvas nos 

cultivos larvarios realizáronse probas con tres 

densidades distintas: 3 larvas/mL, 5 larvas/mL e 10 

larvas/mL. Segundo os datos, as densidades de 3 e 5 

larvas/mL parecen crecer dun xeito máis rápido. As súas 

porcentaxes de supervivencia foron dun 18% e un 25% 

respectivamente e ambas fixaron aos 25 días de cultivo. 

A densidade de 10 larvas/mL fixa aos 27 días de cultivo 

e a súa porcentaxe de supervivencia foi dun 28%. 

 

Polo tanto, coa densidade de 5 larvas/ml obtéñense 

bos resultados para o cultivo larvario da cadelucha, sen 

excluír unha densidade inicial de 10 larvas/ml cando 

as circunstancias do criadeiro ou da posta o esixan.  

 

O último parámetro que se tentou optimizar foi o da 

temperatura. Con desovas obtidas, tanto de proxenitores 

acondicionados no criadeiro como, dos recentemente 

chegados do medio natural, fixéronse cultivos nos que se 

mantiña a temperatura ambiente (16ºC) e outros nos que 

se seguiu empregando a temperatura habitual de 21ºC. 

Os mellores resultados foron coa temperatura alta 

(21ºC). 

 

Cultivo poslarvario 
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Para finalizar e co obxectivo de mellorar o crecemento e 

polo tanto adiantar a saída de semente do criadeiro, 

ensaiáronse dous sistemas de cultivo poslarvario: un 

sistema de cultivo aberto fronte a outro pechado (figura 

3). Aos 50 días da desova trasladouse a semente de 0,7 

mm a tanques troncocónicos en circuíto aberto e 

pechado para estudar a efectividade de ambos sistemas. 

A diferenza entre eles radica en que no sistema aberto 

existe unha entrada e saída constante de auga e 

fitoplancto, mentres que no sistema pechado o cambio 

de auga realízase cada dous días e o fitoplancto 

engádese de forma manual unha vez ao día. En ambos 

sistemas fanse mostraxes cada 15 días para controlar 

parámetros de crecemento e supervivencia.  

 

Figura 3.  

 

 

 
Figura 3.- 
Esquema dos 
sistemas 
ensaiados para o 
preengorde de D. 
trunculus 

 

 

 

 

Segundo os resultados, aos 100 días de cultivo, a 

semente cultivada no sistema aberto conseguiu unha 

talla de 2,3 mm. A cultivada no sistema pechado, 

presentou unha talla final de 1,8 mm. A supervivencia foi 

algo superior no sistema de cultivo pechado (92%) fronte 

a un 74% no sistema aberto. Aínda que a supervivencia 

é maior no sistema pechado (92% fronte a un 74%), o 

crecemento da semente prodúcese dun modo máis 

rápido no sistema aberto polo que pode saír antes ao 

medio natural. 

 

c.- Transferencia das técnicas de cultivo a escala 

superior semiindustrial 

No criadeiro do CIMA de Ribadeo lévase realizando o 

cultivo desta especie obtendo unha boa produción de 

semente, aínda que o obxectivo deste proxecto é 

optimizar certos aspectos no acondicionamento e nos 

cultivos larvarios e poslarvarios para mellorar esta 

produción. Para cumprir o terceiro dos obxectivos 

suscitados realizáronse cultivos larvarios no minicriadeiro 

do Vicedo, transferindo as técnicas de cultivo xa 

desenvolvidas en Ribadeo. De catro partidas de 

proxenitores recolleitados no banco natural de Vilarrube 

comezáronse a obter desovas no mes de febreiro. Todas 

elas se trasladaron ao minicriadeiro do Vicedo, onde se 

realizou o cultivo larvario e poslarvario seguindo a 

metodoloxía aplicada en ambos centros ata o momento. 

De todas as postas non se conseguiu semente, dado 

que ao chegar a unha talla de ±1000 µm todos os 

individuos morren. Posiblemente o motivo foi debido a 

que faltaba perfilar unha metodoloxía adecuada para o 

minicriadero do Vicedo, dadas as súas condicións 

especiais. Realizados algúns cambios nos puntos 

críticos analizados, a partir das desovas seguintes, xa se 

comeza a sacar semente para que poida ser 

preengordada nas bateas de Vilargarcía e de Camariñas. 

En total, obtivéronse 2.294.086 unidades de semente de 

cadelucha que foron saíndo ao medio natural (para o seu 

preengorde) desde o mes de setembro-outubro e se 

foron entregando a medida que as condicións ambientais 

eran óptimas. 

 

Todos os obxectivos foron desenvolvidos ao 100%, salvo 

algúns aspectos do cultivo poslarvario, concretamente no 

que se refire á utilización do substrato. Ata o momento, 

cando as larvas chegan á fixación, engádeselles area 
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para que terminen a metamorfose e realicen nesta area  

o cultivo poslarvario. Aínda que se fixeron probas 

preliminares non se puido concluír se esta adición era 

totalmente necesaria, e polo tanto fará falta a realización 

de máis probas que non foron posibles neste proxecto 

debido aos recortes de orzamento a que foi sometido 

este parámetro. Seguirá sendo obxecto de estudo 

noutros proxectos posto que a eliminación da area nos 

cultivos melloraría bastante a súa manipulación, e se 

fose necesaria a súa utilización, é preciso determinar 

que tipo de substrato é o máis adecuado. 

 

Durante este período, o grupo de XENOMAR (UDC) 

obtivo resultados que levan ás seguintes conclusións 

referidas ao subproxecto 1:  

 

a.- Illáronse 19 marcadores microsatélites en D. 

Trunculus, mediante a construción de xenotecas 

enriquecidas, e optimizáronse tres PCR multiplex que 

amplifican simultaneamente 7 ou 4 loci. A amplificación 

destes loci microsatélite permitiu realizar a análise da 

diversidade xenética, estrutura poboacional e 

paternidades, polo que serán útiles para estudos futuros 

desta especie. 

 

b.- A análise de microsatélites nos tres bancos naturais 

estudados (Vilarrube, O Barqueiro e O Vicedo) puxo de 

manifesto a ausencia de diferenciación xenética. 

 

c.- O lote de reprodutores empregado no criadeiro pode 

considerarse representativo da poboación natural da que 

proceden (Vilarrube). O estudo da diversidade xenética, 

dun dos lotes de semente que se obtiveron no criadeiro, 

mostrou unha redución da variabilidade xenética, polo 

que deben continuar estudos xenéticos de máis lotes de 

semente que garantan a representatividade de toda a 

produción do criadeiro e, desta forma, chegar a 

conclusións que garantan minimizar o impacto da 

sementeira nas poboacións naturais. 

 

d.- Outro motivo polo que se deben de estudar 

xeneticamente máis lotes de semente é a análise de 

paternidades que determine a participación de todos os 

individuos incluídos no lote de reprodutores. 

 

En relación ao Subproxecto 2, desenvolvido pola 

empresa Ameixa de Carril S.L., nestes anos leváronse a 

cabo tarefas como: o estudo das condicións óptimas de 

preengorde da cadelucha en batea (estabulación da 

semente, control de parámetros de crecemento e 

ambientais e calendario das operacións de desdobre) e a 

implantación de novos sistemas de preengorde 

(instalación do sistema de aire forzado e modificación da 

batea, labores de limpeza do sistema, mellora e 

adaptación deste). Segundo os  resultados obtidos, 

chégase ás seguintes conclusións: 

 

a.- A cadelucha presenta pouca resistencia ás 

condicións ambientais desfavorables, polo que non se 

debe iniciar o proceso de preengorde no inverno ou 

outono. O crecemento no inverno é moi lento e presenta 

mortalidades elevadas en todos os rangos de talla. No 

caso de ter que sementar a cadelucha neste período, a 

semente de maior talla (tamiz 3000 µm) ten unha 

supervivencia maior, polo que sería necesario prolongar 

a permanencia no criadeiro. 

 

b.- O sistema de preengorde por fluxo forzado parece ser 

o máis interesante, pero fixéronse modificacións para 

liquidar todos os problemas xurdidos durante o proxecto 

e para mellorar a manexabilidade da semente nos 

traballos de limpeza e desdobre. 
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RESUMO 

 

O CIMA de Ribadeo participa no proxecto europeo 

REPROSED dando soporte técnico ao grupo da USC no  

aspecto de obter e proporcionar larvas de ameixa fina e 

xaponesa (V. decussata e V. philippinarum) para a 

realización de ensaios de patoxenicidade e de probiose; 

para o que se  mantén todo o sistema de cultivo e control 

dos distintos aspectos que inflúen na produción do 

criadeiro. 

 

 

As tarefas realizadas foron:  

1. Controis da auga de entrada e do circuíto de auga 

A calidade da auga de mar utilizada nunha instalación de 

cultivo é determinante para o seu bo funcionamento. Un 

dos parámetros máis importantes é a “calidade 

microbiolóxica”. As características da auga de entrada 

determinarán os tratamentos necesarios para que sexa 

utilizable no criadeiro. 
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Ademais, as instalacións teñen un circuíto de tubaxes 

complexo, utilizando distintos tramos e tratamentos da 

auga para abastecer os diferentes compartimentos do 

criadeiro (reprodutores, larvarios, semente e fitoplancto). 

As propias tubaxes poden funcionar como reservorios de 

bacterias se estas chegan a colonizalas, formando 

biopelículas cando a limpeza e mantemento non son os 

adecuados. 

 

Para sementar as mostras utilízanse os medios Agar 

Mariño (AM, Pronadisa), para reconto de bacterias 

heterótrofas mariñas, e Tiosulfato-Citrato-Bilis-Sacarosa 

(TCBS, Oxoid), medio selectivo para vibrios. 

 

As mostras recóllense semanalmente, en recipientes 

estériles. Inmediatamente lévanse ao laboratorio de 

Microbioloxía da planta e procésanse. Para iso fanse as 

dilucións necesarias, en tubos estériles con 4,5 ml de 

auga de mar estéril (AME), sementándose 100 µl nos 

medios AM e TCBS. As placas  incúbanse a 25ºC. O 

medio TCBS lese en 24-48 horas para evitar os 

problemas de reversión de cor das colonias. O AM 

débese deixar ata 7 días para permitir o crecemento dos 

tipos máis lentos, como poden ser algunhas bacterias 

pigmentadas. 

 

Os puntos de mostraxe determináronse en función dos 

tratamentos (filtración, radiación ultravioleta, 

quecemento,...) nos diferentes apartados do criadeiro, 

así como dos tramos de tubaxes de conexión. 

 

A auga que só pasa polo filtro de area xeral presenta 

unha boa calidade, desde o punto de vista 

microbiolóxico. 

 

O tratamento con filtro de cartucho ofrece uns resultados 

moi irregulares no que respecta á carga tanto de 

bacterias heterótrofas mariñas como a poboacións de 

vibrios. En canto á función de eliminación de materia en 

suspensión, neste caso parecen suficientes os filtros de 

area, a xulgar polos resultados da auga que non recibe 

máis tratamento. Un problema destes filtros pode ser o 

do seu correcto mantemento, xa que se non se limpan e 

se cambian no momento adecuado poden converterse 

nun punto de acumulación de bacterias que se 

incorporarían ao sistema. 

 

A combinación de filtro de cartucho-radiación UV reduce 

só lixeiramente a carga media das bacterias heterótrofas 

mariñas, e non garante unha redución dos valores 

máximos. En canto á media de vibrios, vai desde valores 

mínimos a estimacións superiores ás obtidas para os 

puntos sen tratamento adicional.  

 

O uso de radiación UV persegue eliminar a microbiota 

presente na auga. Con todo, segundo os resultados 

obtidos, a súa eficacia é irregular. Isto implica un risco de 

proliferación excesiva de bacterias que resisten o 

tratamento, nun ambiente favorable para o 

desenvolvemento, do que ademais se eliminan posibles 

competidores, entre os que poden estar bacterias 

beneficiosas. A importancia agrávase ao ser a liña 

utilizada para os cultivos larvarios. Por todo iso sería 

necesaria a revisión deste sector. Con todo, a excelente 

calidade microbiolóxica da auga utilizada na planta 

suxire tamén a posibilidade de suprimir o uso da 

radiación UV. 

 

2. Control do fitoplancto 

No criadeiro mantéñense diferentes tipos de cultivos de 

microalgas, das especies Isochrysis galbana, I. galbana 

T-iso, Pavlova lutheri, Chaetoceros calcitrans, C. gracilis, 

C. mülleri, Skeletonema costatum, Tetraselmis suecica e 

Phaeodactylum tricornutum. 

 

Esta mestura subminístrase regularmente, e  leva 

consigo unha importante carga bacteriana xa que non se 

trata de cultivos axénicos. O control desta carga que 

entra rutineiramente no sistema de cultivo é primordial 

para reducir os riscos de proliferación de patóxenos 

oportunistas. Nesa liña, os maiores esforzos 

encamiñáronse ao coñecemento das poboacións de 

vibrios, principais patóxenos de cultivos larvarios, 

ademais de estimar os contidos de bacterias mariñas 

heterótrofas totais.  

 

2.1. Fitoplancto de cámara 

Cultívase en matraces de 6 l a unha temperatura de 17-

19ºC e con iluminación continua. Utilízase auga que 

pasa por un filtro de area, autocravándose nos botellóns 

unha vez cheos. Os recontos medios son de 10.000 

células por microlitro (cél/µl). Serve como alimento para 

os cultivos larvarios e para inocular as bolsas. Recóllese 

unha mostra que é mestura das diferentes especies. 

 

2.2. Cultivo en bolsas 

Mantéñense cultivos en bolsas de 30-40 l á temperatura 

ambiente do invernadoiro e con luz solar. Os recontos 
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medios son de 7.000 cél/µl. Utilízase para alimentar 

reprodutores   e   semente.  Baléiranse   as   bolsas   nun  

tanque de 1.500 l onde se mesturan as diferentes 

especies, reénchese con auga e entón recóllese a 

mostra para microbioloxía antes de que pase ao 

criadeiro. 

 

2.3. Cultivo continuo 

O sistema de produción de microalgas en continuo 

baséase nunha achega constante do medio nutritivo aos 

recipientes de cultivo e na obtención da colleita de 

microalgas tamén constante. Os recipientes utilizados 

son bolsas de 400 l. A auga de entrada é esterilizada por 

pasteurización. O cultivo realízase no invernadoiro con 

luz natural, pero o sistema tamén conta con iluminación 

artificial (tipo luz-día), cuxo acendido/apagado pode ser 

regulado en función da temperatura desexada para as 

bolsas. Os recontos medios son de 1.000 cél/µl. A 

mostra recóllese no tanque en que se mestura, antes de 

ser repartido ao criadeiro. 

 

A “calidade microbiolóxica”, en relación coa presenza de 

vibrios, foi boa tanto para o fitoplancto de cámara como 

para o de cultivo continuo. Os resultados obtidos 

permitiron achegar información para mellorar o alimento 

subministrado e avaliar as consecuencias dos cambios 

adoptados. A substitución do fitoplancto de bolsas polo 

de cultivo continuo no circuíto de alimentación 

demostrouse tamén como unha mellora substancial. 

 

3. Mostras de reprodutores 

É importante coñecer a carga bacteriana asociada aos 

reprodutores, e polo tanto susceptible de ser transmitida 

verticalmente á proxenie. Analizáronse lotes de adultos 

utilizados como reprodutores ao longo da tempada á súa 

chegada ao criadeiro desde o medio natural, 

procedentes de diferentes bancos e en distintos meses 

do ano. Ademais analizáronse individuos dos diferentes 

grupos inmediatamente despois da obtención de postas. 

Estes datos permitirannos avaliar a influencia da orixe 

xeográfica, a época do ano, o estadío de 

desenvolvemento gonadal e o tempo de permanencia na 

instalación. 

 

Ábrense os exemplares e lávanse con auga de mar 

estéril (AME). Tómase un anaco de gónada, cortada 

asepticamente, cun peso coñecido (± 0.08 g). Colócase 

nun mortero estéril e  homoxenízase en 1 ml de AME. 

Fanse as dilucións seriadas necesarias, sementándose 

nos medios AM e TCBS. Os datos obtidos exprésanse 

en ufc/g de gónada. 

Realízanse mostraxes aos lotes de reprodutores de 

ameixa fina para avaliar o efecto sobre a carga 

bacteriana de diferentes acondicionamentos, variando a 

temperatura e o alimento subministrado. Os mellores 

resultados desde o punto de vista microbiolóxico, 

representados por unha redución de carga bacteriana, 

obtivéronse co acondicionamento a 20ºC sen alimento, 

seguido doutro con subida gradual de Tª e alimento, 

supoñendo en ambos casos os presuntos vibrios un 4% 

das bacterias mariñas totais. En canto á análise dos 

datos en función do sexo dos individuos, non se 

observaron diferenzas marcadas, coa excepción dos 

exemplares mantidos sen alimento, en que as femias 

mostraron recontos superiores aos machos. 

 

4. Mostras de cultivos larvarios 

A monitorización do cultivo larvario e o seguimento das 

diferentes etapas relacionadas con este, permitiranos 

coñecer cales son as posibles vías de contaminación e 

os microorganismos responsables das mortalidades. 

 

O control da poboación bacteriana habitualmente 

asociada aos cultivos larvarios e poslarvarios de 

bivalvos, entre a que se atopan os patóxenos 

oportunistas responsables da maior parte dos episodios 

de mortalidades masivas, é preciso para minimizar as 

perdas na produción. 

 

4.1. Larvas 

Para a mostraxe escóllese o cambio de auga dos 

tanques de cultivo, logo de lavar no tamiz onde quedan 

retidas as larvas coa propia auga do criadeiro. Tómase a 

mostra directamente, con asa de sementa estéril de 1 µl, 

e esténdese sobre as placas de AM e TCBS. Obtense 

unha estimación cualitativa das poboacións bacterianas, 

aínda que permitindo a comparación entre mostras ao 

unificar o volume sementado. 

 

4.2. Auga de cultivo 

Recóllese nun recipiente estéril do tanque unha mostra 

da auga de cultivo xusto antes do baleirado para o 

cambio da auga. No laboratorio fanse as dilucións 

seriadas apropiadas e seméntanse en AM e TCBS. 

Obtéñense datos cuantitativos, que se expresan en 

ufc/ml. 

 

Os ensaios con probióticos, previamente preparados 

polo grupo da USC para ver a viabilidade técnica a 
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escala de planta de cultivo, abordáronse nas súas fases 

iniciais, e enviáronse as mostras á USC para a súa 

análise. Ademais subministráronse periodicamente 

larvas, semente das dúas especies de ameixa para a 

realización de probas de patoxenidade de illados 

realizados polo equipo da USC. 
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RESUMO  

 

Por seren actividades desenvoltas no dominio público 

marítimo-terrestre e habitualmente apoiadas pola 

administración autonómica, as accións e proxectos das 

confrarías para a recuperación e a creación de zonas 

produtivas para o marisqueo e a pesca precisan dunha 

adecuada avaliación, tanto da súa oportunidade como da 

súa execución e dos resultados obtidos. Por outra 

banda, xeralmente a carga de traballo na Administración 

para dar resposta aoss problemas e demandas do sector 

adoita ser demasiado alta para abordar ben outros 

problemas  de nova aparición ou que requiran dunha 

maior análise. A posta en marcha deste subproxecto 

dentro da acción de repoboación de especies con 

interese comercial pretendeu ofrecer o apoio técnico 

necesario para a toma de decisións en relación con 

problemas de perda de produción de bancos, os cales 

requiren ampla base de coñecemento de temática moi 

diversa. (Subp. I). 

