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- Exploring the biological and socio-economic potential of new/emerging 
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industry. (DIVERSIFY). 

- Dietas sustentables para linguado senegalés (Solea senegalensis). 

- Acción Multitrófricos. (AMTI). 

- Repoboación de especies Mariñas de Interese Comercial.  

 

6   Patoloxía 

- Estudo da marteiliose que afecta os berberechos Cerastoderma edule 

en Galicia. 

- Novo programa de selección de ostra plana, Ostrea edulis, resistente á 

bonamiose, con especial énfase no estudo das mortaldades, de 

posible orixe vírica, nas fases de cultivo larvario e preengorde da 

semente. (NOVOSOR). 

- Estudo epidemiolóxico da ameixa loura (Venerupis rhomboides) en 

Galicia afectada por colonias procariotas intracelulares (CPI). 

Identificación das CPI. Seguimento da estrutura de tallas de 

poboacións de ameixa loura de 4 bancos da ría de Vigo. 

- Avaliación de cambios no procedemento de cultivo para minimizar a 

mortalidade da ostra rizada Crassostrea gigas en Galicia debida á 

infección pola microvariante do virus herpes de ostreidos tipo 1. 

- Poboacións bacterianas nos criadeiros de bivalvos e a súa influencia 

na produción: patóxenos e probióticos. 

- Perkinsose da ameixa: expresión proteínica nos hemocitos e plasma 

do hospedador e no parasito durante a súa interacción. 

     

7   Procesos oceanográficos costeiros 

- 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 de membrana do ácedo 

domoico en moluscos bivalvos. (INDOME). 

- As biotoxinas mariñas nas zonas de cultivo de mexillón, con especial 

atención ás toxinas emerxentes: presenza no mexillón e no sedimento, 
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1 
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, ocúpase da formación de novos investigadores (con titorías e 

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

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

numerosas publicacións científicas de diferentes ámbitos. 

Durante 2014 o Centro de Investigacións Mariñas (CIMA) continuou o seu labor de investigación científica e 

tecnolóxica en temas mariños, orientada principalmente á acuicultura de moluscos e peces, 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 16 da serie iniciada en 1999). 
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2 
ESTRUCTURA E FUNCIÓNS 

 

A actividade científica do CIMA repártese en catro áreas: 

 

 

 

Área de Acuicultura 

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

mariñas consideradas de interese comercial. O ámbito de investigación abarca dúas 

grandes liñas: cultivo de moluscos e cultivo de peces. 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

Área de Recursos Mariños 

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

mariñas con interese comercial para mellorar a xestión sustentable dos recursos 

mariños vivos. 
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3 
PERSOAL 

 

 Director: (vacante) 

 director.cima@xunta.es 

 

 Xerente: Lorenzo Losada, Mª Jesús 

  xerencia.cima@xunta.es 

 

 

Centro de Investigacións Mariñas de Vilanova de Arousa 
 

 

 

Investigadores/as 

Dr. Blanco Pérez, Juan Carlos 

juan.carlos.blanco.perez@xunta.es 

Dra. Cao Hermida, Asunción 

asunción.cao.hermida@xunta.es 

Dra. Carballal Durán, Mª Jesús 

maria.jesus.carballal.duran@xunta.es 

D. Cerviño Eiroa, Antonio (ata 17/06/2014) 

cervi@cimacoron.org 

D. de Coo Martín, Alberto 

alberto.decoo.martin@xunta.es 

D. Cuiñas Olmedo, Pedro (desde 19/02/2014) 

pedro.cuinas.olmedo@xunta.es 

 

 

D. Febrero Mayor, Fernando (desde 19/02/2014) 

fernando.febrero.mayor@xunta.es 

Dr. Fuentes González, José Miguel 

jose.miguel.fuentes.gonzalez@xunta.es 

D. García Fernández, Antonio 

antonio.garcia.fernandez@xunta.es 

Dr. Guerrero Valero, Salvador 

salvador.guerrero.valero@xunta.es 

Dr. Iglesias Estepa, David 

david.iglesias.estepa@xunta.es 

Dna. Linares Cuerpo, Fátima 

fatima.linares.cuerpo@xunta.es 

 

mailto:alberto.decoo.martin@xunta.es


 CIMA  Memoria 2014      10 
  

  

 

Dra. López Gómez, Mª del Carmen 

carmen.lopez.gomez@xunta.es 

Dr. Montes Pérez, Jaime 

jaime.montes.perez@xunta.es 

D. No Couto, Edgar 

edgar.no.couto@xunta.es 

Dna. Pérez Acosta, Carmen 

 maria.carmen.perez.acosta@xunta.es 

D. Santos Piñeiro, Ignacio (ata 18/02/2014) 

ignacio.santiago.santos.pineiro@xunta.es 

Dr. Villalba García, Antonio 

antonio.villalba.garcia@xunta.es 

 

Investigadora contratada en prácticas 

Dna. Rodríguez de la Ballina, Nuria (ata 14/11/2014) 

 

Analistas de laboratorio 

D. Fariña Iglesias, Juan Antonio 

Dna. Fernández  Besada, Mercedes 

D. Giráldez Rivero, Ramón 

Dna. González Fontela, Ana Isabel 

Dna. Gregorio Chenlo, Mª Victoria 

Dna. Mariño Cadarso, Mª Carmen 

Dna. Martín Sánchez, Helena 

Dna. Martínez Verde, Gemma 

Dna. Méndez Pérez, Belén 

Dna. Pazos Sieira, Gema 

 

Auxiliares de laboratorio 

Dna. Brianes Beiras, Mª José 

Dna. Campaña Ferro, Emilia 

Dna. Cores González, Mª José 

Dna. Meléndez Ramos, Isabel 

Dna. Penas Pampín, Elena 

 

Bolseiros/as 

Dna. Acuña López, Iria 

Dña Alonso Costas, Juana Beatriz 

Dna. Balier Griñón, Leire 

D. Méndez Montenegro, José Carlos 

Dna. Riomayor Cernadas, Alicia 

Dña Ulla Refojo, Laura 

 

Encargado de mantemento 

D. López Ares, Hermes 

 