 

Durante 2013 no ámbito deste proxecto desenvolvéronse 

actividade en diversas áreas:  

 

a. Seguimento dos bancos de libre marisqueo na ría 

de Arousa 

No ámbito deste subproxecto encádranse todas as 

actividades relacionadas co seguimento científico técnico 

da explotación dos bancos marisqueiros a flote de 

Lombos do Ulla, O Bohído e Cabío, iniciadas no ano 

2002, 2006 e 2009 respectivamente. Os resultados 

destes seguimentos son empregados como base para o 

asesoramento aos órganos da Consellería do Medio 

Rural e do Mar e das confrarías de pescadores 

implicadas na xestión da explotación dos bancos. 

 

Durante 2013 realizáronse en cada banco e con 

periodicidades semestral as mostraxes cuantitativas con 

dragas dende embarcación. Con estas prospeccións 

obtéñense, entre outros datos, as densidades, a 

distribución espacial  e a estrutura de tallas das 

poboacións das diferentes especies de interese 

comercial, fundamentalmente berberecho (Cerastoderma 

edule), ameixa fina (Tapes decussatus), ameixa 

xaponesa (Tapes semidecussatus), ameixa babosa 

(Venerupis senegalensis), ameixa rubia (Venerupis 

rhomboides), ameixa bicuda (Paphia aurea) e reló 

(Dosinia exoleta), antes do inicio da campaña (de 

outubro a marzo) e despois do seu remate. Por outra 

banda, a acumulación desta clase de datos ao longo do 

tempo permite a análise da dinámica poboacional de 

cada especie (curvas de crecemento, mortandade, 

recrutamento, etc.) 

 

Durante o desenvolvemento das campañas extractivas 

realízase o seguimento produtivo e económico destas 

mediante a recepción e análise dos datos de primeira 

venda na lonxa, a asistencia de embarcacións nos 

bancos e as mostraxes de tallas de individuos 

capturados. 

 

Asemade, para detectar os niveis de mortandade e 

posibles episodios  de afección de patoloxías nos 

bivalvos,  mensualmente  en  cada  banco  procédese  á  
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introdución  e  recollida   de  individuos  das   diferentes  

especies en xogos de caixas de confinamento.  Dos 

exemplares vivos recollidos sepáranse mostras para a 

súa análise patolóxica. 

 

b. Repoboación de especies mariñas 

Durante 2013 non se realizaron actividades específicas 

de cultivo de rodaballo (Scophtalmus maximus) e 

lumbrigante (Hommarus gammarus) para a súa marcaxe 

e solta. A actividade centrouse na recuperación de 

individuos marcados en soltas previas e na análise dos 

datos proporcionados por estas recapturas. 

 

No entanto, do mesmo xeito que nos últimos anos, 

procedeuse á marcaxe e solta no mar de Lira de 1.200 

xuvenís de lumbrigantes procedentes das actividades 

formativas dos alumnos do IGaFA (Instituto Galego de 

Formación en Acuicultura).  

 

Dende xuño de 2012 todas as confrarías con 

embarcacións que pescan no ámbito da área de solta 

(Lira, Fisterra e Muros) contan con detectores das 

marcas metálicas que se inxectan nas crías antes das 

soltas. 

 

c. Apoio técnico e información sobre 

acondicionamento de bancos marisqueiros 

Para avaliar as accións de rexeneración de bancos 

marisqueiros concedidas a través das axudas a 

proxectos colectivos iniciados  a DXORM solicita ás 

confrarías a presentación de informes técnicos  sobre a 

situación das áreas tras a execución das actuacións 

regulares (primavera e outono-inverno) sobre a evolución 

do substrato e as poboacións de moluscos bivalvos 

comerciais nas zonas afectadas. Este equipo de 

recursos mariños do CIMA presta o seu apoio técnico ás 

entidades e biólogos da zona para obter e analizar os 

datos relacionados coas características do substrato, 

levando a cabo as seguintes actividades: 

 

1. Elaboración de mapas batimétricos de alta resolución 

mediante sistemas informáticos de información 

xeográfica (XIS).  

 

2. Análise granulométrica de mostras de sedimento, 

facilitadas polos técnicos das entidadees ou ben 

tomadas polo persoal do CIMA.  

En concreto, en 2013 colaborouse mediante os 

seguintes estudos: 

- Levantamento batimétrico da praia de Canelas, 

(Confraría de Vilaxoán). Abril de 2013. 

 

- Análise granulométrica do substrato submareal entre 

Punta Portomouro e Punta de Pedra Rubia (Boiro). Abril 

de 2013. 

 

- Análise granulométrica na praia do Castro (Confraría de 

Aguiño). Setembro de 2013. 

 

Igualmente prestóuselle apoio á confraría de Cambados 

no seguimento do proxecto de rexeneración do banco 

marisqueiro submareal de Meloxo iniciado nese ano e 

consistente no acondicionamento de substrato e 

sementeira de ameixa babosa. O CIMA colabora 

mediante a colocación dunha estrutura con caixas de 

confinamento para avaliar o crecemento e a mortaldade 

dos xuvenís de ameixa suplementados e a recollida de 

parámetros oceanográficos cun CTD. 

 

d. Experiencias de estudo de evolución produtiva e 

sedimentaria en zonas rexeneradas 

En novembro de 2013 finalizouse a experiencia 

desenvolta nos bancos intermareais de Pontedeume coa 

que se pretendeu observar durante un período de tres 

anos a evolución do substrato e das poboacións de 

bivalvos, comparando nunha mesma localidade e zonas 

con substrato corrixido mediante a achega de áridos 

grosos con zonas adxacentes non emendadas nunha 

mesma localidade. 

 

Coa experiencia preténdese estudar as posibles 

diferenzas: 

 

1. Na evolución de características do substrato 

(composición granulométrica, materia orgánica e o grao 

de compactación) 

 

2. Na dinámica poboacional analizando o crecemento e a 

mortaldade da ameixa xapónica en caixas de 

confinamento situadas proximamente e no mesmo nivel 

mareal, cun xogo de caixas na zona corrixida e outro na 

zona lamacenta sen corrixir. 

 

3. Na evolución das poboacións de bivalvos comerciais e 

a súa produtividade a partir dos resultados das 

mostraxes poboacionais ordinarias realizadas 

semestralmente polo técnico da confraría. 
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Complementariamente, estase a levar unha 

monitorización dos parámetros ambientais de interese, 

para o que se colocou un rexistrador de temperatura e 

salinidade xunto as caixas de confinamento e 

introducíronse no terreo testemuñas verticais de 

sedimentación para observar o réxime de deposición de 

finos nas diferentes zonas. 

 

Se ben a análise definitiva dos datos non está rematada, 

os resultados provisionais amosan que, no relativo ás 

mortaldades e crecementos en caixas de confinamento, 

as novas zonas son viables para o cultivo de moluscos 

infaunais e que  non hai diferenzas considerables entre a 

zona rexenerada e a de substrato orixinal, polo que 

neste caso a actividade de rexeneración supuxo a 

creación de novas zonas de cultivo con alta capacidade 

produtiva que antes da rexeneración eran impracticables  

para o marisqueo a pé pola falla de consistencia do 

terreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Monitorización de parámetros ambientais mariños 

Das diversas actividades desenvoltas neste e noutros 

proxectos do mesmo equipo, durante o ano 2013 ficaron 

colocados sensores de medición en continuo de 

salinidade e temperatura en diversas localizacións da 

costa galega con importancia produtiva: 

 

- Ría de Vigo: río Maior (Vilaboa), O Puntal (Arcade), A 

Barra- Praia Vella (Redondela)  

- Ria de Pontevedra: Os Praceres, Campelo 

- Ría de Arousa: O Sarrido e Meloxo (Cambados), Cabío 

e Lombos do Ulla (libre marisqueo na ría de Arousa) 

- Costa da Morte: Os Miñarzos (Lira) 

- Rías Altas: A Croa Grande (Pontedeume), batea de 

reinstalación nº2 (Ferrol), A Caleira (Cariño) 

 

Contando en moitos dos casos coa colaboración dos 

técnicos das confrarías na descarga dos datos, toda a 

información xerada foi filtrada, representada 

graficamente e púxose á disposición dos órganos de 

xestión da Consellería do Medio Rural e do Mar. 
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RESUMO 

 

Neste proxecto no que participan 20 centros de 

investigación e 8 empresas (SME) pertencentes a 9 

países preténdese abordar os factores máis importantes 

que limitan (pescozos de botella) a acuicultura de peixes 

e que se cre que poden ser unha alternativa para a 

industria acuícola de Europa.  

 

Abordaranse 6 especies que se atopan en diferentes 

etapas de desenvolvemento en canto á súa “inclusión” 

na industria (investigación dispoñible e produción 

acuícola): coa corvina (Argyrosomus regius) e o halibut 

(Hippoglossus hippoglossus) como as máis 

desenvolvidas, seguidas pola perca (Sanders lucioperca) 

e a seriola (Seriola dumerili) con algunha produción e 

investigación, a cherna (Polyprion americanus), da que 

non existe produción e está en fase de investigación, e a 

lisa (Mugil cephalus) cuxa acuicultura se realiza a partir 

de alevíns capturados do medio natural. 

  

A selección de especies realizouse tendo en conta 

factores biolóxicos e o potencial económico: rápido 

crecemento, bo rendemento, aceptabilidade no mercado, 

idoneidade para a diversificación e desenvolvemento de 

produtos de alto valor engadido. Para as especies 

mariñas tamén se ha ter en conta o seu potencial para 

ser cultivadas en gaiolas. 

 

A proposta pretende facer fronte aos pescozos de botella 

específicos na produción de cada unha das especies 

citadas co fin de proporcionar ferramentas e métodos 

para a industria, e permitir nalgúns casos e optimiza,r 

noutros, a produción destas especies co obxectivo de 

incrementar a produción na UE. O traballo centrarase, 

segundo as especies, -na reprodución, e/ou cría de 

larvas e/ou a nutrición, e/ou tecnoloxías de produción 

para o engorde, e/ou saúde dos peixes, e/ou 

desenvolvemento de novos produtos e factores 

socioeconómicos tales como estudos da percepción dos 

produtos de acuicultura, demanda de mercado e 

preferencias dos consumidores. 

 

O proxecto está dividido en paquetes de traballo 

referidos á xestión e organización do proxecto 

(reprodución, nutrición, cultivo larvario, engorde, 

patoloxía, socioeconomía e diseminación), e dentro de 

cada unha delas en grupos de traballo (WP) segundo as 

especies, e como resultado un total 31 paquetes de 

traballo. 

 

A especie na que está involucrada a CMRM (CIMA e 

IGAFA) no proxecto, conxuntamente co IEO e o Acuario 

da Coruña, é a cherna (Polyprion americanus) . Ademais 

o Acuario do Grove e a empresa Isidro de la Cal 

colaboran tamén no desenvolvemento desta especie. 

 

Así mesmo, participan no desenvolvemento desta 

especie os seguintes centros de investigación : Hellenic 

Center for Marine Research (HCMR), Universidade das 

Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Institut de Recerca i 

Tecnologia Agroalimentaries (IRTA), Institut Francais de 

PROXECTO DE INVESTIGACIÓN 
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CIMA: Linares Cuerpo, F. 

 

INVESTIGADOR: 

IGAFA: Rodríguez Villanueva, J.L. 

 

APOIO Á INVESTIGACIÓN: 
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Recherche Pour L'Exploitation da Mer (IFREMER), 

Universidade da Lagoa (ULL), SKRETTING Aquaculture 

Research Centre AS (SARS). 

 

A cherna (Polyprion americanus) pertencente á familia 

Serranidae, é unha das especies de peixes de maior 

tamaño. pode alcanzar os 100 kg, ten unha ampla 

distribución xeográfica xa que practicamente está 

distribuída por todo o mundo, excepto nos trópicos, e 

caracterízase por unha prolongada fase peláxica xuvenil.  

O seu rápido crecemento, a súa madurez reprodutiva 

tardía, o seu prezo alto no mercado, a facilidade de 

manipulación en catividade, así como a redución da súa 

pesquería -os TAC reducíronse en 2012 nun 90% nos 

EE.UU (NOOA, www.fishwatch.com)- convértena nunha 

especie moi atractiva para a acuicultura comercial. É 

ademais unha especie moi apreciada desde o punto de 

vista gastronómico e ten un prezo no mercado moi alto e 

estable, o cal tamén é unha gran vantaxe desde o punto 

de vista da acuicultura, ao ser unha especie con gran 

potencial exportador. 

 

A falta de control da reprodución e de protocolos de 

cultivo larvario considéranse os principais pescozos de 

botella que impiden o desenvolvemento do cultivo a gran 

escala desta especie. Obtivéronse desovas en 

cautividade  con indución hormonal ou mediante masaxe 

en individuos con maduración natural, e o 

desenvolvemento embrionario e as primeiras etapas da 

vida das larvas foi establecido pero ata o momento as 

postas foron dun escaso número de ovos. 

 

Neste momento existen varios stocks de reprodutores 

activos ou potencialmente activos en Galicia. O grupo 

Isidro de la Cal dispón dun stock de 39 exemplares dun 

peso medio aproximado duns 15 kg, o IGAFA de 12 

exemplares e o COV do IEO de 10 exemplares dun peso 

entre os 11-18 kg. O Acuario Finisterrae dispón de 24 

exemplares de entre 15 e 30 kg e o Acuario do Grove 

dispón de xuvenís que manterá nas súas instalacións 

para obter futuros reprodutores. 

 

No que se refire aos requirimentos nutricionais e 

obtención de dietas óptimas non existen estudos sobre a 

cherna. Só existen algunhas referencias relacionadas 

coa alimentación no medio natural procedentes de 

capturas comerciais e taxas de alimentación en 

catividade, pero existe algunha información referida a 

especies similares.  

 

En resumo, aínda que a escaseza de reprodutores é 

unha desventaxa para o cultivo integral da cherna, o 

claro potencial biolóxico e económico desta especie 

xustifica a asignación de parte dos recursos deste 

proxecto en reunir a todos os centros de investigación 

involucrados ata agora en Europa para estudar o 

potencial da acuicultura desta especie, superar os 

pescozos de botella e producir xuvenís de forma fiable e 

en cantidades adecuadas para a produción comercial. 
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6 
PATOLOXÍA 
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RESUMO

 

A produción de ostra plana, Ostrea edulis, en Europa 

reduciuse notablemente na primeira metade do século 

XX como consecuencia da sobrepesca. A propagación 

de dúas enfermidades, marteiliose e bonamiose, ao 

comezo das décadas de 1970 e 1980, respectivamente, 

agravaron drasticamente a caída da produción. Cinco 

asociacións de produtores de ostra plana, tres empresas, 

sete institucións de investigación e un centro tecnolóxico, 

correspondentes a 6 países europeos (Irlanda, Holanda, 

Reino Unido, Dinamarca, Francia e España), participaron 

neste proxecto (OYSTERECOVER) co obxectivo global 

de establecer as bases científicas e técnicas, os 

procedementos e estándares que permitan recuperar a 

produción de O. edulis mediante o desenvolvemento de 

estratexias para superar o principal obstáculo, a 

bonamiose. Por cuestións de propiedade intelectual dos 

resultados do proxecto non se permite a divulgación dos 

resultados detallados, polo que este resumo só incorpora 

ideas globais. 

 

OYSTERECOVER contribuíu a estandarizar e validar os 

métodos de diagnóstico de Bonamia. Por primeira vez 

catro métodos de diagnóstico (exame de sinais de 

corazón, histoloxía estándar, PCR e hibridación in situ 

hybridization) avaliáronse simultaneamente por tres 

laboratorios diferentes. Concluíuse que se deben usar 

polo menos 2 métodos para unha detección sensible e 

unha determinación realista da prevalencia da infección 

nunha mostra. Os dous métodos elixidos deberían incluír 

un método baseado no exame microscópico e un método 

molecular para permitir a visualización do parasito e 

incrementar a sensibilidade en infeccións lixeiras, 

respectivamente. Ademais, deberían establecerse 

protocolos fixos que permitan obter resultados 

reproducibles entre laboratorios. Estas conclusións 

transmitiranse ás autoridades responsables do control 

zoosanitario por se consideran oportuno asumilas. 

 

A procura de posibles localizacións de Bonamia no 

ecosistema, alternativas á propia ostra, que puidesen 

constituír un reservorio ou vehículo de transmisión do 

parasito, permitiu constatar a súa presenza noutros 

invertebrados, de forma que os resultados concretos 

conduciron a establecer as seguintes recomendacións 

para o sector ostrícola: 
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1. Extremar a precaución cos movementos e 

transferencias de equipamento, auga de mar e 

invertebrados (incluíndo especies de moluscos sen 

consideración oficial de hospedadores de Bonamia 

ostreae) desde áreas afectadas a áreas libres do 

parasito. 

 

2. Filtrar a auga de mar que se bombea aos criadeiros de 

moluscos de áreas afectadas para impedir a entrada do 

parasito ás instalacións e evitar que as larvas de ostra se 

infecten. 

 

3. Usar métodos de diagnóstico adecuados para detectar 

infeccións iniciais ou latentes antes de mover lotes de 

ostras. 

 

Varios estudos independentes previos a este proxecto 

concluíran que a única maneira efectiva de superar a 

bonamiose é a produción de estirpes de ostra resistentes 

a esta enfermidade. En consecuencia, en 

OYSTERECOVER investigouse sobre as bases 

fisiolóxicas e moleculares da resistencia a Bonamia, 

mediante enfoques experimentais proteómico e 

xenómico. Un primeiro resultado relevante foi o 

desenvolvemento dunha ampla base de datos con xenes 

que se expresan nos hemocitos de Ostrea edulis. A partir 

desta lista seleccionáronse xenes candidatos que van 

ser utilizados como marcadores. Entre estes, 

identificáronse dous claros marcadores moleculares cun 

alto potencial para ser utilizados en programas de 

selección xenética de estirpes resistentes á bonamiose. 

 

No seo do proxecto desenvolveuse unha ferramenta de 

SIX que compila información cartográfica, distribución 

espacial de biomasa e densidade de ostras, batimetría, 

tipo de substrato e prevalencia de Bonamia de bancos e 

áreas de cultivo do litoral atlántico europeo. Esta 

ferramenta é moi útil para identificar áreas de interese 

para a súa recuperación e para o asesoramento da 

xestión da súa explotación. Neste mesmo contexto 

realizouse a caracterización xenética de 16 bancos de 

ostra do litoral atlántico europeo. Con iso evidenciouse 

que as poboacións dun mesmo país son máis 

semellantes que entre países diferentes, chegándose a 

identificar tres rexións bioxeográficas na área estudada, 

o que é congruente coa adaptación das poboacións de 

ostras a condicións ambientais concretas. Esta 

información  resulta fundamental para impedir a perda de 

variabilidade xenética, así como o uso das estirpes 

xeográficas adecuadas en plans de recuperación e 

programas de selección de estirpes resistentes. 