Xefe de negociado administrativo 

D. Álvarez Araujo, Pedro Pablo (desde 27/05/2014) 

pedro.pablo.alvarez.araujo@xunta.es 

D. García Paz, Gonzalo (ata 25/04/2014) 

gonzalo.garcia.paz@xunta.es 

 

Sistemas de información 

D. Carballal Fortes, Félix Manuel 

informatica.cima@xunta.es 

 

Biblioteca 

Dna. Álvarez Francisco, Mª Esther 

biblioteca.cima@xunta.es 

 

Auxiliares administrativos 

D. Álvarez Araujo, Pedro Pablo (ata 26/05/2014) 

pedro.pablo.alvarez.araujo@xunta.es 

D. Lago Torrado, José 

jose.lago.torrado@xunta.es 

Dna. Vidal Paz, Mª Xosefa 

maria.xosefa.vidal.paz@xunta.es 

 

Subalternos-ordenanzas 

D. Agra Carregal, Luís Manel 

D. Cubiella Granda, Rubén 

D. Martínez Crespo, José Manuel 

 

Limpador 

D. García Gamallo, Luis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:maria.carmen.perez.acosta@xunta.es
mailto:jose.lago.torrado@xunta.es
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Centro de Cultivos Mariños. Ribadeo 
 

 

 

 

 

Responsable de planta 

Dra. Martínez Patiño, Dorotea 

 dorotea.martinez.patino@xunta.es 

 

 

Investigadoras 

Dna. Fernández Álvarez, Aurora 

 aurora.fernandez.alvarez@xunta.es 

Dra. Nóvoa Vázquez, Susana 

 susana.novoa.vazquez@xunta.es 

Dra. Ojea Martínez, Justa 

 justa.ojea.martinez@xunta.es 

 

Analista de laboratorio 

Dna. Bouzamayor Yánez, Mª Victoria 

 

Auxiliares de laboratorio 

Dna. Cotarelo Jardón, Mª José 

D. Páez Pérez, Francisco Javier  

Dna. Ruíz Misioné, Mercedes 

 

Bolseiras: 

Dna. Cascallar Abalo, Marta 

Dna. González Vicente, Ruth 

Dna. Suárez Costa, Iria 

 

 

 

 

 

 

Oficial 1º de mantemento 

D. Fernández Escudero, Antonio 

 

Oficial administrativa 

Dna. Neira Páez, Concepción 

 concepcion.neira.paez@xunta.es 

 

Administrativa 

Dna. Cruzado Estévez, Ana 

 ana.cruzado.estevez@xunta.es 

 

Subalterna 

Dna. Loureiro Rodríguez, Mercedes (jubilación parcial 

desde 17.03.2014) 

Dna. Díaz Rivas, Mª Antonia (contrato sustitución) 

 

Limpadora 

Dna. Fernández Goás, Carmen 
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Distribución do persoal do CIMA por centros de traballo 
 

 

 

 

 

 

PERSOAL CORÓN RIBADEO TOTAL 

DE PLANTILLA 

Investigadores/as 18 4 22 

Apoio á investigación 15 4 19 

Administración 4 2 6 

Servizos xerais 7 4 11 

INVESTIGADORES/AS CONTRAT. PRÁCTICAS Inv. contrato prácticas 1 0 1 

BECARIOS/AS FP 2º GRADO 
 

6 3 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

Apoio á 
investigación 

19 

Administración
6 

Servizos xerais 
11 

In. contrato 
prácticas 

1 
Bolseiros/as 

9 

Investigadores/as 
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4 
SERVIZOS 

 
Biblioteca 
 

O fondo bibliográfico está composto por más 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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5 
ACUICULTURA 
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ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN EQUIPO 

TÍTULO:  

Cultivo intensivo de especies de interese marisqueiro 

abordando a produción rendible de semente. 

 

INICIO: 2014 

FINALIZACIÓN: 2016 

 

ENTIDADE FINANCIADORA:  

Consellería do Medio Rural e do Mar. Xunta de Galicia. 

Código: PGIDIT-CIMA 14/06 

 

INVESTIGADORA PRINCIPAL:  

Martínez Patiño, D. 

 

INVESTIGADORES/AS: 

CIMA: No Couto, E.; Montes Pérez, J.; Nóvoa Vázquez, S.; 

Ojea Martínez, J. 

IGAFA: Andrés Rivas, M.C.; Lastres Couto, M.A. 

USC: Barja Pérez, J.L.; Prado Plana, S. 

 

APOIO Á INVESTIGACIÓN: 

Bouzamayor Yáñez, V.; Cotarelo Jardón, M.J.; Meléndez 

Ramos, I.; Páez Pérez, F.J.; Penas Pampín, E.; Ruíz 

Misioné, M.    

 

RESUMO 

 

En Galicia ten unha gran importancia económica e social a 

explotación de moluscos bivalvos, tanto en bancos naturais 

como de cultivo. Existe unha ampla variedade de especies 

de moluscos bivalvos das que se podería abordar a súa 

produción mediante posta inducida nun criadeiro (ameixa 

babosa, fina, xaponesa e loura; coquina; navallas e 

longueirones). As técnicas de cultivo de todas estas 

especies son coñecidas, e nalgunhas delas con máis 

rendibilidade que noutras, con todo levar a cabo o cultivo de 

todas á vez é complexo. Con esta acción preténdense 

marcar os procedementos e protocolos de cultivo cun 

calendario acorde a cada especie. 

Para iso en primeiro lugar procédese á recolección dos 

reprodutores na época adecuada, segundo o seu ciclo 

reprodutor e trasládanse ao criadeiro (elixindo o mellor 

método de indución á posta), onde se desenvolven os 

cultivos larvarios e postlarvarios, para finalmente definir os 

mellores sistemas e as épocas máis adecuadas para o 

preengorde (concretamente en batea) no medio natural. 

Ademais de todo isto, na obtención de semente das 

diferentes especies, para que o proceso teña maiores 

garantías de viabilidade, é preciso un control que permita 

coñecer o status microbiolóxico e patolóxico.  