 

Comparouse o rendemento no engorde de diferentes 

estirpes de ostras en diferentes rexións, o que permitiu 

identificar as estirpes máis adecuadas en cada rexión, 

constatándose unha variabilidade de rendemento 

(supervivencia, crecemento, susceptibilidade a Bonamia) 

tanto entre estirpes como dentro de cada estirpe. 

 

O uso de colectores de semente é unha práctica 

estendida entre os ostricultores. A eficiencia de 

diferentes tipos de colectores avaliouse no seo do 

proxecto e elaboráronse recomendacións sobre que tipo, 

como deben usarse e cando han de colocarse en 

diferentes rexións. 
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RESUMO

 

Desde o verán de 2008, a industria ostrícola francesa 

está a sufrir mortaldades masivas de semente de ostra 

rizada Crassostrea gigas, cuxa causa máis relevante é 

unha variante nova dun virus que xa se coñecía 

previamente. Trátase do virus herpes de ostreidos tipo 1 

e a nova variante, moi virulenta, bautizouse como 

microvariante (OsHV1-mvar). A Unión Europea 

estableceu un regulamento específico (175/2010) para 

evitar a expansión desta enfermidade emerxente. Dada a 

carencia de información en España sobre a presenza e 

efecto dos virus herpes nas áreas de cultivo de moluscos 

e bancos marisqueiros, e considerando que a 

importación de C. gigas de áreas costeiras francesas 

afectadas polo OsHV-1 era unha práctica estendida en 

varias CCAA, co consecuente risco de introdución do 

patóxeno, expúxose este proxecto, no que se integraron 

equipos de investigadores de Cataluña, Andalucía, 

Asturias, Ceuta e Galicia, para caracterizar a situación 

sanitaria litoral das CCAA implicadas no referente ás 

infeccións por virus herpes, tanto en poboacións de C. 

gigas como noutras especies de interese marisqueiro. 

Por parte de Galicia participaron o CETMAR, o 

INTECMAR e o CIMA. 

 

Intercalibración do diagnóstico do OsHV-1 var. O 

equipo do CIMA preparou o material necesario para un 

exercicio de intercalibración do diagnóstico do OsHV-1, 

no que participaron tres laboratorios, IRTA de Sant 

Carles da Ràpita (Cataluña), Centro Agua del Pino do 

IFAPA (Andalucía) e CIMA (Galicia). Acordouse un 

protocolo de diagnóstico común por PCR, que se 

axustaba ao protocolo fixado no Regulamento 175/2010 

da UE, usando a parella de cebadores HERP F/R 

deseñados no seo do proxecto, dado que a secuencia 

dos cebadores do regulamento non se fixo pública. Os 

resultados mostraron maior acordo intralaboratorio que 

interlaboratorio, propoñéndose cambios no protocolo. 

 

Incidencia da infección por OsHV-1 var no engorde 

da ostra rizada en Galicia.  O enfoque experimental 

deste estudo implicou o seguimento do engorde de 

cohortes de semente de ostra rizada de varias orixes 

mediante a estimación periódica do seu rendemento, en 

concreto o seu crecemento, a súa supervivencia e a 

prevalencia da infección por OsHV1-var. Nun primeiro 

experimento, o seguimento do engorde de semente de 

ostra realizouse en sendas bateas de dous polígonos de 

cultivo da ría de Arousa, O GROVE A e CAMBADOS D, 

utilizando 4 cohortes distintas de semente de ostra: un 

lote de ostra rizada procedente de Francia, outro lote de 

ostra rizada procedente dun criadeiro español, outro lote 

de ostra rizada procedente dese mesmo criadeiro 

español, que se  preengordara nun sementeiro flotante, e 

un lote de ostra plana procedente doutro criadeiro 

español. 

 

O crecemento dos lotes de semente de ostra rizada foi 

similar independentemente do polígono de cultivo, salvo 

no caso do lote do criadeiro (fig. 1A). A semente de ostra 

plana creceu máis lentamente que a ostra rizada. Na 
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semente procedente de Francia a mortalidade foi moi 

alta nos tres primeiros meses en ambas bateas, O Grove 

e Cambados,  superando o 80%; a partir dese momento 

a taxa de mortalidade reduciuse marcadamente e a 

mortalidade acumulada estabilizouse arredor do 85% 

(fig. 1B). No lote recollido no criadeiro galego, a 

mortalidade foi extremadamente alta, rexistrándose o 

97% tras 22 días desde a súa localización na batea. No 

caso da semente preengordada no sementeiro flotante a 

mortalidade rexistrada tras os primeiros 22 días foi do 

26%, semellante á da semente francesa no seu primeiro 

mes; con todo, a taxa de mortalidade foi diminuíndo 

desde entón e ao cabo de 3 meses fíxose insignificante, 

cando a mortalidade acumulada estaba xusto por 

debaixo do 50%. Probablemente esta cohorte xa sufrira 

mortalidade no sementeiro e, quizais, a súa maior idade 

e tamaño contribuíu a unha menor mortalidade na batea. 

No caso da ostra plana, a mortalidade foi case 

insignificante durante 9 meses, non houbo mortalidade 

xuvenil, pero cara á metade da primavera de 2013 a 

mortalidade incrementouse notablemente, e  superouse 

o 80% de mortalidade acumulada 6 meses despois.

  

Fig. 1.  
A: Evolución 
mensual da altura 
media (± erro 
estándar) de cada 
lote de semente de 
ostra rizada  e un 
lote de ostra plana 
durante o engorde. 
 
B: Evolución 
mensual da 
mortalidade 
acumulada (%) de 
cada lote de 
semente durante o 
engorde. 
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Fig. 2.  
Evolución mensual 
da porcentaxe de 
casos positivos por 
PCR para OsHV1-

var en cada lote 
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ostra rizada e nun 
lote de ostra plana 

 

 

 

 

 

A prevalencia do OsHV1-µvar analizouse mensualmente 

en todos os lotes de ostra mediante PCR (fig. 2). Todos 

os exemplares da mostra inicial de semente de Francia, 

antes da súa localización na batea, mostraron resultados 

negativos para OsHV-1 µvar; non entanto, na mostra do 

30 de maio un 97% dos individuos foron positivos. Que 

pasou? O virus OsHV1-µvar xa estaba presente noutras 

ostras desta batea e, moi probablemente, infectou as 

ostras francesas pouco despois da súa introdución; ese 

pico inicial de casos positivos por PCR coincidiu coa 

elevada mortalidade inicial. Desde entón a porcentaxe de 

casos positivos diminuíu en ambas as bateas. Na mostra 

inicial da semente procedente do criadeiro galego, antes 

da súa localización na batea, a porcentaxe de casos 

positivos de OsHV-1µvar foi do 10%, é dicir que 

algunhas ostras xa viñan infectadas do criadeiro; 

transcorridos 22 días desde a introdución, o 100% das 

ostras eran positivas por PCR, o que é coherente coa 

mortalidade extremadamente alta nese período inicial. A 

porcentaxe de casos positivos diminuíu nos meses 

seguintes nos poucos sobreviventes que quedaron. No 

lote preengordado no sementeiro flotante, o 96% dos 

individuos resultaron positivos antes da localización na 

batea; nos meses seguintes a porcentaxe diminuíu. Polo 

tanto, en cada lote de semente de ostra rizada, tras un 

máximo temperán de prevalencia do virus, a medida que 

a semente infectada ía morrendo, a prevalencia diminuía 

entre os sobreviventes. No caso da ostra plana tamén se 

detectaron casos positivos por PCR, mesmo houbo 

rexistros superiores ao 60%, pero a mortalidade foi 

insignificante neses meses. A causa da mortalidade de 

ostra plana rexistrada nos últimos meses tivo que ser 

distinta á infección vírica e probablemente debeuse á 

bonamiose. 

 

Deste primeiro experimento concluíuse que todas as 

cohortes de ostra rizada sufriron mortalidade alta ou moi 

alta ao comezo do engorde, que moi probablemente 

debeuse á infección por OsHV1-var. Incluso a semente 

de ostra rizada libre de OsHV1 pode sufrir mortalidade 

elevada se se engorda nunha área afectada por OsHV1-

var pois adquire pronto a infección. Parece existir un 

limiar de tamaño da ostra rizada, ao redor de 30 mm, por 

encima do cal a ostra tolera o virus, é dicir, que por 

encima dese tamaño o virus non é letal. A detección 

frecuente de casos positivos de OsHV1-var en ostras 
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rizadas de tamaño grande suxire que, aínda tolerando a 

infección, as ostras grandes poderían ser focos de 

infección. A ostra plana é tolerante ou resistente ao 

OsHV1-var, pero o seu papel como reservorio non se 

debe desdeñar. 

 

Un segundo experimento de seguimento do engorde de 

semente de ostra rizada na batea do polígono O GROVE 

A usada no primeiro experimento e outra batea do 

polígono REDONDELA A (ría de Vigo) mostrou que a 

semente de ostra rizada, incluso estando libre de OsHV1 

inicialmente, pode sufrir mortalidade elevada se se 

engorda nunha área afectada por OsHV1-var (O 

GROVE A), mentres que en ausencia de OsHV1-var 

(REDONDELA A), a mortalidade da semente de ostra 

rizada é insignificante. Neste experimento realizouse un 

seguimento do engorde de semente de mexillón na 

batea do GROVE A, rexistrándose unha mortalidade 

insignificante sen que se detectase ningún caso positivo  

por OsHV1-var, o que indica unha alta resistencia do 

mexillón á infección polo virus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras varias mostraxes de dous bancos de ostra rizada 

asilvestrada, localizados na ría do Barqueiro e na de 

Viveiro, non se detectou neles ningún caso positivo por 

OsHV1-microvar. 

 

As conclusións deste estudo, xunto coa información 

bibliográfica dispoñible, permiten avanzar a hipótese de 

que o engorde da ostra rizada podería desenvolverse 

con supervivencia proveitosa, mesmo en polígonos en 

que o virus está presente; para iso sería preciso que a 

ostra rizada superase o tamaño limiar de 

susceptibilidade (aprox. 30 mm) ao comezo do período 

en que a temperatura da auga supera 16º C. O 

preengorde da semente ata alcanzar devandito tamaño 

limiar podería realizarse nunha zona libre do virus (p. ex. 

REDONDELA A) ou ben na propia zona afectada 

durante un período de temperatura inferior a 16 ºC. A 

hipótese debe ser contrastada. 
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RESUMO

 

Perkinsus olseni é un protozoo parasito de moluscos 

cunha ampla distribución mundial ao que se 

responsabilizou de mortaldades masivas de ameixas en 

varios países. Este parasito está moi estendido polos 

bancos marisqueiros de Galicia. A ameixa xaponesa, 

Ruditapes philippinarum, é unha das especies 

susceptibles. Esta ameixa é un recurso marisqueiro 

importante en varios continentes; os países con maior 

produción mundial son China, Corea do Sur, Xapón, 

Italia, España, Francia, Irlanda e Reino Unido. A 

produción mundial desta ameixa aumenta ano tras ano, 

pasando de 350.000 toneladas en 1990 a 3,5 millóns en 

2010, segundo as estatísticas da FAO. En Galicia a 

situación é similar, de forma que as estatísticas do total 

de vendas anuais en lonxa reflicten un aumento 

progresivo desde as 285 toneladas en 1997 ás 3.200 en 

2012 (www.pescadegalicia.com). P. olseni é unha 

ameaza para a produción mundial de ameixa 

xaponesa, como o proba o declive da produción coreana 

e as mortalidades altas rexistradas en países do sur de 

Europa asociadas a perkinsose. Como consecuencia, P. 

olseni incluíuse na lista de enfermidades de declaración 

obrigatoria da Organización Mundial de Sanidade 

Animal. Tendo en conta que as ameixas non crecen en 

ambientes pechados senón no medio aberto, a loita 

contra a enfermidade ha de basearse en impedir que o 

parasito se propague a zonas libres da enfermidade e, 

en canto ás zonas xa afectadas, a produción de estirpes 

de ameixas resistentes é unha opción realista e 

prometedora para o seu uso en parques de cultivo ou a 

repoboación de bancos marisqueiros afectados. Neste 

sentido, o coñecemento das bases moleculares da 

resposta inmune do hospedador fronte ao parasito pode 

ser moi útil para definir os criterios de selección de 

reprodutores en programas de mellora xenética para 

aumentar a resistencia das ameixas á perkinsose. No 

sistema inmunitario dos moluscos bivalvos intégranse un 

compoñente celular, cuxo compoñente principal son os 

hemocitos, e un compoñente humoral, constituído 

basicamente por moléculas presentes no plasma da 

hemolinfa. 

 

O obxectivo deste proxecto é analizar os efectos da 

infección por P. olseni sobre a expresión proteica dos 

hemocitos e o plasma da hemolinfa da ameixa 

xaponesa. Implementáronse dous enfoques 

experimentais, cun deles explóranse os efectos da etapa 

inicial da infección, a través da infección experimental no 

laboratorio, mentres que o outro aborda os efectos da 

infección crónica, utilizando ameixas infectadas de forma 

natural. 

 

Infección experimental en laboratorio. Neste 

experimento utilizáronse ameixas libres do parasito que 

se expuxeron individualmente durante 24 horas a unha 

suspensión de 106 zooesporas de P. olseni. Tras a 

exposición, as ameixas mantivéronse durante 8 días en 

tanques con auga de mar esterilizada, aireada e con 

microalgas cultivadas como alimento. Ameixas que non 

foron expostas ao parasito e se mantiveron nas mesmas 

condicións que as expostas utilizáronse como control. 

Extraeuse hemolinfa das ameixas e mesturouse, 

resultando 2 réplicas de 20 ameixas cada unha por 

tratamento. A continuación separouse a fracción celular 

(hemocitos) do plasma da hemolinfa. 

 

Infección no medio natural. Neste caso utilizáronse 

ameixas dun banco afectado polo parasito. Tras extraer 

a hemolinfa de cada ameixa, separouse individualmente 

a fracción celular (hemocitos) do plasma. Cada ameixa 
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diagnosticouse e seleccionáronse 42 ameixas con 

infección intensa por P. olseni e outras 42 ameixas non 

infectadas. As mostras agrupáronse, resultando 3 

réplicas de 14 ameixas cada unha por tratamento. 

 

En ambos enfoques experimentais, as proteínas 

presentes nas mostras de hemocitos e nas de plasma 

separáronse mediante electroforese bidimensional, 

producindo 3 xeles de cada réplica. As marcas proteicas 

presentes nos xeles resultantes da separación 

analizáronse co paquete informático PD Quest 8.4.0. 

Máis de 500 marcas proteicas distinguíronse nos xeles 

correspondentes a hemocitos, cunha media de 570 

marcas por xel, mentres que o número foi inferior nos 

xeles de plasma, cunha media de 281 marcas por xel. 

Considerando todas as réplicas de cada tratamento, 

elaborouse un mapa sintético de referencia para cada 

tratamento incorporando só as marcas proteicas 

presentes en todas as réplicas. Estes mapas de 

referencia incluían arrededor doo 40% do número total 

de marcas proteicas diferentes observadas nas réplicas 

de cada tratamento. A comparación dos mapas sintéticos 

entre tratamentos, seguindo criterios conservadores, 

permitiu identificar de forma inequívoca marcas proteicas 

comúns a tratamentos, así como marcas proteicas 

exclusivas de cada tratamento (Táboa 1). Os efectos do 

patóxeno na expresión proteica no inicio da infección 

foron diferentes con respecto a infeccións crónicas. Así a 

media do número de marcas proteicas nos xeles de 

hemocitos creceu por exposición ao parasito no 

laboratorio con respecto ao control, pero diminuíu nas 

infeccións crónicas intensas (Táboa 1). As mesmas 

tendencias observáronse no caso das proteínas 

plasmáticas. A comparación entre tratamentos mostrou 

que no caso da exposición no laboratorio o número de 

marcas proteicas comúns a ameixas expostas e non 

expostas foi alto, mentres que o número de marcas 

exclusivas de cada tratamento foi moi baixo, tanto en 

hemocitos como en plasma. No caso da infección 

natural, o número de marcas exclusivas de cada 

tratamento foi mesmo menor, ata o punto de que non se 

atoparon marcas proteicas exclusivas de tratamento no 

plasma (Táboa 1). Estes resultados suxiren que coa 

exposición ao parasito actívase a síntese dun número 

notable de proteínas mentres que cando a infección 

progresa e alcanza niveis intensos inhíbese a síntese 

dun número elevado de proteínas. Tras a comparación 

entre tratamentos, marcas proteicas comúns e exclusivas 

separáronse dos xeles e están a ser analizadas para 

identificar a proteína correspondente a cada marca e 

coñecer a súa función. 

 

Unha vez identificadas marcas proteicas comúns e 

exclusivas de tratamentos, as marcas proteicas 

exclusivas separáronse dos xeles e enviáronse ao 

Laboratorio de Proteómica do Complexo Hospitalario 

Universitario de Santiago de Compostela, para identificar 

a proteína correspondente a cada marca. No devandito 

Laboratorio de Proteómica tiveron dificultades na 

secuenciación peptídica, o que se achacou a problemas 

derivados da tinción con prata realizada sobre os xeles 

para a identificación de marcas proteicas. Por iso se 

decidiu cambiar de tinción e repetíronse os xeles, que 

nesta ocasión se tinguironcon Sypro ruby. As marcas 

proteicas exclusivas de tratamentos, que xa se 

seleccionaron previamente,separáronse dos xeles novos 

e enviáronse ao Laboratorio de Proteómica mencionado. 

Enviáronse 11 marcas proteicas correspondentes a 

mostras de hemocitos e 25 marcas proteicas 

correspondentes a mostras de plasma. Os péptidos 

extraídos das marcas proteicas analizáronse por MALDI-

TOF/MS, MALDI-TOF/TOF e secuenciación “de novo”. A 

información de pegada peptídica e do espectro de 

fragmentación peptídica de cada marca combináronse 

mediante GPS Explorer Software v3.6, usando Mascot 

software v2.1. para identificar proteínas fronte á base de 

datos de Mollusca (NCBInr DATABASE). 

 

Obtivéronse secuencias peptídicas para as 11 marcas 

proteicas de hemocitos, das que 1 correspondía a 

ameixas non infectadas recollidas no campo, 2 a 

ameixas moi infectadas no campo, 5 a ameixas control 

da exposición en laboratorio e 3 a ameixas expostas ao 

parasito en laboratorio. No caso das marcas proteicas de 

plasma, obtivéronse secuencias peptídicas para 20 das 

25 marcas, 6 correspondentes a ameixas expostas ao 

parasito en laboratorio e 14 a ameixas control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 CIMA  Memoria 2013      45  
   

 

Táboa 1. Resumo dos resultados da análise das marcas proteicas de cada tratamento e da comparación de ameixas 
expostas ao parasito en laboratorio fronte a ameixas control e ameixas con infección natural intensa fronte a ameixas 
non infectadas 
 
 

Enfoque 
experimental 

Fracción da 
hemolinfa 

Tratamento 

Termo 
medio do 
número de 
marcas 
proteicas 

Número de 
marcas 

proteicas 
nos mapas 

de 
referencia 

Comparación de infectadas 
fronte a control 

Marcas 
proteicas 
comúns a 

ambos 
tratamentos 

Marcas 
proteicas 

exclusivas de 
cada 

tratamento 

Exposición en 
laboratorio 

Hemocitos 

Control 561 248 

153 

5 

Expostas 596 252 3 

Plasma 

Control 418 234 

105 

15 

Expostas 360 143 10 

Infección no 
medio natural 

Hemocitos 

Control 592 278 

176 

1 

Infectadas 529 241 2 

Plasma 

Control 189 54 

46 

0 

Infectadas 160 69 0 
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RESUMO 

 

Unha  gran cantidade de contaminantes acceden ao 

medio mariño de forma directa ou indirecta, pero só un 

número reducido deles está a ser avaliado de forma 

sistemática. Neste caso atópanse, desde hai décadas, 

os contaminantes persistentes, como metais pesados, 

hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs/HAP) e 

compostos organoclorados (OC), cuxa distribución e 

tendencias temporais están a ser obxecto de estudo a 

través de programas internacionais de seguimento e 

vixilancia ambiental no ámbito atlántico (OSPAR). 

 

Actualmente, a contaminación por metais pesados é 

unha das maiores preocupacións que afectan a 

sociedade. Os moluscos, como organismos filtradores, 

tenden a acumular metais nos seus órganos, e este feito 

pode supoñer un serio risco para o consumidor. Froito 

desta preocupación sanitaria enmárcase a normativa 

recollida na Regulamentación Técnico-Sanitaria referida 

á produción e comercialización de moluscos bivalvos 

vivos (Real decreto 571/1999), e que ha de ser aplicada 

en todo tipo de cultivos mariños. Tamén, a Unión 

Europea no Regulamento CE nº 466/2001 recolle os 

contidos máximos que poden presentar algúns 

contaminantes nos alimentos. Todo iso determina que 

sexa necesario realizar un control e protección, tanto da 

calidade da auga onde habitan como do produto final 

obtido, seguindo sempre as recomendacións 

establecidas pola lexislación vixente. 

 

O principal obxectivo deste proxecto é a avaliación 

toxicoproteómica da ameixa (Ruditapes decussatus) e o 

berberecho (Cerastoderma edule) fronte a diversos 

contaminantes presentes no medio mariño. Para iso 

estudarase a análise da expresión das proteínas 

presentes no hepatopáncreas e  músculo adutor das 

especies Ruditapes decussatus e Cerastoderma edule, o 

que nos permitirá entender as diferenzas na 

susceptibilidade a contaminantes observadas en 

diferentes órganos da ameixa fina e do berberecho. 

Ademais, os cambios na expresión de proteínas 

implicadas en mecanismos de defensa da ameixa e do 

berberecho fronte a contaminantes, axudaranos a 

monitorar  o estado de saúde dos moluscos, facilitando o 

control e a protección tanto da calidade da auga onde 

habitan  como do produto final obtido, permitindo a 

avaliación da calidade ambiental. O estudo dos patróns 

de expresión proteica mediante morfometría xeométrica 

en poboacións control e poboacións contaminadas, 

permitirá desenvolver un método diagnóstico para 

clasificar mostras descoñecidas como contaminadas ou 

non. O método tamén permite a identificación das 

proteínas que contribúen máis aos cambios detectados 

entre os grupos. Estas proteínas,  identificadas como 

asociadas á contaminación, poden ser empregadas 

como biomarcadores, sendo un criterio de uso potencial 

en programas de toxicoloxía ambiental.   
 

Análise  histolóxica e toxicolóxica 

 As mostras recollidas nas tres zonas de estudo do litoral 

galego: Lira-ría de Muros (zona libre de contaminación), 

Sarrido-ría de Arousa e Os Praceres-ría de Pontevedra 

(zonas contaminadas) revelou a presenza de patóxenos 

en ameixas e berberechos das tres zonas de estudo. 

 

Con respecto á análise toxicolóxica, pódese constatar 

que os resultados non eran os esperados, sendo 
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ademais bastante heteroxéneos. Respecto dos 

organoclorados, observouse que en xeral os valores de 

Praceres foron superiores en ambas as especies á zona 

de Lira e Sarrido. En metais pesados, a diferenza na 

media foi significativa para varios deles nas dúas 

especies, con todo non existiu un patrón común para 

ningún metal en concreto, nin para ningunha zona. No 

caso de organoclorados, en case todos os casos as 

ANOVA foron significativas e na comparación por pares, 

Praceres resultou ser significativamente diferente a Lira 

e Sarrido. 

Análise comparativa e procura de proteínas 

específicas de cada zona para unha mesma especie 

e órgano  

Analizáronse 216 xeles correspondentes a 3 réplicas de 

6 individuos para cada órgano, molusco e zona. A Táboa 

1 representa os resultados obtidos na devandita análise 

empregando o programa PDQuest 7.4.0. 

 

 

 

 

Táboa 1.- Análise dos “spots” nos xeles, incluíndo o  número de spots comúns  e  exclusivos a cada zona, molusco e  órgano 

e o  número de spots enviados a secuenciar. 

 

 “Spots” comúns “Spots” exclusivos “Spots” enviados a secuenciar 

Lira ameixa  hepatopáncreas 254 36 4 

Os Praceres ameixa 

hepatopáncreas 
218 21 3 

Sarrido ameixa 

hepatopáncreas 
266 33 4 

Ameixa hepatopáncreas 108  3 

Lira ameixa músculo 123 12 2 

Os Praceres ameixa músculo 120 6 2 

Sarrido ameixa músculo 155 26 3 

Ameixa músculo 69  4 

Lira berberecho 

hepatopáncreas 
135 13 2 

Os Praceres berberecho 

hepatopáncreas 
116 3 3 

Sarrido berberecho 

hepatopáncreas 
129 18 3 

Berberecho hepatopáncreas 35  4 

Lira berberecho músculo 72 8 2 

Os Praceres berberecho 

músculo 
52 1 1 

Sarrido berberecho músculo 74 5 2 

Berberecho músculo 30  2 

  

Análise estatística e morfométrica da expresión 

proteica  

Análise cualitativa 

Os test chi-cadrado efectuados en todas as matrices 

foron non significativos en todos os casos. Isto é 

indicativo de que a pesar de que existen diferenzas nos  

identificados en cada poboación, estas diferenzas non 

son tan patentes como para resultar significativas, 

seguramente porque o número de spots comúns a todas 

elas é importante. 

 

Análise cuantitativa 

No caso das mostras de hepatopáncreas de ameixa, 

identificáronse 4 spots cunha capacidade de 

discriminación corrixida do 77,8%. Nas comparacións de 

intensidades mediante o “fold change” o número de 

spots “downregulated” foi moi numeroso. Con todo, 

existía un spot cunha diferenciación moi superior e que 

foi coincidente en ambas as poboacións. Así mesmo, o 

único spot “upregulated” foi tamén coincidente entre 
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ambas as poboacións. No caso da análise discriminante 

no músculo da ameixa, as diferenzas foron incluso 

maiores, xa que con catro, a  clasificación correcta 

chegou case  ao 100%. A análise “fold change” non tivo 

resultados similares ao caso anterior, sendo os spots 

seleccionados todos “upregulated” e nun número e 

intensidade bastante inferior, aínda que de novo 

mantendo coherencia entre ambas as poboacións. 

 

A análise discriminante nas mostras de berberecho deu 

como resultado a selección de 4 spots en ambos os 

casos, capaces de discriminar preto do 90% dos casos, 

tanto no hepatopáncreas como no músculo. Na 

comparación dos xeles de hepatopáncreas mediante o  

“fold change” a cantidade de spots variou moito segundo 

as mostras comparadas. Por exemplo, o número de 

spots “upregulated” na comparación entre Lira e Os 

Praceres foi moi elevado. No entanto si que se mantivo 

certa coherencia nos spots seleccionados en ambas as 

comparativas. Por último, as variacións en intensidade 

nos xeles de músculo foron moi pequenas. 

 

Análise morfolóxica 

O estudo da forma, que é o obxectivo da morfometría 

xeométrica adáptase neste caso para poder avaliar as 

diferenzas na posición dos distintos spots nas mostras 

estudadas. No caso das mostras de hepatopáncreas de 

ameixa seleccionáronse 8 Relative warps para explicar 

un 80% da varianza. Coa representación dos dous 

primeiros púidose apreciar unha clara separación das 

mostras das tres procedencias. No caso do músculo da 

ameixa  non houbo unha diferenciación tan clara, xa que 

a pesar de que o número de Relative warps foi menor 

non mostraron un patrón claro na súa representación.  

 

A análise das mostras do hepatopáncreas do 

berberecho, a pesar de non ser tan claro como no caso 

da ameixa, si parece mostrar unha separación das 

mostras de Lira respecto das outras dúas mediante a 

observación dos valores do Relative Warp 2, que 

acumulou un 20% da varianza. Puido observarse que a 

diferenciación neste RW débese principalmente a dous 

“landmarks”, o que posibilitou a identificación do spot 

correspondente. Respecto das mostras do músculo do 

berberecho mostran unha configuración parecida ao 

caso do hepatopáncreas, no sentido que o RW1 permite 

diferenciar as mostras de Lira respecto as outras dúas. 

 

Identificación  proteica 

Os spots con maior intensidade e os máis interesantes 

procedentes de cada un das distintas análises foron 

enviados a un servizo externo de secuenciación 

obténdose a identificación das seguintes proteínas: 

 

 

 

 

 

AMEIXA HEPATOPÁNCREAS 

LIRA 
EXCLUSIVOS 

OS 
PRACERES 

EXCLUSIVOS 

SARRIDO 
EXCLUSIVOS 

COMÚNS 
DOWN 

REGULADAS 
UP 

REGULADAS 
MORFOMETRIA 

Synaptotagmin-
like protein 5 

Dynein beta 
chain, ciliary 

Betainehomocysteine 
Smethyltransferase 2 

Beta-
ureidopropionase 

Betaine-
homocysteine 

S-
methyltransferase 

2 

Cathepsin L 
Prohormone 
convertase 1 

Omega-
cristallin 

Heat shock 
protein 22 
isoform 2 

 

Neutral ceramidase 
B 

A-kinase anchor 
protein 9 

  Ferritin subunit 

  G protein B subunit 

Glutamate 
receptor-

interacting 
protein1 
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AMEIXA MÚSCULO 

LIRA EXCLUSIVOS 
OS PRACERES 
EXCLUSIVOS 

SARRIDO 
EXCLUSIVOS 

COMÚNS UP REGULADAS 

Arginine kinase 
Phosphoglucomutase-

1 

Dihydrolipoyl 
dehydrogenase, 

mitochondrial 

26S proteasome non-
ATPase regulatory 

subunit 2 
Calponin-2 

V-type proton ATPase 
subunit B 

 

Tetratricopeptide 
repeat protein 26 

E3 ubiquitin-protein 
ligase HUWE1 

Actin  

  G protein B subunit Actin  

   Calponin-2  

 

 

 

 

BERBERECHO HEPATOPÁNCREAS 

LIRA EXCLUSIVOS 
OS PRACERES 
EXCLUSIVOS 

SARRIDO 
EXCLUSIVOS 

COMÚNS UP REGULADAS 

Retinal 
dehydrogenase 1 

Vesicular glutamate 
transporter 2 

Hypothetical protein 
CGI_10027319 

 

Cadherin EGF LAG 
seven-pass G-type 

receptor 1 
 

N(4)-(Beta-N-
acetylglucosaminyl)-L-

asparaginase 

Actin 
Putative C1q domain 

containing protein 
MgC1q12 

DnaJ-like protein 
subfamily C member 

27 

Heterogeneous 
nuclear 

ribonucleoprotein K 
 

Collagen alpha-5(VI) 
chain 

  Actin 
Isocitrate 

dehydrogenase 
[NADP], mitochondrial 

 

   
Actin 

 
 

   

 

 

 

BERBERECHO MÚSCULO 

LIRA 
EXCLUSIVOS 

OS 
PRACERES 

EXCLUSIVOS 

SARRIDO 
EXCLUSIVOS 

COMÚNS 
DOWN 

REGULADAS 
UP 

REGULADAS 
MORFOMETRIA 

Succinate 
dehydrogenase 

[ubiquinone] 
flavoprotein 
subunit B, 

mitochondrial 

Prohormone 
convertase 1 

Complement 
C1q-like protein 

4 

Heat shock 
protein 70 

B2 
Vigilin 

Heat shock 
protein 70 B2 

Fibropellin-1 

Malate 
dehydrogenase, 

cytoplasmic, 
partial 

 
Uncharacterized 

protein y4xO 
Vigilin   

Heterogeneous 
nuclear 

ribonucleoprotein 
A2-like protein 1 
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RESUMO 

 

A marteiliose é unha enfermidade infecciosa orixinada 

por parasitos do xénero Marteilia. Este xénero inclúese 

na orde Paramyxidea, dentro do filo Cercozoa. Na 

actualidade, nos Paramyxidae inclúense dous xéneros 

que afectan aos moluscos bivalvos de interese 

comercial, o xénero Marteilia e o xénero Marteilioides. Os 

parasitos pertencentes ao xénero Marteilia afectan  

moluscos bivalvos de gran interese económico para a 

acuicultura europea, como son a ostra plana, Ostrea 

edulis, e os mexillóns Mytilus galloprovinciallis e Mytilus 

edulis. A especie Marteilia refringens é a causante da 

enfermidade dos Abers, que causou importantes 

mortalidades dende o seu descubrimento en 1968 en 

Ostrea edulis en Europa e Marteilia sydneyi é 

responsable da enfermidade coñecida como QX, 

causante de altas mortalidades na ostra Saccostrea 

glomerata en Australia.  

 

A marteiliose en Cerastoderma edule detectouse por 

primeira vez en Francia en 1975 (Comps et al., 1975; 

Rev. Trav. Inst. Peches Marit., 4:317-326). En España, 

detectouse  nos berberechos do Delta do Ebro, cun 40% 

de prevalencia, asociada a un episodio de elevada 

mortalidade en 2008 (Carrasco et al., 2011; Aquaculture: 

321: 197-202). En Galicia detectouse por primeira vez en 

febreiro de 2012, en berberechos C. edule de Lombos do 

Ulla asociada a unha mortaldade masiva do hóspede. 

Nos meses seguintes, a enfermidade detectouse en 

berberechos do Sarrido (Cambados) e doutros bancos 

da ría de Arousa. As intensas mortaldades causadas por 

este parasito levaron á práctica desaparición deste 

recurso na ría de Arousa.   

 

Nesta acción de investigación preténdese afondar no 

estudo da marteiliose que afecta ao berberecho C. edule 

en Galicia co fin de adquirir un nivel de coñecementos 

que facilite a toma de decisións na xestión do recurso e, 

se é o caso, o desenvolvemento de estratexias de loita 

conducentes á mitigación dos seus efectos. Durante o 

ano 2013 leváronse a cabo actividades dirixidas á 

consecución dos seguintes obxectivos: 

 

1. Desenvolver un programa activo de vixilancia da 

enfermidade en poboacións do berberecho aínda non 

afectadas, co fin de coñecer o status sanitario das 

poboacións en todo momento. 

A marteiliose afectou en 2012 a berberechos da ría de 

Arousa causando unha gran mortaldade. Ante o risco de 

propagación desta enfermidade ás rías limítrofes, 

desenvolveuse un programa de vixilancia centrado na 

análise de berberechos de bancos das rías de 

Pontevedra e Noia. Con este fin recolléronse con 

periodicidade bimestral mostras de 30 individuos nos 

bancos de Os Praceres (ría de Pontevedra) e Testal 

(Noia). Fixéronse cortes histolóxicos dos berberechos 

que se analizaron co microscopio óptico. A análise das 

mostras recollidas ao longo de 2013 indicou que os 

berberechos de Noia non estaban afectados por 
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Marteilia. No caso da ría de Pontevedra si se 

diagnosticaron berberechos afectados pola marteiliose. 

Os primeiros casos detectáronse no mes de febreiro 

cunha baixa prevalencia (6,7%). No mes de xullo 

detectouse de novo un caso (3,3%), incrementándose a 

prevalencia nos meses seguintes ata alcanzar no mes de 

decembro o 63%.  Os berberechos dos bancos de 

Campelo, Combarro e Tambo foron analizados no mes 

de decembro, resultando que os 3 bancos estaban 

afectados pola marteiliose.  

 

2. Monitorizar a evolución da prevalencia da 

enfermidade nos bancos de Cerastoderma edule 

afectados, especialmente no que se refire aos novos 

individuos que se incorporen á poboación a través 

do recrutamento. 

No mes de xuño de 2013 detéctase unha nova cohorte 

de berberechos nos bancos do Sarrido e Lombos do 

Ulla. Co fin de analizar a evolución do estado de saúde 

destas poboacións, cada mes recolléronse 30 

berberechos en cada un destes bancos. De cada 

individuo realizouse un corte histolóxico que se 

examinou co microscopio óptico. Durante 2013 non se 

detectou a enfermidade no banco do Sarrido. Nas 

mostras de Lombos do Ulla analizadas ata o momento 

non se detectou a enfermidade.   

 

3. Analizar aspectos relacionados coa transmisión da 

enfermidade, tanto no medio natural como en 

laboratorio. 

O estudo da posible transmisión da marteiliose 

abordouse mediante experimentos no medio natural e no 

laboratorio.    

 

Experimento de transmisión no medio natural  

Introducíronse berberechos procedentes do banco de 

Testal (Noia), libre de marteiliose, no banco intermareal 

do Sarrido e no banco submareal de Lombos do Ulla, 

ambos afectados pola enfermidade durante 2012. Co fin 

de analizar o posible efecto estacional, introducíronse 

berberechos en catro momentos do ano coincidindo co 

inverno, coa primavera, co verán e co outono. En cada 

unha das introducións colocáronse 5 caixas de 100 

berberechos, previamente marcados,  no banco do 

Sarrido,  e 6 caixas de 100 berberechos marcados en 

Lombos do Ulla. No intermareal utilizáronse caixas de 

paredes acanaladas de 0,20 m2 cada unha, que se 

enterraron  no substrato. No submareal as caixas tiñan 

paredes pechadas e dispuxéronse nunha estrutura 

metálica que se depositaba sobre o fondo. As caixas 

estaban recubertas con malla plástica co fin de evitar a 

perda dos berberechos e a súa morte por depredación.   

En cada caixa pechouse unha zona de 0,03 m2 

empregando unha malla, nesta zona colocáronse 15 

berberechos para o estudo da mortalidade. Cada mes 

tomouse unha mostra de 25-30  individuos (5 ou 6 por 

caixa) para o estudo histopatolóxico, determinouse a 

mortalidade, e os individuos que morreron no recinto  

pechado substituíronse por outros da caixa.  En cada 

localización colocouse unha sonda rexistradora en 

continuo da temperatura e salinidade. 