Nesta liña, os Grupos de Traballo que participan nesta 

acción deseñaron, no marco de proxectos anteriores, un 

protocolo que se demostrou adecuado para a súa utilización 

no criadeiro. Ademais, inCuerporáronse controis da semente 

obtida, tanto na batea experimental como unha vez 

sementada nos bancos naturais, centrándose máis nos 

aspectos histopatolóxicos que se demostraron 

condicionantes do éxito destas etapas. A análise integrada 

dos datos do criadeiro e da evolución da semente pódenos 

dar unha visión global do proceso, que nos vai a axudar a 

definir posibles estratexias de produción e permitir 

establecer as bases para valorar a posibilidade de 

sementala en determinadas zonas, que axuden a paliar a 

diminución da produción dos últimos anos. 

Nas instalacións modulares ou minicriaderos do Instituto 

Galego de Formación en Acuicultura (IGAFA), situado na Illa 

de  Arousa, cóntase con todos os elementos necesarios para 

a produción de semente de moluscos. As tarefas 

programadas para este centro pretenden contribuír á 

profesionalización dun persoal que podería transmitir os 

seus coñecementos ao sector marisqueiro para producir así 

a súa propia semente dunha maneira continuada e co 

máximo control sobre a súa calidade e procedencia. Neste 

contexto de futurible autosuficiencia produtiva faise 

realmente imprescindible inCuerporar a persoal técnico 

cualificado na produción e na xestión deste tipo de 

instalacións.  

Un criterio integrador das áreas e competencias que ten a 

Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro da 

Consellería do Medio Rural e do Mar, fixo que se expuxese o 

interese na especialización, de alumnos do IGAFA con 

titulacións de acuicultura, a través de bolsas bianuais baixo 

réxime de empresa tutelada.  

O obxectivo desta acción é marcar os procedementos e 

protocolos para o cultivo de diferentes especies de interese 

marisqueiro, desde a obtención de semente en criadeiro, o 
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preengorde en sistemas colocados en batea e o seu traslado 

aos bancos naturais, a transferencia da tecnoloxía aos 

minicriaderos onde se forma o persoal co fin da transmisión 

ao sector dos avances logrados no cultivo intensivo de 

bivalvos. Para iso a acción consta de tres Subproxectos 

coordinados entre si e cos seguintes obxectivos: 

Subproxecto I: Protocolos de cultivo intensivo das 

especies marisqueiras. 

No Centro de Cultivos Mariños de Ribadeo están a 

realizarse os traballos encamiñados á produción das 

especies de moluscos bivalvos citadas anteriormente. 

Para iso trataranse os seguintes obxectivos parciais: 

1.- Definir as mellores épocas de desovas en criadeiro 

segundo a especie. 

2.- Marcar os diferentes protocolos dos cultivos larvarios e 

postlarvarios ata o seu traslado ao sistema de preengorde. 

3.- Determinar as mellores épocas de traslado, tamaño e 

sistemas de preengorde máis adecuados para a sementeira 

das diferentes especies. 

4.- Sementeira no medio natural determinando os tamaños 

adecuados segundo as especies, época do ano e sistemas 

de seguimento no medio natural. 

Subproxecto II: Aplicación das técnicas de cultivo de 

semente de moluscos bivalvos en instalacións tipo 

minicriadeiro. 

1.- Desenvolver un labor formativo nos minicriadeiros do 

IGAFA dirixido aos bolseiros seleccionados no proceso de 

asignación de bolsas en réxime de empresa tutelada. Estes 

deberán adquirir no seu período de aprendizaxe, as 

capacidades profesionais que lles permitan a xestión integral 

doutras instalacións similares coas que o sector marisqueiro 

podería producir a súa propia semente e incrementar desta 

forma a rendibilidade das súas explotacións. 

2.- Abordar os procedementos de produción da semente de 

moluscos para poñelos a punto durante o primeiro ano e 

obter unha produción no segundo ano, de 8-10 millóns de 

unidades de ameixa de 1 mm, para o seu preengorde en 

sistemas suspendidos de fluxo forzado (traballaríase no 

cultivo das tres especies máis frecuentes –ameixa babosa, 

fina e xaponesa-). 

3.- Ensaio de procedementos de control microbiolóxico e de 

control sanitario (sementeiras en medios de cultivo, 

aplicación de probióticos e prebióticos, etc…) tanto nas 

instalacións como nos protocolos de produción. 

4.- Un obxectivo básico final sería a trasmisión ao sector dos 

avances logrados na produción de semente de bivalvos 

neste tipo de instalacións. 

Subproxecto III: Optimización das técnicas de produción 

industrial de moluscos bivalvos desde o punto de vista 

patolóxico e microbiolóxico. 

1.- Integración dos coñecementos dispoñibles sobre as 

especies obxectivo. 

2.- Realizar controis histopatolóxicos das especies nas 

diferentes fases de cultivo. 

3.- Estudar a bioloxía do cultivo en criadeiro destas 

especies. 

4.- Analizar as variables microbiolóxicas implicadas no éxito 

do cultivo. 

No Centro de Investigacións Mariñas de Corón e no 

Departamento de Microbioloxía da Universidade de Santiago 

cóntase coas instalacións e instrumentos necesarios para o 

desenvolvemento básico deste Subproxecto e tamén se 

manterá colaboración co Departamento de Bioloxía Celular 

da Facultade de Ciencias Biomédicas da Universidade do 

Porto. 
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PROXECTO DE INVESTIGACIÓN EQUIPO 

TÍTULO:  

Exploring the biological and socio-economic potential of 

new/emerging candidate fish species for the expansion of 

the European aquaculture industry. 

Acrónimo: DIVERSIFY 

 

INICIO: diciembre, 2013 

FINALIZACIÓN: diciembre, 2018 

 

ENTIDADE FINANCIADORA:  

7º Programa Marco. KBBE2013.1.2.09 Diversification of 

fish species and products in European Aquaculture Area 

2.1.2. Increased Sustainability of all Production Systems 

(agriculture, forestry, fisheries and aquaculture  

 

 

INVESTIGADOR PRINCIPAL:  

Coordinador do proxecto: Constantinos C. Mylonas, 

HCMR. Greece 

 

INVESTIGADORA PRINCIPAL CIMA: 

Linares Cuerpo, F. 