 

No banco do Sarrido, o seguimento da introdución de 

inverno rematou  no mes de agosto e o de primavera en 

setembro. A observación das mostras ao microscopio  

indicou que os berberechos non estaban afectados pola 

marteiliose pero si por outras patoloxías. Os parasitos e 

enfermidades máis importantes foron as seguintes: 

neoplasia diseminada, granulomatose, bolsas 

bacterianas, esporoquistes e metacercarias de 

trematodos e haplosporidios. A prevalencia de bolsas 

bacterianas foi alta pero a intensidade da infección foi 

baixa, polo que non deberon causar importantes 

problemas patolóxicos. Na gráfica móstranse as 

prevalencias das principais patoloxías e a mortalidade 

finita mensual. A prevalencia de neoplasia 

incrementouse progresivamente e alcanza o máximo 

valor en maio. Este aumento da neoplasia parece estar 

relacionado coa mortalidade, xa que o mes seguinte da 

máxima subida da prevalencia de neoplasia a 

mortalidade alcanza o máximo valor, e despois decrece 

ao baixar a neoplasia, probablemente por morte dos 

individuos moi afectados pola enfermidade. Na 

introdución de primavera os resultados foron similares, a 

prevalencia da neoplasia incrementouse 

progresivamente, alcanzou  un máximo valor en xullo e 

descendeu en agosto, probablemente por morte dos 

individuos moi afectados. A mortalidade incrementouse 

co aumento da neoplasia e alcanzou o máximo valor en 

agosto, o mes seguinte da máxima prevalencia da 

neoplasia. Por outra banda, no mes de xullo detéctase 

que un 20% dos berberechos tiñan haplosporidios, e nun 

12%  destes as infeccións eran intensas, polo que 

probablemente tamén causaron certa mortalidade.     

 

No banco de lombos do Ulla as introducións de 

berberechos de Noia nas caixas non remataron no ano 

2013, xa que a mortalidade finita mensual foi moi baixa 

(sempre por debaixo do 20%). A observación das 

mostras indicou que os berberechos non estaban 
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afectados por marteiliose e si por outras patoloxías 

similares ás detectadas no banco do Sarrido, 

detectándose neoplasia diseminada pero con 

prevalencias menores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimento de transmisión no laboratorio     
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Realizouse un experimento de transmisión por 

cohabitación. Para iso, en vasos de vidro e en circuíto 

aberto no laboratorio, colocáronse berberechos dun 

banco non afectado por marteiliose (Noia) xunto con 

berberechos doutro banco moi afectado por esta 

enfermidade (O Sarrido). En cada un dos 3 vasos de 

transmisión  puxéronse  10 berberechos de Noia e 10 de 

Sarrido. En cada un dos 3 vasos control puxéronse 20 

berberechos de Noia.  Ao final do experimento 

analizáronse os cortes histolóxicos dos berberechos. A 

análise dos resultados indicou que non  se transmitiu  a 

marteiliose entre berberechos Cerastoderma edule. 

Estes resultados suxiren que a transmisión non se 

produce de forma directa entre berberechos, e 

confirmarían o descrito para Marteilia refringens noutros 

bivalvos. Son necesarios máis ensaios para confirmar 

esta hipótese xa que a duración do  experimento foi curta 

(65 días) e é posible que se necesite máis tempo para 

transmitir a enfermidade.  

 

4. Avaliar a susceptibilidade doutra especie de 

berberecho, o birollo C. glaucum, á infeccións por 

Marteilia sp.  

Durante o ano 2013 tomáronse mostras mensuais de 25 

berberechos Cerastoderma glaucum adultos no banco 

do Sarrido. Os berberechos procesáronse por técnicas 

histolóxicas.  A análise  dos cortes histolóxicos mostrou 

que os berberechos non estaban afectados por 

marteiliose. Estes resultados suxiren que C. glaucum é 

resistente a esta enfermidade xa que conviviron no 

medio cunha poboación de C. edule moi infectada con 

Marteilia.    

5. Caracterizar a nivel ultraestrutural e molecular a 

especie de Marteilia que afecta os berberechos 

galegos. 

A identificación da especie que causa a marteiliose nos 

berberechos de Galicia realizouse mediante o estudo 

das características ultraestruturais e mediante análises 

moleculares. O exame da ultraestrutura permitiu incluíla 

no xénero Marteilia. As características morfolóxicas 

mostraron proximidade, pero non completa identidade, 

coa especie Marteilia cochillia que foi recentemente 

descrita por Carrasco et al. (2013) en berberechos do 

Delta do Ebro afectados por marteiliose. Son necesarios 

máis estudos para saber se estas diferenzas son 

debidas á variabilidade intraespecífica  ou a un exame 

impreciso. Con todo, a análise molecular indicou que o 

parasito que causou a marteiliose en berberechos de 

Galicia é M. cochillia. Este parasito parece ter unha alta 

especificidade, xa que non se detectou nin en ameixas 

R. philippinarum nin en ameixas Venerupis corrugata  de 

Lombos do Ulla, recollidas cando esta enfermidade era 

moi intensa nos berberechos. Tampouco se detectou en 

mexillóns Mytilus galloprovincialis recollidos de bateas 

próximas a bancos moi afectados, aínda que si se 

detectou Marteilia refringens nalgún deles. Todos estes 

estudos foron recollidos na seguinte publicación:  

        

Collapse of the cockle Cerastoderma edule fishery in Ría 

de Arousa (Galicia NW Spain) associated with the 

protistan parasite Marteilia cochillia. Vilalba A., Iglesias 

D., Ramilo A., Darriba S., Parada J. M., No E., Abollo E., 

Molares, J., Carballal M. J. Diseases of Aquatic 

Organisms (en prensa). 
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RESUMO 

 

Dende finais dos anos 70, as poboacións naturais e 

cultivadas da ostra plana europea, Ostrea edulis, están a 

ser afectadas por unha pandemia causada polo 

protozoo Bonamia ostreae. Esta pandemia provoca 

mortaldades masivas ao longo de todo o litoral atlántico 

europeo. Unha das formas de loita máis eficaces contra 

este tipo de pandemias é a obtención de estirpes 

resistentes ou tolerantes á enfermidade, mediante 

programas de cría selectiva. No ano 2000 iniciouse no 

Centro de Investigacións Mariñas-CIMA un programa de 

selección de ostras resistentes co obxectivo de obter 

variedades de ostra plana máis tolerantes á bonamiose 

en Galicia. O programa iniciouse cun proxecto preliminar 

consistente na avaliación de varias familias de ostra 

plana obtidas en criadeiro a partir de reprodutores 

procedentes de diferentes poboacións naturais da costa 

europea. Nunha segunda fase do programa, realizada 

durante o trienio 2004-2007, iniciouse o programa de cría 

selectiva propiamente dito. No ano 2008, cando 

iniciamos a terceira fase de desenvolvemento deste, 

comezaron a acontecer mortaldades masivas e 

recorrentes ao inicio da fase de cultivo larvario, 

ocasionadas por malformacións no aparello locomotor (o 

veo) das larvas, que impedía a correcta natación e 

alimentación destas. Os resultados das análises 

preliminares realizadas nestas larvas fixéronos sospeitar 

dunha posible orixe vírica destas mortaldades. Máis 

tarde, na fase de pre-engorde na batea, a semente 

cultivada volveu sufrir mortaldades masivas, que neste 

caso si foron causadas por un virus tipo herpes, diferente 

ao OsHV descrito para a especie Crassostrea gigas. Isto 

fíxonos pensar que as masivas mortaldades acaecidas 

ao inicio do cultivo larvario puidesen tamén ser debidas 

ao mesmo tipo de virus. 

 

Esta acción de investigación ten como obxectivo 

principal o reinicio do programa de selección de ostras 

resistentes á bonamiose en Galicia, a partir de varias 

poboacións naturais (Ortigueira, Noia e Pontevedra) e 

dunha poboación semi-natural (IGAFA), facendo especial 

fincapé no estudo das malformacións no veo das larvas, 

no caso de que estas volvan acontecer. Durante o ano 

2013 leváronse a cabo as fases de: acondicionamento 

dos reprodutores, obtención das postas, cultivo larvario e 

cultivo da semente. Dos resultados obtidos podemos 

extraer as seguintes conclusións: 

 

1. As malformacións do veo afectan, con maior ou menor 

intensidade, as larvas de todos os stocks de ostra 

utilizados neste experimento 

 

2. No caso de O. edulis, estas malformacións afectan, 

por termo medio, o 25% das larvas emitidas en cada 

posta, aínda que en certos casos esta porcentaxe pode 

superar o 50% 

 

3. As malformacións tamén se detectaron nas larvas da 

ostra plana de Provenza, Ostrea stentina, aínda que en 

porcentaxes significativamente menores que as dos 

stocks de O. edulis. Esta especie de ostra plana 

apareceu de xeito accidental entre os reprodutores 

procedentes de Ortigueira. 
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4. A pesar da presenza, nas células de diversos tecidos 

de larvas con veos malformados, de síntomas 

microscópicos compatibles cunha infección vírica, non 

fomos capaces de encontrar partículas virais nos núcleos 

destas células cando foron examinadas mediante o 

microscopio electrónico de transmisión. 

 

5. Si se detectou de forma inequívoca unha infección 

viral de tipo herpesvirus na semente dun lote procedente 

dunha posta do stock de Noia, o cal indica a presenza 

deste tipo de virus nas nosas instalacións. 

 

6. Durante as fases de acondicionamento dos 

reprodutores e obtención das postas, o stock que 

presentou un peor comportamento (maior mortalidade) 

foi o stock semi-salvaxe do IGAFA. O mellor resultado 

obtívose co stock salvaxe procedente da ría de 

Ortigueira  que foi o que presentou unha menor 

mortalidade. Os outros dous stocks salvaxes das rías de 

Noia e Pontevedra presentaron  mortalidades 

intermedias. 

 

7. O número medio de larvas emitidas por posta foi 

semellante nos catro stocks de O. edulis e 

significativamente menor no caso de O. stentina. 

 

8. O rendemento medio dos cultivos de todos os stocks 

utilizados, dende a obtención das postas ata o inicio da 

fase de pre-engorde na batea, foi bastante baixo (7,1%). 

Este rendemento foi aínda menor (1,7%) se só incluímos 

nos cálculos os catro stocks de O. edulis. 

 

9. O stock O. stentina mostrou ser significativamente 

máis robusto (menos mortalidade en case todas as fases 

do cultivo) que os catro stocks de O. edulis. 
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RESUMO 

 

O presente proxecto ten por obxecto o estudo do papel 

das poboacións bacterianas na supervivencia dos 

cultivos larvarios de moluscos bivalvos mantidos en 

criadeiros e a súa repercusión na produción.  

 

O traballo está estruturado desde un punto de vista 

multidisciplinar, integrando coñecementos de bioloxía de 

cultivos, microbioloxía, patoloxía e tecnoloxía 

farmacéutica. Pártese dos resultados obtidos en 

proxectos previos e preténdese avanzar no 

desenvolvemento de procedementos mellorados a partir 

da análise dos datos elaborados e da nova investigación 

que se vai realizar.  

 

Nos últimos anos houbo un importante desenvolvemento 

do coñecemento da bioloxía das novas especies de 

bivalvos introducidas na acuicultura, así como avances 

na tecnoloxía de produción das microalgas usadas como 

alimento. Con todo, é aínda escaso o coñecemento dos 

procesos microbiolóxicos implicados en todo o sistema 

do criadeiro.  

 

Os catro obxectivos xerais son: 

 

1. A análise integrada dos datos microbiolóxicos, 

histopatolóxicos e de cultivo.  

 

2. A caracterización fenotípica e molecular de illados 

bacterianos asociados ao criadeiro, relevantes polo seu 

potencial patoxénico ou beneficioso.  

 

3. A definición dos controis mínimos que se van realizar 

nun criadeiro para coñecer o seu status microbiolóxico,  

aplicando o protocolo deseñado polo grupo en proxectos 

anteriores.  

 

4. O ensaio de bacterias probióticas (xa dispoñibles no 

grupo de traballo), no que se refire á súa conservación, 

interaccións do produto no criadeiro e vías de uso no 

sistema de produción.  

 

O aspecto máis relevante deste proxecto é a 

oportunidade de obter o máximo rendemento de traballos 

anteriores, xunto cos resultados obtidos na 

experimentación proposta, aplicando unha aproximación 

innovadora consistente na integración de toda a 

información dispoñible. Esta visión global do criadeiro é 

importante dada a falta de estudos deste tipo, por mor do 

gran investimento de tempo necesario e a dificultade de 

obter resultados a longo prazo.  

 

No  ano 2013 continuouse coas liñas básicas de 

integración das distintas disciplinas, e no caso do 

Departamento de Patoloxía do CIMA de Corón, cos  

datos   de parasitoloxía e de desenvolvemento gonadal 

das especies como: ameixa fina (Venerupis decussatus), 

ameixa babosa (Venerupis  pullastra), ameixa xaponesa 

(Venerupis philippinarum), cadelucha (Donax trunculus), 

longueirón (Ensis siliqua)  e longueirón vello (Solen 

marginatus),  procedentes no seu día  da posta inducida  

do Centro de Cultivos de Ribadeo. 

 

Para o diagnóstico parasitolóxico utilizáronse técnicas 

histolóxicas,  mostras de glándula dixestiva, branquia; 

manto e pé fíxanse en Davidson;realízanse os bloques 

de parafina, cortes de 5 micras, aplicando diversas 

tinguiduras.  
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Durante o desenvolvemento do proxecto alcanzáronse 

xa resultados relevantes: 

 

   - Describíronse dúas novas patoloxías de larvas.  

 

   - Demostrouse a non especificidade do hospedador. 

 

   - Estudouse a dinámica das poboacións de Vibrio no 

fitoplancto usado como alimento para as larvas.   

 

   - Estudouse o efecto dos diferentes protocolos de 

acondicionamento na carga bacteriana dos reprodutores. 

 

A aplicabilidade final dos resultados do proxecto incluiría 

tanto o coñecemento da dinámica das poboacións 

bacterianas no criadeiro e a súa transferencia entre 

compartimentos, a presenza de potenciais bacterias 

patóxenas, a influencia das distintas especies de 

bivalvos cultivadas e, por último, a aplicación de 

bacterias probióticas para regular a microbiota asociada 

ao sistema. É dicir, unha mellora da produción final do 

criadeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

 

RESUMO 

 

 

 

Eventos de mortalidades elevadas nos bancos de 

ameixa rubia comunicados polas confrarías de 

pescadores da ría de Vigo e informes emitidos polos 

biólogos da zona; tamén informes emitidos pola Unidade 

de Patoloxía do INTECMAR, que confirmaban a 

detección de colonias procariotas intracelulares tipo 

rickettsias (CPI) en bancos da ameixa rubia da ría de 

Vigo, levaron a que no ano 2012 a Consellería do Medio 

Rural e do Mar encargase a investigadores do CIMA 

unha acción curta “Análise preliminar da problemática de 

diminución da produción da ameixa rubia (Venerupis 

rhomboides) na ría de Vigo”.  Indicar que no dito informe 

as CPI foron denominadas OPIBr (Organismos 

Procariontes Intracelulares en Branquia), pero a partir de 

agora serán denominadas CPI.  No informe do  dito 

traballo, no que  respecta á patoloxía desta especie,  

destacase a presenza de  CPI- I e II na branquia polas 

súas prevalencias e intensidades (as CPI-I con maior 

intensidade que as CPI-II); así como a presenza do 

protozoo Nematopsis sp. tamén localizado na branquia. 

Destacar que as CPI-II son colonias que están 

hiperparasitas por un virus (Darriba et al. 2012). 

 

Posteriormente no ano 2013 a Consellería encargou a 

investigadores do CIMA a seguinte acción de 

investigación para continuar co estudo da ameixa rubia 

na ría de Vigo.  

 

Nesta acción contémplanse os seguintes obxectivos: 

 

1. Realizar o seguimento da estrutura de tallas das 

poboacións de ameixa rubia de 4 bancos da ría de Vigo 

(os cales foron estudados na acción preliminar da 

ameixa rubia) , para relacionala cunha posible mellora do 

recrutamento. 

 

2. Afondar na identificación do axente etiolóxico (CPI tipo 

rickettsias) a nivel molecular. 

 

3. Observación ao microscopio óptico empregando unha 

escala cuantitativa de intensidade, das preparacións 

histolóxicas recollidas ata a actualidade en bancos da ría 

de Vigo e da ría de Arousa. 

 

4. Continuar o estudo epidemiolóxico iniciado como 

consecuencia dos episodios de mortalidade desta 

especie na ría de Vigo, centrándose nos axentes 

patóxenos que foron identificados como posibles 

responsables de causar efectos deleterios na ameixa 

rubia. 

 

Con respecto á estrutura de tallas (Obxectivo 1), os 

resultados da acción preliminar de 2012 mostraron en 

conxunto abundancias de poboación moi reducidas e, en 

moitos casos, estruturas de tamaños desequilibrados, 

suxerindo a existencia dun déficit na incorporación de 

xuvenís á fracción comercial. Sobre esta base 

esperábase que durante os dous próximos anos a 

situación produtiva da ameixa rubia na ría de Vigo non 

mellorase ou mesmo empeorase. Para seguir estudando 
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a estrutura da poboación de ameixa rubia na ría de Vigo, 

elixíronse 4 bancos sublitorais nos que traballan os 

barcos do plan da flote para mostrear: Cabo de Mar, 

Tirán, Liméns e Illas Cíes. 

 

Na mostraxe de Tirán (16/10/2013) a estrutura da 

poboación ten un tamaño desequilibrado, aparecendo 

soamente 16 individuos da fracción xuvenil (< 26mm) 

dos 162 individuos totais (9,98%). A talla media, preto da 

 

 

 

 legal, foi de 38,08±7,62 mm e unha porcentaxe de legais 

baixa (38,27%). 

 

No  banco  de  Liméns (30/10/2013) segue a estrutura da  

poboación do banco de Tirán, cunha talla media máis 

alta, preto da legal (35,23±6,49) e unha porcentaxe 

tamén baixa de legais (21,01%). A estrutura da 

poboación é a da seguinte gráfica: 
 

 

 

 

 

 
 

  

A estrutura da poboación do banco das Illas Cíes 

(12/11/2013) é moi distinto dos dous anteriores, estando 

equilibrada cunha elevada fracción de xuvenís (<26mm), 

108 fronte aos 150 individuos totais da mostraxe (72%).  

A talla media foi baixa (26,50±9,25 mm) e unha 

porcentaxe de legais moi reducida (12,67%). A gráfica da 

poboación é a seguinte: 
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Por último o banco de Cabo de Mar (18/11/2013) ten 

unha estrutura de poboación moi semellante ao das Illas 

Cíes, cunha talla media baixa (28,62±14,65 mm) e unha 

porcentaxe de legais baixa (35,93%). Neste banco non 

se atoparon exemplares entre as tallas 22-33 mm. Ten 

elevada fracción de xuvenís (<26mm), 91 dos 150 

individuos totais da mostraxe (60,67%). 