 

INVESTIGADOR: 

IGAFA: Rodríguez Villanueva, J.L. 

 

APOIO Á INVESTIGACIÓN: 

Cores González, M.J.; Méndez Pérez, B.; Pazos Sieira, G. 

 

BOLSEIROS/AS:  

Acuña López, I.; Méndez Montenegro, J.C. 

    

 

RESUMO 

 

 

 

Este proxecto ten como obxectivo  fundamental a expansión 

da industria da acuicultura europea mediante:  

1. O desenvolvemento de técnicas científicas e 

metodolóxicas  que aseguren o cultivo das 

especies seleccionadas e que contribúan á 

expansión da industria. 

2. A identificación dos aspectos crave para a 

aceptación no mercado de novos prototipos de 

alimentos co fin de situar ao sector acuícola 

europeo como leader na produción de alimentos 

acuáticos. 

É un proxecto colaborativo con 38 participantes pertencentes 

a 12 países: 20 centros de  investigación, 9 pequenas e 

medianas empresas,  3 grandes empresas, 5 asociacións 

profesionais e 1 de consumidores.  

Nel abórdase o estudo de 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 especie na que está involucrada a Consellería do Medio 

Rural e do Mar (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 como outros centros de investigación: Hellenic 

Center for Marine Research (HCMR), Universidad de las 

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

Tecnologia Agroalimentaries (IRTA),  Institut Francais de 

Recherche  pour l'Exploitation da Mer (IFREMER), 

Universidad de la Laguna (ULL), SKRETTING Aquaculture 

Research Centre AS (SARS). 

A cherna  (Polyprion americanus) pertencente á familia 

Serranidae é unha das especies de peixes de maior tamaño, 

podendo alcanzar os 100 Kg, ten  unha ampla distribución 

xeográfica e 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 

pesqueira convértena nunha especie moi atractiva para a 

acuicultura comercial. É ademais unha especie moi 

apreciada desde o punto de vista gastronómico e 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. Ademais carécese de estudos sobre requirimentos 

nutricionais e de obtención de dietas óptimas habendo tan 

só algunhas referencias relacionadas coa alimentación no 
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medio natural procedentes de capturas comerciais e taxas 

de alimentación en catividade, aínda que existe algunha 

información referida a especies similares.  

Durante o ano 2014 desenvolvéronse diversas tarefas 

incluídas nos seguintes paquetes de traballo: 

WP6. Reprodución da cherna 

WP12. Nutrición 

WP18. Cultivo larvario 

WP6. Reprodución da cherna 

Tarefa 6.1. Captura de exemplares salvaxes para 

establecer novos stocks de reprodutores.  

Capturáronse 3 exemplares (2 de 2 Kg e 1 de 1,5 Kg) a 5 

millas de Corrubedo por pescadores contactados a través do 

Acuario do Grove en cuxas instalacións se tiveron en 

corentena ata a súa aceptación de alimento inerte e 

mantivéronse posteriormente. Realizáronse medidas 

morfométricas e tomáronse mostras de aleta para a súa 

futura identificación xenética. 

Tarefa 6.2. Descrición do ciclo reprodutivo.  

Para a realización desta tarefa realizouse un seguimento 

exhaustivo do stock de reprodutores pertencente á CMRM 

que consiste en 12 chernas cun peso medio comprendido 

entre 9,94 e 18,28 Kg e estabulado no IGAFA en tanques de 

40 m
3
 a temperatura (13-21ºC) e fotoperiodo natural. A 

alimentación consistiu en penso para reprodutores (Vitalis 

Cal e Vitalis Repro en maduración e repouso, 

respectivamente) subministrado 3 veces á semana. 

Mensualmente realizáronse mostraxes de peso e talla e 

extraeuse sangue do arco branquial. Estas mostras 

procesáronse e almacenáronse a -80ºC e foron enviadas ao 

HCMR (Creta) para análise de esteroides. Debido a que non 

se produciu a maduración deste stock non se puideron obter 

mostras de tecido ovárico nin de esperma. 

Ademais, en relación con esta tarefa, realizáronse mostraxes  

de exemplares  salvaxes (60) desde febreiro a decembro  de 

2014 (30 no Grove e 26 en Vigo) todos eles procedentes de 

Azores cuxos parámetros biométricos preséntanse na Táboa 

1. O peso total varía entre 3,6 e 18 Kg e a lonxitude total 

entre 56 e 98 cm. Na Fig.1 preséntase a relación talla/peso 

de machos e femias de orixe salvaxe e non se observa 

relación entre peso, sexo e % de graxa perivisceral dos 

exemplares salvaxes. Tomáronse mostras de aletas para 

análises xenéticas e de gónada para análises histolóxicas 

para confirmar o sexo e estudar a posibilidade de 

hermafroditismo nesta especie. Así mesmo tomáronse 

mostras de músculo, fígado e gónadas para a realización de 

análises bioquímicas cuxos resultados se expoñerán no 

WP12. 

 

 

Táboa 1. Parámetros biométricos da cherna salvaxe 
 

BIOMETRIC PARAMETER        
(60 WILD WRECKFISH)

MEAN STD

TOTAL LENGHT 76,09 6,788   
ST LENGHT 66,38 7,629   
PERÍMETER 55,68 5,986   
WEIGHT (Kg) 7,52 2,169   
EVIS. WEIGHT (Kg) 6,99 1,967   
GONAD WEIGHT (g) 17,10 20,831   
LIVER WEIGHT (g) 95,70 71,671   
FAT PERIVIS. WEIGHT (g) 76,25 72,233   
STOMACH WEIGHT (g) 125,90 56,183   
INTESTINE LENGHT (cm) 94,53 15,555   
INTESTINE WEIGHT (g) 99,27 62,688   
GSI FEMALES 0,30 0,184   
GSI MALES 0,13 0,126
SHI 1,21 0,497   
VSI 10,31 17,233   
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Fig.1. Relación peso/talla de exemplares de cherna salvaxe 

 

Tarefa 6.3. Desenvolvemento dos procedementos de 

indución. 