 

A conclusión destas primeiras mostraxes indican que 

dous dos bancos (Liméns e Tirán) teñen unha estrutura 

desequilibrada da poboación e non presenta unha 

fracción xuvenil polo que pode existir un déficit na 

incorporación de xuvenís á fracción comercial.  

 

Nos outros dos bancos (Cabo de Mar e Illas Cíes) a 

estrutura da poboación esta equilibrada cunha ampla 

fracción de xuvenís que nun futuro poderían incorporarse 

á fracción comercial. 

 

Para a   identificación do axente etiolóxico (CPI tipo 

rickettsias) (Obxectivo 2) levouse a cabo a extracción de 

ADN da branquia (de  individuos diagnosticados 

previamente por histoloxía), así como PCRs  utilizando 

cebadores diseñados por (Giovannoni, 1991) e 

(Meetselaar et al., 2010) para amplificar o xen 16s rDNA  

de bacterias. As secuencias obtidas de ata 1527 pb foron 

analizadas no GENBank  atopándose similitudes con 

KC668434 (Uncultured bacterium clone P3-C12); 

KC668464 (Uncultured bacterium clone P8-G11); 

KC668432 (Uncultured bacterium clone P3-C09); 

KC878324 (Endozoicomonas sp. WP70); KF799154 

(Uncultured bacterium clone Wood Hole a5663). 

Estamos deseñando novos cebadores para continuar 

coa identificación. 

 

No que corresponde ao Obxectivo 3, estase levando a 

cabo a observación ao microscopio óptico, aplicando 

unha escala cuantitativa ás preparacións histolóxicas 

dispoñibles no laboratorio (pero ás que non se lles 

aplicou a dita escala), así como ás mostras do outono de 

2013 dos bancos de Vigo nos que se está levando a 

cabo o estudo da estrutura de tallas. Traballo realizado 

ou pendente de observación: 

 

- Corcubión (30 indv.) marzo de  2011 (observado) 

- Fisterra (30 indv.) xullo de 2011 (observado) 

- Cabo do Mar (30 indv.) maio, xullo, setembro, 

decembro de 2011 e marzo 2012 (observado);  Cabio  

(30 indv.) febreiro-decembro de 2011; marzo, maio, 

xuño, setembro e outubro de 2012 (observado) 

- Liméns (50 indv.) outubro de 2013 (en observación) 

- Tirán (50 indv.) outubrode  2013 (en observación) 

- Illas Cíes (50 indv.) outubro de 2013 (pendente de 

observación) 

- Cabo do Mar (50 indv.) xullo e outubro de 2013 (en 

observación) 

 

Con respecto ao Obxectivo 4, os datos obtidos da 

observación histolóxica están arquivados na base de 

datos Access para a súa posterior análise. 
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PROCESOS OCEANOGRÁFICOS 
COSTEIROS 
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RESUMO 

 

Existe un bo número de toxinas lipofílicas, consideradas 

emerxentes porque están relativamente pouco 

estudadas e presentan unha considerable toxicidade 

estimada por bioensaio de rato e por outros 

procedementos. É necesario controlar estas toxinas pero 

a intensidade do control para realizar debe adaptarse ao 

risco que representan. Sábese que algunhas destas 

toxinas están presentes en Galicia pero non está clara 

nin a importancia das presentes nin se hai presenza de 

máis toxinas que as xa detectadas. Como para aclarar 

estas dúas situacións son necesarios rexistros longos no 

tempo e estes non existen, consideramos de interese 

avaliar a posibilidade de utilización dos sedimentos como 

rexistro continuo das toxinas e desta forma habilitar unha 

nova ferramenta para coñecer a presenza e incidencia 

no pasado das toxinas mariñas, con especial atención 

nas toxinas emerxentes e, máis concretamente, nas 

iminas cíclicas (espirólidos, pinnatoxinas, pteriatoxinas e 

gymnodiminas). Para isto expuxéronse os seguintes 

obxectivos: 

 

1. Desenvolver métodos analíticos para o control das 

toxinas emerxentes e especialmente de iminas cíclicas. 

 

2. Iniciar o control rutineiro das devanditas toxinas en 

zonas de cultivo elixidas. 

 

3. Determinar a persistencia e/ou transformación das 

toxinas nos sedimentos de batea. 

 

4. Describir os perfís verticais das toxinas identificables 

ou rastreables en zonas de bateas especialmente 

relevantes para as toxinas que se poidan estudar. 

 

Obtivéronse todas as mostras necesarias pero algúns 

datos están aínda por procesar. 

 

En relación ao Obxectivo 1, desenvolveuse unha 

técnica de detección/cuantificación por HPLC-MS/MS 

con fases móbiles alcalinas que en modo positivo é 

capaz de detectar e cuantificar máis de 30 toxinas entre 

as que se inclúen os espirólidos, as pinnatoxinas, as 

pteriatoxinas (probable) e as gymnodiminas, coñecidos 

na actualidade, así como as toxinas DSP, a palytoxina, 

as pectenotoxinas 2 e 1, os azaspirácidos 1-6 e 37 e a 

brevetoxina 2; todo iso nun cromatograma de 7.5 

minutos incluíndo o reequilibrado da columna. O método 

desenvolveuse en dúas versións, a primeira para 

mostras estándar de moluscos ou muestreadores 

pasivos, que non requiren preconcentración da mostra, e 

a segunda para sedimento, que dadas as baixas 

concentracións das toxinas nel  requiren unha etapa de 

preconcentración. En ambos os casos a inxección da 

mostra faise a un cartucho trampa (“trap column”) 

colocado nunha válvula de 2 posicións  que ao cambiar 

de posición deriva a mostra do cartucho á columna 

cromatográfica para a súa análise. Sen preconcentración 

inxéctanse 5µL de mostra e con preconcentración 500µL 
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en fases móbiles lixeiramente diferentes para optimizar a 

retención das toxinas no segundo caso. 

 

Este método complementouse con outro en modo 

negativo para o estudo das yessotoxinas máis 

importantes de entre as coñecidas. 

 

En relación co Obxectivo 2, realizouse un ano de 

monitorización de presenza destas toxinas en mexillón e 

en disolución en auga por medio do uso de 

muestreadores pasivos (Diaion HP20), en dúas 

estacións: Bueu na ría de Pontevedra e Arnela na ría de 

Ares e Betanzos. A única imina cíclica que se atopou, 

con presenza significativa, foi o 13-desmetil SPX C, tanto 

na auga como nos bivalvos. A súa concentración nos 

bivalvos foi sempre baixa en ambas as estacións, do 

mesmo xeito que na columna de auga en Bueu. En 

Arnela, con todo, a presenza en auga foi importante 

aínda que esta non se viu traducida en altas 

concentracións no mexillón da zona. 

 

En relación ao Obxectivo 3, atopáronse diversas toxinas 

en sedimentos, tanto areosos como fangosos. O estudo 

da degradación en auga mostrou que hai grandes 

diferenzas en estabilidade entre as toxinas. O ácido 

okadaico non se degrada, practicamente, mentres que a 

metade do 13-desmetil SPX C desaparece da auga en 

21 días (auga de mar) ou 9.5 días (auga de mar en 

condicións redutoras). Conclusións similares obtéñense 

con incubacións de 13-desmetilSPX C, Gymnodimina e 

ácido okadaico en sedimentos de distintas rías e de 4 ou 

20 cm de profundidade: as dúas primeiras toxinas 

(iminas cíclicas) degrádanse rapidamente e a terceira 

practicamente non sofre alteración algunha nun período 

de 1 mes.  

Segundo estes estudos de estabilidade o 13-desmetil 

SPX C non debería poderse detectar no sedimento polo 

que se avaliou a posibilidade de que estivese contido en 

quistes de resistencia dos dinoflagelados que producen a 

toxina. A análise do sedimento tamizado para eliminar a 

fracción menor de 5µm mostrou que practicamente non 

se perde toxina na fracción fina, polo que é esperable 

que en realidade a toxina estea dentro dos quistes. 

 

En relación ao Obxectivo 4, obtivéronse perfís de 13-

desmetil SPXC e outras toxinas en diversas estacións 

das rías de Ares, Muros, Pontevedra e Arousa. Os datos 

preliminares das dúas estacións da ría de Pontevedra 

mostran que a concentración de 13-desmetil SPXC 

diminúe exponencialmente coa profundidade no 

sedimento e a presenza de máximos subsuperficiales. A 

extrapolación destes máximos á superficie do sedimento 

daría valores en 2 e 6 veces máis altos que na 

actualidade, o que indica, de forma preliminar, que as 

proliferacións no pasado non foron substancialmente 

maiores que as actuais. 

 

Dado que non se atoparon iminas cíclicas distintas do 

13-desmetil SPXC nos sedimentos de Galicia 

analizados, decidimos analizar sedimentos dalgunha 

zona na que estean presentes na columna de auga, para 

comprobar se o sedimento é un indicador fiable. En 

colaboración co IRTA obtivéronse mostras do delta do 

Ebro e nelas, a pesar de ser moi areosas, puideron 

detectarse pinnatoxinas, o cal suxire que os sedimentos 

son un indicador fiable da presenza destas iminas 

cíclicas e que en realidade en Galicia ou ben non están 

presentes ou o están, pero cunha incidencia marxinal. 
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RESUMO 

 

A principal toxina ASP, o ácido domoico, acumúlase na 

glándula dixestiva da vieira Pecten maximus durante 

períodos moito máis longos que noutros bivalvos, o cal 

impide que esta especie sexa utilizada en acuicultura e 

dificulta substancialmente a explotación das súas 

poboacións naturais. Estudos recentes deste equipo 

mostraron que a toxina se atopa libre no citoplasma das 

células do devandito órgano, polo que a explicación máis 

probable para a elevada retención do composto é a 

carencia ou ineficacia de transportadores de membrana 

que faciliten a súa excreción. A alta acumulación fai que 

non sexa posible atopar individuos sen toxina, o cal 

dificulta os estudos experimentais. 

 

Para tratar de abrir vías de solución para o problema 

consideramos indispensable caracterizar, inicialmente, 

o/os transportadores implicados utilizando tres 

estratexias complementarias: a) xenómica, identificando 

os posibles xenes implicados; b) metabolómica, 

identificando algúns metabolitos relacionados coa 

acumulación do ácido domoico e c) fisiolóxica: 

identificando inhibidores de transportadores de 

membrana ou de procesos asociados ao transporte, que 

reducen a súa taxa de eliminación nas especies que 

depuran rapidamente. 

 

No proxecto coordinado, utilizando esta estratexia 

combinada identificaranse os candidatos máis probables 

de entre os transportadores e comprobarase a expresión  

dos  xenes  que  os  regulan  cando  os  bivalvos   están  

expostos á toxina.  

 

 

 

 

Este subproxecto ocuparase de levar a cabo a parte 

experimental e analítica e os estudos de metabolómica 

necesarios para o desenvolvemento dos dous 

subproxectos, levando a cabo experimentos de 

exposición de dúas especies ao ácido domoico, de 

inhibición selectiva de transportadores de membrana e 

de prospección doutros aminoácidos e metabolitos que 

puidesen ter relación coa acumulación de ácido domoico, 

especialmente na vieira. 

 

Adicionalmente probarase a capacidade de distintas 

sustancias, entre elas metais, para ligar ácido domoico, e 

polo tanto con potencialidade para habilitar rutas de 

eliminación das células diferentes das da molécula libre. 

 

Os estudos realizaranse mediante a exposición de 

vieiras e mexillóns a células tóxicas e ácido domoico 

disolto, mediante a análise detallada de poboacións 

naturais de vieira e mediante a exposición de fragmentos 

de tecidos con toxina a inhibidores de transportadores de 

membrana e de procesos relacionados. As análise do 

ácido domoico e os estudos de metabolitos realizaranse 

mediante UHPLC-MS ou UHPLC-MSn utilizando 

posteriormente ferramentas de libre acceso de 

metabolómica. 

 

Neste ano determinouse a toxicidade de varias cepas de 

Pseudo-nitzschia, realizouse un experimento de 

intoxicación de mexillóns e seleccionáronse mexillóns 

con alta e baixa exposición ao ácido domoico, que se 

transferiron  ao  subproxecto  2  para   a  avaliación  das  

 

PROXECTO DE INVESTIGACIÓN EQUIPO 

TÍTULO: 

Transportadores e metabolitos implicados na 

depuración da toxina ASP en bivalvos, con especial 

referencia a unha especie de eliminación lenta, a 

vieira Pecten maximus (TRAIDA).  

Subproxecto 1.- Inhibición do transporte a través da 

membrana do ácido domoico en moluscos bivalvos 

(INDOME). 

 

INICIO: xaneiro, 2013 

FINALIZACIÓN: decembro, 2015  

 

ENTIDADE FINANCIADORA: 

Ministerio de Economía y Competitividad 

INVESTIGADOR  PRINCIPAL:  

Blanco Pérez, J. 

 

APOIO Á INVESTIGACIÓN: 

CIMA: Mariño Cadarso, C.; Martín Sánchez, H.  

 

BOLSEIRA: 

Martín Morales, E. 
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diferenzas en expresión xénica. Desenvolvéronse, 

ademais diversas actividades previas para a 

continuación das actividades previstas. 
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RESUMO 

  

Esta acción de investigación xorde da aparición 

dalgunhas discrepancias, especialmente en fases tardías 

dos episodios de toxicidade DSP, entre a estimación da 

toxicidade por bioensaio de rato e por HPLC-MS/MS, no 

sentido de que a última destas técnicas estima valores 

superiores. Para clarificar esta situación e avaliar o seu 

impacto, expóñense os seguintes obxectivos: 

 

1.- Avaliación da extensión do problema identificando en 

que especies se presenta. 

 

2.- Identificación dos compostos responsables. 

 

3.- Avaliación da liberación de toxinas dos compostos 

responsables durante un proceso simulado de dixestión 

humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante este primeiro ano o traballo para realizar 

centrouse na obtención de mostras de moluscos do 

intermareal expostos a toxinas DSP, na medida do 

posible, en varios momentos do ciclo de intoxicación/ 

desintoxicación. Obtivéronse máis de 60 mostras que 

comprenden diversas ameixas (fina, babosa, xaponesa, 

loura), navallas (navalla, longueirón) e berberecho; 

nalgunha das cales xa se estimou a toxicidade por 

algunha das dúas técnicas e unha submostra de 10 g 

mantense conxelada. 

 

Para o Obxectivo 3 revisouse a información existente 

sobre dixestión simulada e elixiuse o método para 

utilizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN 

 

EQUIPO 

TÍTULO: 

Efecto das biotransformacións de toxinas de tipo 

diarreico (DSP) en organismos do intermareal sobre as 

diferenzas de toxicidade estimada por LC-MS/MS e 

bioensaio de rato e as súas repercusións para os 

peches da explotación e a saúde humana (ESTINFA). 

 

INICIO: maio, 2013 

FINALIZACIÓN: maio, 2015  

 

ENTIDADE FINANCIADORA: 

Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro. 

Consellería do Medio Rural e do Mar. Xunta de 

Galicia 

INVESTIGADOR  PRINCIPAL:  

Blanco Pérez, J. 

 

INVESTIGADORES/AS:  

INTECMAR: Arévalo Bartolomé, F.; Moroño 

Mariño, A.; Correa Jorge, J. 

 

APOIO A LA INVESTIGACIÓN: 

CIMA: Mariño Cadarso, C.; Martín Sánchez, H.  

INTECMAR: Muñíz, S.  
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8 
RECURSOS MARIÑOS 
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RESUMO 

 

1.-INTRODUCIÓN 

 

Durante finais de 2010, e nos anos 2011 e 2012, este 

equipo de investigación veu desenvolvendo un estudo 

sobre a dinámica de poboacións dos solénidos en 

Galicia. 

 

Cómpre sinalar que estes anos non foron normais no 

que respecta á temperatura e precipitación nas rías onde 

se realizaron as mostraxes. Os anos, segundo as 

informacións meteorolóxicas de MeteoGalicia e outras, 

resultaron ser significativamente afastados da 

normalidade. Así, o inverno de 2010-2011 rexistrou 

elevadas precipitacións e baixadas de salinidade que 

afectaron de forma relevante tanto no intermareal 

(Vilaxoán) como submareal próximo (Lourizan-

Pontevedra) e que interfiren na reprodución, tanto no 

proceso de maduración, posta e posterior supervivencia 

nas estacións do estudo. Por outro lado, a finais de 2011 

e o inverno de 2012 presentouse o proceso contrario de 

non presenza de choivas, ceos claros, etc. con valores 

descoñecidos na historia e cun resultado global de anos 

máis cálidos e secos.  

 

É por isto que consideramos interesante a continuación 

do proxecto por DOUS ANOS máis, o que nos permitiría 

a confirmación dos datos ata aquí acadados e a 

comparación cos anos vindeiros que poden presentar 

características máis normais. 

Destacar os dous aspectos máis relevantes da presente 

acción-ampliación: (1) as mostraxes de comprobación 

efectuaranse nos bancos intermareais de navalla e 

longueirón vello da Confraría de Vilaxoán e nas zonas 

mergulladas de navalla e longueirón do Grove;  (2) o 

período de duración que, dadas as datas actuais e os 

procesos de aprobación, extenderíase a dous anos, ata 

detectar as fixacións naturais destas especies no ano 

2015. 

 

2.-TRABALLOS REALIZADOS 

 

2.1.- Seguimento das condicións oceanográficas 

2.2.- 12 mostraxes:  en zona intermareal para a navalla e 

o longueirón vello en Vilaxóan, en submareal no Grove; 

para a navalla e o longueirón e datos da navalla na ría 

de Pontevedra e Noia, derivados de mostraxes de acción 

de investigación de especies exóticas. 

 

 

3.- RESULTADOS E AVANCES INICIAIS 

 

3.1.- O ano 2013 non resultou un ano de valores normais 

e pola contra rexistrou datos aínda máis severos que os 

3 anos anteriores (ver figura anexa) 

 

ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN EQUIPO 

TÍTULO: 

Avaliación do crecemento estacional e anual da navalla 

(Ensis arcuatus) e longueirón (Ensis silíqua) e 

longueirón vello (Solen marginatus) nos diferentes 

ambientes produtivos de Galicia. Monitoring de estado 

reprodutivo-gametoxénico destas especies. 
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3.2.- Estas condicións oceanográficas asocianse a non 

detección de cría de longueirón vello en Vilaxoán, 

detección do recrutamento anual no Grove de navalla e 

longueirón e a un crecemento xeral máis reducido en 

navalla en intermareal. 
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ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN EQUIPO 

TÍTULO: 

Estudoo das especies exóticas presentes nas augas 

costeiras e rías de Galicia: avaliación da súa distribución 

e abundancia das súas repercusións ambientais e 

socioeconómicas e medidas de prevención e protección. 

 

INICIO:  2013 

FINALIZACIÓN: 2015 

 

ENTIDADE FINANCIADORA: 

Consellería do Medio Rural e do Mar. Xunta de Galicia 

 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: 

De Coo Martín, A. 

 

INVESTIGADORES:  

CIMA: Fernández Álvarez, A.; García Fernández, 

A.; López Gómez, M.C.;  

Delegación CMRM Carril: Fernández Barreiro, J.;  

Iglesias Núñez, R.A.; Otero González, X. 

Delegación CMRM Celeiro: Cerdeira Arias, J.D.; 

Teijeiro Golpe, O.E. 

Delegación CMRM Vigo: Febrero Mayor, F.; 

Rodríguez González, L.M. 

UTPB: Bañón Díaz, R.; Filgueira Rodríguez, F.J.; 

Juncal Caldas, L.;  Ribo Landín, J. 

Colaborador externo-Malacólogo: Trigo, J.  

 

ASISTENCIAS TÉCNICAS: 

Confraría de Vilaxoán: Alcalde Creo, A.  

Confraría de Noia: Solís Pais, L.  

Confraría do Grove: Otero Mascato, J. 

Confraría de Cangas: Barreiro Ríos, B. 

Confraría de Pontevedra: Simón Gómez, A.  

Confraría de Carril: Conde Varela, L.  

Confraría do Vicedo: Gómez Brandariz, D.  

 

 

APOIO Á INVESTIGACIÓN: 

Briones Beiras, M.; Fariña Iglesias, J.A.; Meléndez 

Ramos, M.I.; Penas Pampín, E. 

 

 

RESUMO 

 

I.- INTRODUCIÓN 

 

O presente programa preséntase como unha 

colaboración entre equipos e persoal investigador do 

CIMA, biólogos de praias, UTPB, confrarías de Noia, O 

Grove, Vilaxoán, Carril, Lonxa Campelo (Pontevedra, 

Lourizán e Combarro) e Cangas, e as súas asistencias 

técnicas.  Por unha duración inicial de tres anos. 

 

Os obxectivos acordados foron os seguintes: 

 

1.- Elaboración dun catálogo das especies exóticas 

mariñas presentes nas augas costeiras e rías de 

Galicia. Recompilación da información bibliográfica e 

práctica dispoñible. 

Subobxectivos: 

1.1.- Catálogo actualizado 

1.2.- Fichas por especie 

1.3.- Base de datos. Bibliografía 

1.4.- Creación de colección tanto gráfica como de 

exemplares conservados 

 

2.- Creación dun observatorio das especies exóticas 

mariñas. 

Subobxectivos: 

2.1.- Centralización  e atención 

2.2.- Coñecemento público e contacto 

2.3.- Recollida de información e mostras 
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2.4.- Comunicación, coordinación equipo, investigación e 

relación entidades semellantes 

 

3.- Estimación dos efectos medioambientais e socio-

económicos das especies coñecidas e de nova 

localización. 

Subobxectivos: 

3.1.- Capacidade  invasora e de expansión e ocupación 

espacial 

3.2.- Niveis de depredación e consumo de recursos 

doutras especies 

3.3.- Sobrecustos e deterioración en empresas acuícolas 

e infraestruturas litorais 

3.4.- Repercusións  socio económicas 

3.5.- Outro tipo de efecto 

 

 

4.- Avaliación de métodos e medidas de prevención e 

protección dos ecosistemas e as especies 

autóctonas. 

Subobxetcivos: 

4.1.- Análise das vías de entrada 

                                 4.2.- Métodos de xestión, control  e erradicación  

                                 4.3.- Técnicas de protección 

                                 4.4.- Posibilidades de aproveitamento comercial  

 

5.- Revisión da lexislación e das estratexias de 

xestión, control e posible erradicación deseñadas 

polas distintas administracións. 

 

6.- Divulgación da problemática e resultados: 

Subobxectivos: 

6.1.- Elaboración de memorias anuais, final e 

publicacións 

6.2.- Xeración de reunións con expertos implicados 

6.3.- Posta a disposición de catálogo, os resultados da 

investigación e a base de datos bibliográfica                             

6.4.- Sensibilización social: Edición de DVD e manual 

didáctico 

 

II.-TRABALLOS REALIZADOS 

 

2.1.- A acción foi aprobada o 15-06-2013, ainda que non 

comezou de forma práctica ata a disposición dos 

orzamentos efectivos o  21-08-2013 

2.2.- Principias accións realizadas no ano 2013: 

2.2.1.- Funcionamiento do equipo, determinación de 

responsabilidades e tarefas para 2013 

2.2.2.- Adquisición do material aprobado 

2.2.3.- Mostraxes : 

 Mostraxe ría de Vigo: Distribución Crepidula 

fornicata e fauna asociada 

 Mostraxe distribución Cyclope neritea na zona 

de Carril, Vilaxoán, Pontevedra e ría de Noia 

 Mostraxe submareal das rías de Viveiro e 

Celeiro 

 Mostraxe Stramonita haemastona  nas praias 

da Mariña Lucense 

 Mostraxe de poboacion referenciada de Anadar 

kaghosimensis na ría de Viveiro 

 Mostraxe de poboación Anadara 

kaghosimensis na zona de Carril 

 Mostraxe Crepipatela dilatata na zona da Illa de 

Arousa 

 Mostraxe en enseada do Grove sobre 

poboacións de Hexaplex trunculus e Bolinus 

brandaris  

 Mostraxe banco natural de ostra plana na ría 

de Noia afectada por Crepidula fornicata  

 

As mostraxes realizáronse durante os meses de setembro 

e outubro e as mostras conxeláronse no CIMA. 

 

 2.2.4.- Procesamento e toma de datos das 

mostras conxeladas realizado nos meses de 

novembro e decembro. 

 2.2.5.- Deseño, debate e elaboración do cartel 

para a campaña de colaboración co Observatorio 

de Especies Exóticas Mariñas de Galicia 

 2.2.6.- A parte de patoloxía ten realizados 

controis específicos en Anadara e iniciado a 

revisión bibliografica especifica. 

 2.2.7.- Tense comezada a revisión bibliográfica 

en profundidade dos temas-especies 

relacionadas coa acción de investigación 

 2.2.8.- Reunións coa subdirectora do Parque das 

Illas Atlanticas,  Monserrat Martinez,  e co 

responsable da Planta de Insuiña no Grove para 

colaborar coa acción de investigación 

 2.2.9.-Téñense iniciados os contactos con grupos 

científicos especialistas en taxons das especies 

mariñas para colaborar no bo desenvolvemento 

da acción de investigación. 

 

 

III.- RESULTADOS E AVANCES INICIAIS 

 

3.1.- Acadouse un bo nivel de colaboración entre os 

membros do equipo e un posicionamento realista sobre a 
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amplitude, a diversidade e a complexidade dos temas 

abordados na acción de investigación. 

 

3.2.-  Recolleuse unha  información inicial importante 

para programar o próximo ano. 

 

3.3.- Os datos iniciais das especies máis importantes 

obtidos serían: 

 

- Crepidula fornicata: Moi estendida. Densidades 

baixas (1-10 ind/m2). Expansión a outras especies e 

zonas novas: zonas naturais e banco natural O. plana ría 

Muros-Noia. 

 

- Anadara kaghosimensis: Pequena poboación en fase 

de estabilización, presentando activación reprodutiva e 

crecemento rápido. Estase a realizar unha comprobación 

da poboación de Anadara en Ribadeo detectada nos 

anos 90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Crepipatella dilatata: Bastante estentida e densidades 

baixas. Gran capacidade reprodutiva.  

   

- Hexaplex trunculus : Bastante estendido (ría Arousa-

Vigo),  densidade baixa e parece en fase expansión fóra 

da enseada do Grove.   

 

- Bolinus brandaris: Baixa densidade, moito  menor que 

Hexaplex. 

 

- Cyclope neritea: Moi exsendida nas rías Pontevedra, 

Arousa (moito menos Muros e Noia). Densidades altas 

(10-50 ind/m2). Rápida mobilidade e concentración. 

 

- Stramonita haemastoma: Expansión en praias/rocas 

da costa lucense. Densidade baixa. 
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RESUMO  

 

O obxectivo deste traballo é estudar as causas polas que 

desapareceron os bancos de cadelucha que existían en 

Galicia abordando tanto o estudo  ambiental dos bancos 

como o estudo da súa poboación.  

 

Para iso marcáronse unhas liñas de actuación que se 

van desenvolver polos grupos de traballo participantes 

nesta acción. 

 

 

 

 

 

Durante o último cuadrimestre do ano 2013, que se 

corresponde co primeiro do desenvolvemento da acción,  

dentro de cada liña tratáronse as seguintes actividades:  

 

1.- Natureza dos bancos 

Os bancos estudados foron: Vilarrube en Valdoviño, 

Praia América en Nigrán  e Lombo das Navallas na ría 

do Barqueiro.  

ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN EQUIPO 

TÍTULO: 

Estudo dos bancos naturais de cadelucha: problemática 

da súa desaparición en Galicia. 
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- Sedimentos. Neste estudo o obxectivo é caracterizar 

texturalmente os sedimentos para saber o seu tamaño 

medio, o seu  grao de selección, así como todos aqueles 

parámetros que definen as súas  características 

granulométricas (mediana, modas, curtose, asimetría, 

etc). 

 

Doutra banda, estudarase a composición dos 

sedimentos atendendo a diferentes parámetros como 

son: o seu contido en materia orgánica e carbonatos, 

composición mineralóxica e contido en metais tanto 

maioritarios como minoritarios. O primeiro paso foi a 

recollida das distintas mostras e a súa separación para 

levar a cabo as diferentes analíticas segundo as distintas 

metodoloxías. 

 

- Ecotoxicoloxía dos sedimentos. Levou a cabo unha 

mostraxe de sedimentos en Praia América, o 19 de 

outubro. Fíxose o estudo ecotoxicolóxico dos sedimentos 

recollidos. Realizáronse bioensaios con organismos 

mariños pertencentes a tres niveles tróficos diferentes: 

fitoplancto (produtor primario), ourizo de mar (herbívoro) 

e copépodo (carnívoro). Os bioensaios lévanse a cabo 

con elutriados, extracción acuosa dos contaminantes 

retidos no sedimento problema. 

 

- Compactación dos sedimentos. Faise este estudo á vez 

que as mostraxes da poboación xa que se trata de 

correlacionar este parámetro coas características das 

distintas poboacións, polo que os puntos das mostraxes 

son os mesmos. 

 

- Análise da auga. O obxectivo é caracterizar as augas 

que afectan os bancos dende o punto de vista 

fisicoquímico prestando atención ao seu contido en 

nutrientes orgánicos e inorgánicos,  tanto disoltos como 

en suspensión. Esta información, xunto coa 

caracterización fisicoquímica dos sedimentos, servirá 

para comprobar se as diferenzas fisicoquímicas da auga 

e os sedimentos son quen de explicar o éxito dispar dos 

bancos naturais de cadelucha nas tres praias estudadas.  

 

Comezouse por dotar os biólogos de zona e as 

asistencias técnicas das confrarías de Baiona, Cedeira, 

O Barqueiro e O Vicedo co material científico e a 

formación necesaria para recoller,  procesar e conservar 

as mostras de auga que se analizarán nos laboratorios 

do IIM-CSIC e do INTECMAR. Igualmente importante foi 

a elección dos puntos de toma da mostras, tanto nos ríos 

que verten ás praias estudadas (Miñor, das 

Mestas/Ferreiras e Sor) como na auga que baña os 

bancos naturais de cadelucha  durante a marea alta. Ata 

a data recolléronse mostras das tres zonas en setembro  

e decembro de 2013- e xaneiro de 2014.   

 

2.- Mostraxes poboacionais 

Fixéronse mostraxes periódicas e por estratos 

(intermareais e submareais), comparando os bancos 

marisqueiros de Lombo das Navallas e Praia América 

como bancos problema, co banco de Vilarrube como 

banco control. 

 

- Lombo das Navallas na ría do Barqueiro. Realizáronse 

dúas mostraxes da poboación do banco de Lombo das 

Navallas os pasados 18 de setembro e 5 de decembro. 

  

- Praia América. Este banco está dividido en dúass 

subzonas: Praia América e Panxón. Realizáronse dúas 

mostraxes no intermareal da subzona de Praia América, 

en setembro (18 e 19) e en decembro (4 e 5), e unha 

mostraxe no sublitoral desa mesma zona o 5 de 

decembro.  

 

- Vilarrube. Banco de cadelucha en Valdoviño. 

Realizáronse dúas mostraxes, a primeira a finais de 

setembro e a outra, en decembro.  

 

3.- Tolerancia da cadelucha a diversos parámetros 

O estudo da resistencia desta especie ás condicións do 

medio ás que poidan estar expostas nalgunhas ocasións 

é unha das liñas para tratarr: 

 

- Salinidade. Fixéronse experiencias con distintas 

salinidades coas cadeluchas do banco de Vilarrube 

recollidas en novembro. Empregáronse exemplares de 

diferentes tamaños. 

 

- Adaptación á natureza dos fondos e axitación da auga. 

Co obxectivo de estudar a súa resposta ante factores 

desta natureza fixéronse probas puntuais no laboratorio 

con adultos e con semente, someténdoos a diferentes 

graos de axitación da auga e diferentes tipos de 

substrato.  

 

4.- Patoloxía e microbioloxía 

O obxectivo deste apartado é coñecer o estado 

parasitolóxico deste recurso para valorar a existencia ou 

non de patoloxías relevantes.  
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Estudos anteriores realizados por Carballal et al., (2008), 

como o informe de JACUMAR (2009), que recolle unha 

serie de parasitoloxías que non causaban danos 

importantes, coa única excepción de organismos tipo 

rickettsias con prevalencis nalgúns meses relativamente 

altas, o que pode constituír un perigo potencial, xa 

describíndose mortalidades en Francia asociadas a esta 

patoloxía (Comps e Raimbault, 1978).  

 

Realizáronse mostraxes microbiolóxicas no banco de 

Vilarrube nos meses de setembro e decembro, e nesta 

última mostraxe tamén se fixo o estudo de presenza ou 

número de herpesvirus de ostra. 

 

5.- Análise da diversidade xenética  

O obxecto é a diferenciación xenética das cadeluchas 

nas localidades galegas onde exista o recurso mediante 

marcadores microsatélite. Durante estes meses o grupo 

Xenomar recolleu mostras de cadelucha dos bancos 

naturais de Vilarrube, Praia América e Lombo das 

Navallas. 

 

6.- Recompilación de bibliografía e tratamento de 

datos  

Por parte de cada grupo de traballo estase a recompilar  

toda a información existente sobre os bancos de 

cadelucha de Galicia, tanto a bibliografía dos traballos 

existentes como os datos obtidos en estudos anteriores 

que fagan referencia a esta especie, para poder marcar 

os protocolos para unha xestión eficiente dos datos. 

 

Os resultados máis destacables dos traballos realizados 

na primeira anualidade desta acción son: 

 

En canto ao estudo dos sedimentos, no actual estado de 

desenvolvemento do proxecto, poderiamos concluír que 

se fixo o protocolo tanto para a recollida das mostras de 

campo, como os tratamentos previos ás análises 

granulométricas e composicionais. 

 

Os resultados de todos os bioensaios para o estudo 

toxicolóxico realizados na Praia América indican que 

para a zona da praia estudada e nesta época do ano non 

existe toxicidade sobre os organismos mariños 

representativos de 3 niveis tróficos utilizados. Pola   falta 

de estudos máis exhaustivos podemos afirmar que na 

actualidade non existe contaminación química na zona 

que represente un perigo para os organismos bentónicos 

infaunais. Recoméndase repetir o estudo noutras zonas 

da praia incluíndo o submareal.  

Marcáronse os puntos de recollida das mostras  das 

augas tanto continentais como mariñas dos tres bancos. 

Nos bancos o aspecto máis destacable son as elevadas 

concentracións de clorofila atopadas en Vilarrube  en 

comparación cos bancos de Praia América e Lombo das 

Navallas, onde se atoparon as concentracións máis 

baixas.   

 

No banco de Lombo das Navallas, os datos das 

mostraxes mostran unha poboación debilitada e 

representada, maiormente, por individuos da segunda 

cohorte de 15 mm de media, con tamaños máximos duns 

25 mm. 

 

Todo isto indica que nos atopamos ante unha poboación 

que non dá crecido e que sobrevive grazas a uns poucos 

individuos que maduran prematuramente, os individuos 

de entre 12 e 25 mm. 

 

Existe unha correlación entre os individuos máis pesados 

e o  sedimento máis lixeiro.  

 

En Praia América existe unha poboación de cadelucha 

de moi baixa densidade con escasa/nula importancia 

comercial. Hai unha diferenza importante entre as 

densidades atopadas nas mostraxes intermareais de 

setembro e de decembro. Aínda que con índices de 

densidade moi baixos nos dous casos, en decembro a 

densidade de poboación de cadelucha (ind/m2) 

multiplicouse por 4. 

 

Na mostraxe sublitoral de decembro aparece unha 

densidade importante de individuos de case 10 ind/m2 

(multiplica por 20 ou por 3 as atopadas no intermareal en 

setembro e decembro, respectivamente) aínda que toda 

a poboación pertence a individuos xuvenís (tallas entre 8 

e 22 mm). Ningún adulto. 

 

Habería que valorar a presenza de posibles proxenitores 

desta semente; quizais os reprodutores se atopen a 

maior profundidade: están pendentes, a partir de 2014, 

de realizar outras mostraxes sublitorais mediante 

mergullo. 

 

O banco marisqueiro de cadelucha da praia de Vilarrube 

presenta un comportamento normal en relación á 

evolución esperada das cohortes. Con todo, constátase 

unha diminución xeneralizada dos efectivos comparando 

as dúas mostraxes realizadas ata o momento.  
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No comportamento da cadelucha observouse unha maior 

tolerancia dos exemplares máis pequenos ás baixas 

salinidades, os máis grandes toleran mellor os fortes 

movementos da auga e todos os exemplares 

presentaron un rápido enterramento no substrato. 

  

Ata o momento as parasitoloxías detectadas, tanto polas 

características destas como pola súa intensidade, non se 

poden considerar como preocupantes para o 

desenvolvemento deste recurso.  

As análises microbiolóxicas mostran unha carga de 

bacterias  mariñas  normal e unha  cantidade algo 

elevada de vibrios, a presenza  do herpesvirus deu un 

resultado  negativo. 

 

A nivel xenético conseguíronse os marcadores 

microsatélite para a especie Donax trunculus, sendo este 

o primeiro paso para a análise xenética poboacional das 

localidades obxecto de estudo. 
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13 
INFORMES 

 

 

Título: Informe técnico-biolóxico sobre a solicitude de extracción de áridos en Punta 

Lioira (Rianxo) para vertedura con fins de rexeneración no banco marisqueiro Punta 

Fincheira-Punta Salto Ladrón (Rianxo) e parques de Carril. 

Autor/a: No Couto, E. 

Solicitante: Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro 

 

Título: Análise granulométrica do substrato submareal entre Punta Portomouro e 

Punta de Pedra Rubia (Boiro). 

Autor/a: No Couto, E. 

Solicitante: Agrupación Profesional de Mariscadores Ría de Arousa, Abanqueiro. 

 

Título: Análise granulométrica de mostras de sedimento dunha zona submareal da praia do Castro sometida a 

rexeneración do substrato. 