Controláronse todos os stocks de reprodutores 

existentes no proxecto. O stock do HCMR foi controlado 

polos investigadores dese centro.  

Os stocks de reprodutores existentes en Galicia son: 

(A) Stock do IEO de Vigo que consta de 9 exemplares (4 

femias, 3 machos e 2 indeterminados) cun peso entre 

9,5 e 18,9 Kg que se mantiveron nun tanque de 130 m3 

con temperatura (12-21ºC) e fotoperiodo natural nas 

instalacións do IEO. Os exemplares alimentáronse 3 

veces/semana con penso semihúmido  elaborado nas 

propias instalacións. Realizáronse mostraxes quincenais 

durante a época de desova para monitorar a maduración 

sexual e non se observaron evidencias de maduración 

nas femias pero 2 machos mostraron signos de 

madurez. 

(B) Stock do Acuario da Coruña: consta de 27 

exemplares (11 femias, 12 machos e 4 indeterminados) 

cun peso entre 10,7 e 30,3 Kg estabulados con 

fotoperíodo e temperatura natural no tanque de 

Exhibición (Nautilus) do Acuario da Coruña e 

alimentados diariamente con peixe fresco e lura. Cando 

se observaron os primeiros síntomas de maduración, 5 

femias con evidente dilatación abdominal e 3 machos 

fluyentes transferíronse a un tanque de 50 m3. Durante a 

estación de desova, realizáronse mostraxes 

semanalmente para controlar a evolución da maduración 

e biopsias de ovarios de 9 femias para controlar o estado 

dos ovocitos. Realizouse fertilización para o que 3 das 

femias sometéronse a masaxe abdominal para a 

extracción dos ovocitos e obtívose esperma do machos 

pero as postas foron de baixa calidade a pesar de que o 

tamaño dos ovocitos  (2300µ de diámetro) indicaba que 

estaban maduros. As dúas femias restantes desovaron 

de maneira natural no tanque desde maio ata agosto, 

recolléronse ovos (Fig. 2), medíronse e determinouse o 

% de fecundación. En case todos os casos a calidade 

dos ovos foi mala, excepto na posta obtida o 4 de xuño 

cun % de fecundación do 70%, aínda que só eclosionou 

un 14% dos ovos. 

(C) Stock da CMRM (IGAFA). Consta de 12 exemplares 

cun peso comprendido entre 9,94 e 18,18 Kg que está 

estabulado nun tanque de 40 m3 no IGAFA con 

temperatura e fotoperiodo natural e alimentado con 

penso seco. Realizáronse mostraxes mensuais durante a 

época de desova para controlar o estado de 

desenvolvemento gonadal e non foron atopados signos 

de maduración nos exemplares.  
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Fig.2. Nº total de ovos recollidos no Acuario da Coruña 

 

Tarefa 6.4. Avaliación das características do 

esperma e protocolos de criopreservación.   

Para a realización desta tarefa responsabilidade do 

IFREMER, desde o 8 ao 13 de  abril de 2014 recolleuse 

esperma de 6  machos do  stock do Acuario da Coruña , 

2 machos do stock de Luso Hispana de Acuicultura 

(LHA) e 2 machos do stock do IEO. Só no esperma 

procedente do IEO de Vigo puido ser avaliada a 

concentración e motilidade polo método CASA, xa que 

nos outros casos o transporte e as malas condicións de 

conservación impediron realizar a análise. 

WP12. Nutrición da cherna 

Tarefa 12.2. Influencia da alimentación de 

reprodutores na fecundación e a calidade das 

postas.  

As actividades iniciadas nesta tarefa están relacionadas 

coa composición da cherna salvaxe e a alimentación dos 

reprodutores. Levaron a cabo controles cada 15 días de 

exemplares de lonxa, procedentes de Azores,  en OuG 

rove (34 exemplares, peso medio 7,7±2,9 Kg, talla media 

76±4 cm) e Vigo (26 exemplares, peso medio 7,7±2,9Kg, 

talla 76,5±8,9 cm) desde febreiro a decembro  de 2014.  

Os parámetros biométricos e dos índices 

gonadosomático (GSI), hepatosomático (HSI) e 

viscerosomático (VSI) móstranse na Táboa 1. 

Realizouse a disección dos peixes, controlouse o estado 

reprodutivo e tomáronse mostras de músculo, fígado e 

gónada para levar a cabo as análises bioquímicas e 

coñecer o estado nutricional dos exemplares. Ademais 

tomáronse mostras para análises dunha femia de cherna 

morta procedente do stock do IEO e de ovocitos de 

diferentes postas do stock do Acuario da Coruña. As 

mostras foron procesadas no CIMA, almacenadas a -

80ºC e liofilizadas. Analizáronse proteínas, lípidos totais 

e acedos graxos por triplicado de 10  mostras de 

músculo, 20 de fígado e 39 gónadas.  

Tamén se realizaron  análises macroscópicas e 

histolóxicas de 33 gónadas que mostraron que 15 eran 

machos e 18 femias, non existindo evidencias de 

hermafroditismo. 

Os primeiros resultados das análises bioquímicas (% P. 

seco) mostraron que no músculo das femias salvaxes  

as proteínas varían entre 74-96% (media 82,09±9,33) e 

os lípidos entre 3-14% (media 6,03±2,86). No caso do 

fígado e as gónadas observouse unha gran variabilidade 

con valores de 19-69% (media 39±16,45)  e 10-80% 

(media 40,05±19,20) nas proteínas de fígado e gónada, 

respectivamente. Os lípidos totais varían no fígado entre 

15-73% (media 42,87±19,15) e en gónada 9-90% 

(39,78±23,52) mostrando unha gran diferenza se as 

gónadas analízanse con graxa perigonadal (51±25,5%) 

ou sen graxa perigonadal (25±7,4%). 

Os valores medios de proteínas, lípidos e acedos graxos 

móstranse na Táboa 2. 

En canto ao perfil de acedos graxos no músculo da 

cherna salvaxe obtéñense valores de PUFA (acedos 

graxos poliinsaturados) entre 36-46% do total de acedos 

graxos (media 38,5±5,1); saturados entre 28-30% 

(media 29±1,4) e MUFA (acedos graxos 

monoinsaturados) entre 25-33% (media 32,5±5,9), os n-

3 PUFA variaron entre 32-40% (33,8±4,3), o EPA (acedo 

eicosapentaenoico)  entre 4-6% (4,3±0,7), o DHA (acedo 

docosahexaenoico) entre 24-31% (26,2±3,8) e ARA 

(acedo araquidónico) 2-4% (3±0,7). 

No fígado o perfil de acedos graxos presenta do mesmo 

xeito que en lípidos totais gran variabilidade (Táboa 2) e 

os contidos de n-3 PUFA, n-6 PUFA, EPA, DHA e ARA 

representan unha menor porcentaxe que no músculo, 
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polo que algúns acedos graxos como o DHA son 

relativamente retidos no músculo. 

O perfil de acedos graxos da gónada mostra un contido 

en PUFA entre 23-37% (media 29±4,2), saturados 27-

31% (media 28,1±1,5) e MUFA 36-50% (43±4,6). Os n-3 

PUFA representan entre 20-29% (24,6±2,8), os n-6 

PUFA entre 3-7% (4±1,7), EPA 3-6.5 (4,5±0,7), DHA 12-

19% (16,3±2,3) e ARA 1-6% (2,9±1,8). 

 

 

 

Táboa 2. Composición bioquímica  de músculo, fígado e gónadas da cherna salvaxe (%P.seco, media ±std) 

 

 

 

Músculo 

 

Hígado 

 

Gónada 

 Proteínas (%P.seco)  

Lípidos (%P.seco) 

Acedos graxos (% 

total) 

14:0 

15:0 

16:0 

17:0 

18:0 

ΣSaturados 

16:1n-9 

16:1n-7 

18:1n-9 

18:1n-7 

20:1n-9 

22:1n-9 

22:1n-7 

ΣMUFAs 

18:2n-6 

18:3n-3 

18:4n-3 

20:4n-3 

ARA 

EPA 

DPA 

DHA 

ΣPUFAs 

Σn-3 

Σn-6 

n-3/n-6 

DHA/EPA 

EPA/ARA 

 

82,09±9,33 

6,03±2,86 

 

1,95±0,34 

0,42±0,06 

19,67±0,97 

1,03±0,21 

5,90±0,58 

28,96±1,43 

0,44±0,06 

5,33±1,50 

16,97±3,75 

4,88±0,91 

1,69±0,24 

0,32±0,09 

0,07±0,04 

32,50±5,94 

0,95±0,11 

0,29±0,05 

0,20±0,05 

0,54±0,08 

3,04±0,70 

4,32±0,69 

2,22±0,31 

26,20±3,77 

38,53±5,06 

33,76±4,33 

3,99±0,71 

8,59±0,95 

0,17±0,02 

0,77±0,21 

39,00±16,45 

42,87±19,15 

 

1,91±0,59 

0,33±0,17 

17,56±3,64 

1,12±0,38 

5,43±1,09 

26,33±4,51 

0,98±0,29 

8,54±3,41 

30,77±7,14 

9,77±1,57 

2,82±0,72 

0,27±0,12 

0,05±0,05 

56,33±10,37 

0,97±0,43 

0,34±0,14 

0,18±0,08 

0,54±0,45 

1,45±0,92 

2,95±1,52 

1,44±0,77 

9,27±5,75 

17,34±9,44 

14,71±8,19 

2,42±1,29 

6,01±1,58 

0,36±0,13 

1,10±0,51 

 

40,05±19,20 

39,78±23,52 

 

2,84±0,55 

0,54±0,08 

17,80±0,96 

1,23±0,23 

5,66±0,90 

28,07±1,51 

0,56±0,08 

6,48±1,01 

22,19±2,55 

6,26±0,56 

2,78±0,99 

0,54±0,21 

0,09±0,04 

42,96±4,56 

1,06±0,19 

0,40±0,10 

0,33±0,13 

0,74±0,17 

2,91±1,76 

4,46±0,75 

2,32±0,30 

16,33±2,31 

28,97±4,18 

24,57±2,77 

3,97±1,75 

7,08±2,34 

0,27±0,04 

1,09±0,61 

 
 
 
 

PUFAs-ácidos grasos poliinsaturados EPA- ácido eicosapentaenoico 
MUFAs-ácidos grasos monoinsaturados DHA- ácido docosahexaenoico 
Σ n-3-  PUFAω3    ARA- ácido araquidónico 
Σ n-6-  PUFAω6 
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Os primeiros resultados acerca da composición 

bioquímica da cherna salvaxe mostran unha alta 

concentración de proteínas en músculo (82% P.seco) 

e un baixo contido lipídico (6% P.seco). Tamén 

algúns acedos graxos como o DHA presentan un 

gran contido en músculo (26% do total de acedos 

graxos). 

Con respecto á composición de ovocitos realizáronse 

análise de proteínas  e lípidos das mostras obtidas de 3 

desovas diferentes do stock do Acuario da Coruña 

obténdose valores medios de lípidos de 28,40±0,86 

(%P.seco) e proteínas 32,15±1,83, non observándose 

diferenzas significativas entre elas.  

Con referencia á alimentación de reprodutores, 

tomáronse mostras de 2 lotes do penso semihúmido 

subministrado ao stock de reprodutores do IEO de Vigo a 

diferentes tempos de conxelación e que está composto 

por unha mestura de 14,8% de peixe branco, 14,8% de 

peixe azul, 18% de mexillón, 17,6% de lura e 24,8% de 

fariña de peixe. Os primeiros resultados da composición 

lipídica mostran un nivel de lípidos entre 14-16%. PUFA 

entre 35-39%, saturados 29-32% e MUFA 32-34%, EPA 

9-10%, DHA 14-16% e ARA 1-2%. Non se atoparon 

diferenzas significativas  entre as mostras con diferentes 

tempos de conxelación.  