Auto/a: No Couto, E. 

Solicitante: Confraría de Aguiño 

 

Título: Informe  do ano 2012 correspondente ás “Experiencias para o cultivo de ollomol realizadas nas xaulas 

experimentais” das que é titular o Centro de Investigacións Mariñas (Consellería do Medio Rural e do Mar) situadas en 

Bueu. 

Autor/a: Linares Cuerpo, F. 

Solicitante: Servizo de Innovación Tecnolóxica da Acuicultura. Secretaría Xeral do Mar. Consellería do Medio Rural e 

do Mar. 

 

Título: Informe sobre a análise realizada a unha mostra de ostra rizada recollida nunha batea afectada por mortalidade 

anormal. 

Autor/a: Villalba García, A. 

Solicitante: Servizo de Inspección Veterinaria 

 

Título: Informe sobre a análise realizada a unha mostra de ostra rizada dunha batea do polígono O Grove A para o 

diagnóstico de virus herpes de ostreidos tipo 1 - µvar. 

Autor: Villalba García, A. 

Solicitante: Servizo de Inspección Veterinaria 

 

Título: Informe sobre as análises realizadas ás mostras de ostra rizada recollidas en tres bateas do polígono O Grove 

A para o diagnóstico da microvariante do virus herpes de ostreidos tipo 1 (OsHV1 - µvar). 

Autor: Villalba García, A. 

Solicitante: Servizo de Inspección Veterinaria 
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14 
REUNIÓNS 

 

 

Reunións de planificación dos plans de explotación dos bancos marisqueiros 

Lombos do Ulla, O Bohido e Cabío. Carril.  

Participantes: Iglesias Estepa, D.; No Couto, E. 

 

Reunión de coordinación do proxecto (Kick-off meeting) “Exploring the biological 

and socio-economic potential of new/emerging candidate fish species for 

expansion of the European aquaculture industry (DIVERSIFY)”.  

Hellenic Center for Marine Research, Heraklion (Creta). 

                                                          Participante: Linares Cuerpo, F. 

 

Representante do CIMA no Clúster Uso Sostible de Recursos Mariños do Campus do Mar para o deseño de plans 

estratéxicos.  

Participante: Villalba García, A. 

 

Participación nunha reunión de coordinación do proxecto “Establishing the scientific bases and technical procedures 

and standards to recover the European flat oyster production through strategies to tackle the main constraint, 

bonamiosis”. Yerseke (Holanda). 

Participante: Villalba García, A. 

 

Reunión de coordinación do Plan nacional JACUMAR “Caracterización de la situación sanitaria del litoral español 

relativa a la infección por virus herpes en moluscos bivalvos y evaluación del impacto de la enfermedad”.  

Participación por videoconferencia: Villalba García, A. 

 

Reunión de asesoramento á administración e coordinación sobre a marteiliose que afecta os berberechos de Galicia. 

INTECMAR. 

Participante: Villalba García, A. 

 

Reunión de coordinación do proxecto “Establishing the scientific bases and technical procedures and standards to 

recover the European flat oyster production through strategies to tackle the main constraint, bonamiosis”. CETMAR 

Participante: Villalba García, A. 
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15 
OUTROS 

 

15.1. ASESORAMENTO. OUTROS 

Representante do CIMA como responsable do seguimento do proxecto ATRUGAL na 

convocatoria 2013 FEDER-FEP da CMRM.  

Linares Cuerpo, F. 

 

Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia a través da Consellería do Medio 

Rural e do Mar e a Asociación de Acuicultores Illa do Santo de Bueu (Pontevedra), 

para o cultivo de peixes en gaiolas. 

 Linares Cuerpo, F. 

 

Actualización dos cálculos de custos da determinación da toxicidade DSP por medio 

do bioensaio de rato e HPLC-MS/MS, obtidas no subproxecto “Avaliación do impacto 

dos métodos e niveis utilizados para o control de toxinas no mexillón” do proxecto 

JACUMAR “Cultivo de mitílidos: expansión y sostenibilidad (CULMITES)”.  

Blanco Pérez, J. 

 

 

15.2.  REVISIÓN DE ARTIGOS EN PUBLICACIÓNS CIENTÍFICAS 

 

Journal of Invertebrate Pathology (2 artigos) 

Carballal Durán, M.J.  

 

Toxicon (2 artigos) 

Chemosphere 

Latin American Journal of Aquatic Research 

Food Additives and Contaminants 

Blanco Pérez, J.  

 

Diseases of Aquatic Organisms 

Montes Pérez, J. 

 

Diseases of Aquatic Organisms (2 manuscritos) 

Journal of Invertebrate Pathology 

Villalba García, A. 
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FORMACIÓN 
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16 
TESES DE DOUTORAMENTO 

 

 

16.1. DIRECCION/TITORIZACIÓN DE TESES 

 

Tema: Estudio del desarrollo gametogénico de la almeja fina, Ruditapes 

decussatus (Linné, 1758) en el medio natural y optimización de las condiciones del 

acondicionamiento en criadero. 

Doutorando/a: Ojea Martínez, J. 

Titulación: Licenciada en Bioloxía 

Titor/a e director/a da tese: Abad Caeiro, M.; Martínez Patiño, D. (Codirectora) 

 

Tema: Alimentación en una planta de cultivos. Calidad del alimento vivo y 

alternativas a su sustitución o suplementación. 

Doutorando/a: Fernández Pardo, A. 

Titulación: Licenciada en Bioloxía 

Titor/a e director/a da tese: Martínez Patiño, D.; Nóvoa Vázquez, S. 

 

Tema: Optimización del cultivo intensivo de la almeja fina Ruditapes decussatus en criadero. 

Doutorando/a: Aranda Burgos, J.A. 

Titulación: Licenciado en Bioloxía 

Titor/a e director/a da tese: Martínez Patiño, D. (Titora e directora); da Costa González, F. (Codirector). 

 

Tema: Optimización del cultivo de la coquina Donax trunculus en criadero. 

Doutorando/a: Louzán Pérez, A. 

Titulación: Licenciada en Bioloxía 

Titor/a edirector/a da tese: Martínez Patiño, D.; Nóvoa Vázquez, S. 

 

Tema: La perkinsosis en el  litoral español: caracterización de variantes taxonómicas  del parasito y de la respuesta 

inmunitaria del hospedador. 

Doutorando/a: Fernández Boo, S. 

Titulación: Licenciado en Bioloxía 

Titor/a e director/a da tese: Villalba Garcia, A. (Titor e codirector); Cao Hermida, A. (Codirectora); Martínez Portela, P. 

(Codirector, USC). 

 

Tema: Estudio proteómico del sistema inmunitario de la ostra Ostrea edulis y de su respuesta frente a la bonamiosis. 

Doutorando/a: Rodríguez de la Ballina, N. 

Titulación: Licenciada en Bioloxía 

Titor/a e director/a da tese: Villalba Garcia, A. (Titor e codirector); Cao Hermida, A. (Codirectora) 
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Tema: Estudio histopatológico de los solénidos comerciales en Galicia (Ensis arcuatus, Ensis siliqua y Solen 

marginatus).  

Doutorando/a: Ruíz Pérez, M. 

Titulación: Licenciada en Ciencias do Mar 

Titor/a e director/a da tese: López Romalde, J. (Titor, USC); López Gómez, C. (Directora, CIMA); Darriba, S. (Directora, 

INTECMAR)  

 

Tema: Estudo dunha neoplasia diseminada e outras alteracións patolóxicas que afectan as poboacións de berberecho, 

Cerastoderma edule, de Galicia.  

Doutorando/a: Díaz Costa, S.M. 

Titulación: Licenciada en Ciencias do Mar 

Directores Tese: Carballal Durán, M.J.; Villalba García, A. 

 

Tema: Toxinas emergentes en Galicia. 

Doutorando/a: Martín Morales, E. 

Titulación: Licenciada en Bioloxía 

Titor/a e director/a da tese: Blanco Pérez, J. 

 

Tema: Caracterización molecular de genes implicados en la respuesta inmune de la ostra plana (Ostrea edulis) y 

japonesa (Crassostrea gigas) frente a patógenos. 

Doutorando/a: Martín Gómez, L. 

Titulación: Licenciada en Bioloxía 

Titor/a e director/a da tese: Villalba García, A. (Titor e codirector), Abollo Rodríguez, E. (Codirectora, CETMAR) 

 

Tema: Desarrollo de herramientas moleculares de diagnóstico y su aplicación a los estudios de patoloxía de moluscos 

bivalvos. 

Doutorando/a: Ramilo Álvarez, A. 

Titulación: Licenciada en Bioloxía 

Titor/a e director/a da tese: Villalba García, A. (Codirector), Abollo Rodríguez, E. (Codirectora, CETMAR) 

 

 

16.2. PARTICIPACIÓN EN TRIBUNAIS DE TESES 

 

BLANCO PÉREZ, J. 

Título: Identificación de genes implicados en la eliminación de biotoxinas en el mejillón Mytilus galloprovincialis Lmk.: 

clonación y expresión de los cDNA que codifican para tres proteínas transportadoras ABC pertenecientes a las 

subfamilias C (proteínas MRP) y G. 

Doutorando/a: Lozano Paredes, V. 

Universidade: Universidade de Santiago de Compostela 

 

Título: Identificación de genes implicados en la eliminación de biotoxinas en el mejillón Mytilus galloprovincialis Lmk.: 

clonación y expresión de los cDNA que codifican para dos proteínas transportadoras ABC de la subfamilia B (proteínas 

MDR). 

Doutorando/a: Martínez Escauriaza, R. 

Universidade: Universidade de Santiago de Compostela 

 

VILLALBA GARCIA, A. 

Título: Coccidiosis and molecular basis of the immune response of common octopus (Octopus vulgaris Cuvier, 1797) 

Doutorando/a: Castellanos Martínez, S. 

Universidade: Universidade de Vigo 
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Título: Cancer development in bivalve molluscs in relation with chemical pollution 

Doutorando/a: Ruiz Rodríguez, P. 

Universidade: Estación Marina de Plentzia, Universidad del País Vasco, Plentzia (Vizcaya) 

 

MARTINEZ PATIÑO, D. 

Título: Identificación de genes implicados en la eliminación de biotoxinas en el mejillón Mytilus galloprovincialis Lmk.: 

clonación y expresión de los cDNA que codifican para tres proteínas transportadoras ABC pertenecientes a las 

subfamilias C (proteínas MRP) y G.  

Doutorando/a: Lozano Paredes, V. 

Universidade: Universidade de Santiago de Compostela 

 

Título: Estudio genético poblacional de la almeja babosa Venerupis pullastra. 

Doutorando/a: Pereira Fernández, S.M. 

Universidade: Universidade da Coruña 

 

Título: Indución de la fijación en moluscos bivalvos. Genes Homeobox y su conservación en bivalvos. 

Doutorando/a: Mesias Gansbiller, C. 

Universidade: Universidade de Santiago de Compostela 

 

Título: Caracterización genética de poblaciones de Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816) en Asturias, Galicia y 

Canarias y desarrollo de sistemas de cultivo en batea. 

Doutorando/a: Tourón Besada, N. 

Universidade: Universidade de Santiago de Compostela 

 

NÓVOA VÁZQUEZ, S. 

Título: Estudio del desarrollo gametogénico de la almeja fina, Ruditapes decussatus (Linné, 1758) en el medio natural 

y optimización de las condiciones del acondicionamiento en criadero. 

Doutorando/a: Ojea Martínez, J. 

Universidade: Universidade de Santiago de Compostela 

 

FUENTES GONZÁLEZ, J. 

Título: Dinámica ecológica de una especie de almeja nativa y otra introducida: Implicaciones para la conservación y 

gestión del marisqueo. 

Doutorando/a: Bidegain Cancer, G. 

Universidade: Universidad de  Santander 
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16.3. TESES PRESENTADAS 

 

 

Título: Estudio del desarrollo gametogénico de la almeja fina, Ruditapes decussatus (Linné, 1758) en el medio natural 

y optimización de las condiciones del acondicionamiento en criadero. 

Doutorando/a: Ojea Martínez, J. 

Universidade: Universidade de Santiago de Compostela 

Fecha presentación: xuño-2013 

 

RESUMO 

 

 

O obxectivo fundamental desta tese é optimizar o proceso de acondicionamento en criadeiro da ameixa fina (Ruditapes 

decussatus) para poder obter larvas a maior parte do ano. Os experimentos fanse traballando con volumes similares 

aos criadeiros industriais para que os resultados poidan ser válidos para a súa aplicación neste tipo de criadeiros. 

 

Realízase o seguimento dunha poboación natural situada nas Lagoas de Baldaio (A Coruña) para establecer o seu 

patrón anual de desenvolvemento gonadal, determinando o seu ciclo gametoxénico mediante un estudo histolóxico e 

de composición bioquímica da gónada-masa visceral. Os reprodutores usados nos acondicionamentos serán do 

mesmo banco, o que nos permitirá dispoñer dun patrón ao que referir os resultados obtidos a través da manipulación 

que se realiza durante o acondicionamento en criadeiro; o estudo deste faise atendendo sobre todo á influencia de 

dous factores externos importantes: o efecto da temperatura e da ración do alimento. Para estudar o efecto da 

temperatura realízanse tres acondicionamentos durante o ano, en outubro, febreiro e abril, e ensáianse dous réximes 

de temperatura, un con subida gradual e outro con temperatura constante a 20ºC. Para estudar o efecto da ración de 

alimento ensáianse dúas racións do 3% e 6% en peso seco de microalgas con respecto ao peso seco da carne dos 

reprodutores. 

 

A ameixa fina ten un ciclo reprodutivo anual cun período de repouso de outubro a decembro. En xaneiro a maioría das 

ameixas empezan a gametoxénese e o período de posta abrangue desde maio a agosto. Os carbohidratos e lípidos 

son os compoñentes bioquímicos que máis se mobilizan durante a gametoxénese. En xeral, os carbohidratos 

aumentan durante as fases de repouso e inicio e diminúen durante o desenvolvemento gametoxénico. Os lípidos 

aumentan coa maduración da gónada. 
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17 
CURSOS 

 

 

 17.1. CURSOS IMPARTIDOS 

 
Máster Interuniversitario en Acuicultura. USC, UVIGO, UDC 
 
BLANCO PÉREZ, J. 
Mareas Tóxicas  
 
VILLALBA GARCÍA, A. 
Enfermidades en invertebrados 
Seminarios impartidos: 
-  Neoplasia en moluscos 
- Estratexias de loita contra enfermidades de moluscos 
Sesión de prácticas 

 

NO COUTO, E. 

Sesión de prácticas: Deseño de mostraxes cuantitativas, análise de mostras e seguimento produtivo das zonas de libre 

marisqueo na ría de Arousa.  

 
 
European Master of Science in Marine Environment and Resources. Universidad del País Vasco 
 
VILLALBA GARCÍA, A. 
Histology and Histopathology of Aquatic Animals 
Seminarios impartidos: 

- General Histopathology of Molluscs 
- Sesión práctica: Microscopical observations of general mollusc histopathology 
- Neoplastic lesions in mollusks 
- Sesión práctica: Identification of neoplastic lesions 

 
 
Programa de Doutoramento en Acuicultura. Facultade de Ciencias do Mar da Universidade Católica do Norte. 
Coquimbo (Chile). 
 
VILLALBA GARCÍA, A. 
Taller teórico – práctico: Taller de Biopatología de Moluscos 

 

17.2. ASISTENCIA A CURSOS 

 

a) EGAP. Santiago de Compostela 

Prevención de riscos laborais: seguridade nos laboratorios. Bouzamayor Yáñez, V. 

Curso Superior de Linguaxe Administrativa. Cruzado Estévez, A. 

Estatuto Básico do Empregado Público. Cruzado Estévez, A. 

Lingua inglesa. Linares Cuerpo, F.; Nóvoa Vázquez, S. 

 

b) Centro Tecnológico do Mar. CETMAR. Vigo 
Seminario: Caracterización da situación sanitaria do litoral español relativa á infección por virus herpes en 
moluscos bivalvos e avaliación de impacto da enfermidade. Carballal Durán, M.J. 
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18 
ESTANCIAS 

 

 

18.1. ESTANCIAS NO CIMA 

 
Nome: Yuri Bovi Morais Carvalho 
Organismo: Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande do Sul (Brasil). 
Estudante de doutoramento -bolseiro por CAPES (Goberno Federal de Brasil) 
Tema desenvolvido: Aprendizaxe sobre enfermidades de moluscos, con énfases 
na análise de mostras traídas de Brasil. 
 
Nome: Zoe Hilton 
Organismo: Cawthron Institute, Nova Zelanda 
Tema desenvolvido: Programas de selección xenética en moluscos 
 
Nome: María Prado 
Organismo: Cork University College, Irlanda 
Tema desenvolvido: Análise proteómicos no contexto da resposta inmunitaria da 

ostra plana 
 
Nome: Lamia Azbaid 
Organismo: Institut National de Recherche Halieutique. Tanxer (Marrocos) 
Tema desenvolvido: Parasitoloxía de moluscos. 

 

 

18.2. ESTUDANTES EN PRÁCTICAS 

 
Alumno/a: Corrochano González, J.B. 
Procedencia: Universidade Complutense de Madrid 
Duración: 160 horas 
Titor/a: Ojea Martínez, J. 
 
Alumno/a: Rodríguez Riveira, A. 
Procedencia: Universidade de Santiago de Compostela 
Duración: 240 horas 
Titor/a: Ojea Martínez, J. 

 

 

18.3. TFM. MÁSTER INTERUNIVERSITARIO GALEGO DE ACUICULTURA 

 
Alumno/a: Hermida Alonso, A. 
Universidade: Universidade de Santiago de Compostela 
Título TFM: Cultivo larvario de tres especies de almeja de interés comercial en Galicia: Ruditapes philippinarum, 
Venerupis corrugata y Politapes rhombiodes. 

 

 

 

 

 

 



 

 CIMA  Memoria 2013      95  
   

 

 

 

CONTAS 
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19 
GASTOS 

 

 

I.- Distribución do orzamento  por capítulos 
 
 

 

 

Capítulo 

 

Cantidade (Euros) 

Capítulo I: Gastos de persoal 1.964.811,79 € 

Capítulo II: Gastos correntes en bens e servizos 159.070,17 € 

Capítulo IV: Transferencias correntes  

Capítulo VI: Inversións reais 640.940,29 € 

Capítulo VII: Transferencias de capital  

Total 2.764.822,25 € 
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20 
FONTES DE FINANCIAMENTO 

 

 

 

 

 

ORIXE DOS FONDOS 

 

CANTIDADE (€) 

Propia: Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro. Consellería do 

Medio Rural e do Mar. Xunta de Galicia 

a) Accións de investigación que desenvolve o CIMA 

b) Convenios con entidades externas 

140.619,45 € 

I+D da Xunta de Galicia 5.398,79 € 

Administración Xeral do Estado  

Plan Nacional de Cultivos Marinos 

JACUMAR 

INIA, MCYT/MEC 

146.452,47 € 

Unión  Europea (INTERREG, VI Programa Marco,...) 91.531,61 € 

 

Total 
384.002,32 € 
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