Nos próximos anos compararase o efecto de 3 réximes 

alimenticios diferentes sobre o desenvolvemento 

reprodutivo: penso comercial (Vitalis Repro e Vitalis Cal) 

fornecido ao stock de reprodutores do IGAFA, dieta 

semihúmida e un novo penso formulado para os 

reprodutores  fornecidos respectivamente a cada un dos 

dous lotes de reprodutores do IEO de Vigo. Os estudos 

enfocaranse particularmente ás taxas proteína/enerxía e 

acedos graxos esenciais. 

WP18. Cultivo larvario de cherna 

Tarefa 18.2. Definición das condicións óptimas de 

cultivo larvario. 

Aínda que se obtiveron ovos procedentes de desovas do 

stock de reprodutores do Acuario da Coruña, con todo a 

porcentaxe de eclosión e  a calidade das larvas foi pobre 

comparado cos resultados obtidos o ano anterior neste 

stock, posiblemente debido ás condicións climáticas 

extremas e moi variables. De  todas as postas obtidas só 

unha delas  tivo unha calidade aceptable para poder 

realizar cultivo larvario.  A información obtida desta posta 

é a seguinte: 

Data da posta: 04/06/2014 

Volume: 1.000 ml 

Fertilización: 70% 

Nº de ovos: 270.000 

Diámetro dos ovos: 2,405±32µm 

Nº de ovos/ml: 270±12 

Volume tanque de incubación: 100l 

Período de incubación: 7 días a 14,6±0.5ºC 

Unha vez concluída a incubación (% de eclosión 14%), 

as larvas resultantes 11.340 larvas (3,8±0,3mm) con 

100% de saco vitelino transferíronse a tanques de cultivo 

larvario (85l), o saco vitelino consumiuse aos 6 días 

despois da eclosión; a mortalidade foi do 100% a día 20 

de vida. A alimentación consistiu en Rotífero (Brachionus 

plicatilis) a unha concentración de 8 rot/ml. As larvas a 

día 20 tiñan o sistema dixestivo funcional pero os 

estómagos baleiros. 

A mellora na alimentación dos reprodutores e os 

métodos de indución á posta que se acometerán no 

ano 2015  poden ser as claves para obter éxito na 

calidade das postas e consecuentemente no cultivo e 

a supervivencia larvaria da cherna. 

Información detallada deste proxecto na web: 

www.diversifyfish.eu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diversifyfish.eu/
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RESUMO 

 

A acción de investigación “Dietas sustentables para 

linguado senegalés (Solea senegalensis)” ten como 

obxectivo fundamental o desenvolvemento de dietas 

sustentables para 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. 

Os obxectivos específicos expostos nesta acción son: 

 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 ao stress, expresión xénica e valor sensorial do 

linguado senegalés. 

 Influencia da substitución de aceites de peixe sobre a 

composición corporal e do músculo, fígado e pel do 

linguado senegalés. 

Durante o ano 2013 completáronse os experimentos de 

valoración de macroalgas na fase de engorde do 

linguado, cuxos resultados se expuxeron na Memoria do 

ano 2013. 

Durante o ano 2014 realizouse desde marzo a setembro 

o experimento: Avaliación da inclusión de lípidos de 

orixe vexetal na dieta do linguado na fase de 

preengorde do linguado. Este experimento consiste en 

probar fronte á dieta control  que contén 56% de proteína 

(85% de orixe vexetal e 15% de fariña de lura) e 12% de 

lípidos (P/L 56/12), dúas dietas que mantendo a relación 

P/L (56/12) teñan un 50 ou 100% de reemplazamento de 

aceites de peixe por aceites vexetais.  

O experimento realizouse  en 9 tanques (tres con cada 

unha das dietas) de 1m2 no IGAFA con 86 exemplares 

por tanque de peso medio 13,30g±0,09 en circuíto 

pechado e a unha temperatura de 19±1ºC. A taxa de 

alimentación é do 2% (4 tomas/día).  Realízanse 

mostraxes mensuais de peso e talla dos exemplares e 

tómanse mostras por triplicado para análise bioquímica 

de corpo enteiro, músculo, fígado e pel  ao principio e ao 

final do experimento. 

Ao final do experimento os pesos medios obtidos son:   

57,70 gramos os alimentados coa dieta control e 51,50 e 

41,76 coas dietas co 50 e o 100% de substitución de 

aceite de peixe por aceites vexetais 
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Fig.1. Crecemento de linguado senegalés na fase de preengorde alimentado con 3 dietas diferentes 

 

Aínda que a comparación das curvas de crecemento non 

dá diferenzas significativas, os pesos medios finais 

obtidos tras 190 días de engorde son sensiblemente 

máis altos nos exemplares alimentados coa dieta control 

e a de 50% de substitución de lípidos (51-58 gramos) 

que nos alimentados co 100% de substitución (42 

gramos). 

A análise bioquímico das mostras iniciais indícanos que 

as proteínas teñen un valor medio de 18,5% (%P.fresco) 

no músculo, 10% en fígado e 8,8% en pel e os lípidos 

totais presentan valores de 1,6% (P.fresco) en músculo, 

7,2% en fígado e 2,1% en pel. No referente a acedos 

graxos, os PUFA representan o 45% do total en 

músculo, 32% en fígado e 40% na pel, os saturados  

supoñen o 31,33 e 31% en músculo, fígado e pel, 

respectivamente e os MUFA o 24, 35 e 28% en músculo, 

fígado e pel respectivamente.  Os PUFAn-3 do músculo 

representan o 36,5% do total de acedos graxos, en 

fígado o 22% e na pel o 28,5%. 

Ao finalizar o experimento, a composición bioquímica do 

linguado senegalés (Táboa 1) mostra que no músculo  

os valores de proteína alcanzan valores 

significativamente máis altos nos linguados alimentados 

coa dieta co 100% de substitución de lípidos de peixe 

(22%P.fresco) seguidos polo 19% nos alimentados con 

50% de substitución e 15% nos da dieta control. Os  

lípidos totais teñen valores de 1,9;  1,5 e  2 (%P.fresco)   

non presentando diferenzas significativas  entre os 

exemplares alimentados coas diferentes dietas. 

No fígado (Táboa 2), as proteínas e os lípidos presentan 

diferenzas significativas nos exemplares alimentados 

coas diferentes dietas cos valores máis altos (9-

10%P.fresco) no caso das proteínas cando os 

exemplares son alimentados coas dietas co  50 e 100% 

de substitución de lípidos de peixe e os máis baixos coa 

dieta control (6%). No caso dos lípidos a tendencia é a 

contraria alcanzando o 38% nos exemplares coa taxa de 

substitución do 100% seguidos polos alimentados co 

50% de substitución de lípidos (19,6%) e por último os 

exemplares alimentados coa dieta control cun 13,6% de 

lípidos.  

Na pel non hai diferenzas significativas no contido de 

proteínas e lípidos entre os exemplares alimentados 

coas diferentes dietas. 

No referente a acedos graxos preséntanse na Táboa 1 

os valores dos diferentes grupos no músculo dos 

exemplares alimentados coas diferentes dietas. 
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Táboa 1. Composición en proteínas, lípidos e acedos graxos do músculo de linguado alimentado coas tres dietas 
probadas (control, 50% substitución e 100% de substitución aceite de peixe) 

 

 

 

 

 
PUFAs-acedos graxos poliinsaturados   EPA- acedo eicosapentaenoico 
MUFAs-acedos graxos monoinsaturados  DHA- acedo docosahexaenoico 
Σ n-3-  PUFAω3     ARA- acedo araquidónico 
Σ n-6-  PUFAω6 

 

 

Os PUFA son significativamente máis altos no músculo 

dos linguados alimentados coa dieta con 100% de 

substitución, supoñendo o 49% do total de acedos 

graxos, que no dos alimentados coa dieta control (42%) 

non existindo diferenzas entre esta e a dieta con 50% de 

substitución. Os saturados supoñen o 30% dos acedos 

graxos nos exemplares coa dieta control fronte ao 26 e 

21% co 50 e 100% de substitución respectivamente. Os 

acedos graxos monoinsaturados (MUFA) supoñen entre 

28-30% do total e non presentan variacións significativas 

coas diferentes dietas. Os valores máis altos do 

conxunto dos PUFA coa dieta do 100% de substitución 

débense ao maior contido en PUFA da serie n-6 (34%) 

da total fronte ao 22% na dieta co 50% de substitución e 

o 12,6% coa dieta control; pola contra os PUFAn-3 

supoñen entre o 23-28% do total no músculo dos 

exemplares alimentados coa dieta control e coa do 50% 

de substitución e o 14% nos alimentados co 100% de 

substitución de lípidos de peixe. O contido en ácedo 

docosahexaenoico (DHA) alcanza entre o 13-16% coa 

dieta control e 50% de substitución lipídica e o 5% coa 

do 100%.  

Os valores de acedos graxos en fígado (Táboa 2) 

móstrannos que o % de PUFA do mesmo xeito que no 

músculo presenta valores máis altos nos exemplares 

alimentados coa dieta co 100% de substitución debido 

fundamentalmente ao achegue dos PUFA n-6 que 

representan o 34% do total de acedos graxos mentres 

que os PUFAn-3 representan un % moito máis baixo no 

fígado que no músculo dos exemplares alimentados 

coas tres dietas con valores significativamente máis altos 

nas dietas con 50 e 100% de substitución (7-11%) e tan 

só o 2% coa dieta control. Os saturados e MUFA 

acumúlanse en gran cantidade no fígado dos linguados 

alimentados coa dieta control supoñendo 

respectivamente o 40 e 52,5% do total de acedos 

graxos. O fígado dos exemplares alimentados coas tres 

dietas carece de EPA, e os valores máis altos de DHA 

(5%) obtéñense no fígado dos exemplares alimentados 

coa dieta co 50% de substitución sendo en todos os 

casos moito máis baixos que os obtidos no músculo. 

 
 

 CTR 50% sust. 100% sust. 

Proteínas (%P.fresco) 15,23±0,57 19,16±0,16 22,48±0,08 

Lípidos (% P.fresco) 1,94±0,68 1,47±0,19 1,99±0,22 

Acedos graxos (% total)    

PUFA 41,76±3,29 45,86±1,86 48,74±0,95 

SAFA  29,68±0,28 26,35±0,19 20,91±0,73 

MUFA 28,56±3,07 27,79±2,02 30,35±0,61 

Σ n-3 28,51±3,55 23,05±1,94 14,69±0,19 

Σ n-6 12,58±0,30 22,39±0,22 33,76±0,97 

n-3/n-6 2,27±0,34 1,03±0,09 0,44±0,02 

EPA 3,77±0,24 1,73±0,35 0,56±0,05 

DHA 16,10±3,39 12,70±1,52 5,41±0,68 

ARA 1,42±0,40 1,69±0,10 2,53±0,10 

DHA/EPA 
4,28±0,88 

 
7,43±0,77 

 
9,58±0,39 

 
EPA/ARA 2,77±0,66 1,02±0,16 

 
0,22±0,03 
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Táboa 2. Composición en proteínas, lípidos e acedos graxos do fígado de linguado alimentado coas tres dietas 
probadas (control, 50% substitución e 100% de substitución aceite de peixe) 

 
 
 

PUFAs-acedos graxos poliinsaturados   EPA- acedo eicosapentaenoico 
MUFAs-acedos graxos monoinsaturados   DHA- acedo docosahexaenoico 
Σ n-3-  PUFAω3      ARA- acedo araquidónico 
Σ n-6-  PUFAω6 

 

 

Aínda que faltaría procesar os datos correspondentes a 

acedos graxos da pel, os resultados de crecemento e 

composición bioquímica do músculo  indícannos que na 

fase do preengorde do linguado poderíase utilizar unha 

dieta cunha composición P/L 56/12 cun 85% de proteína 

vexetal  substituíndo  o 50% do aceite de peixe  por 

aceite vexetal sen menoscabo do crecemento nin da 

calidade da carne. 

 

 

 

 

No mes de decembro de 2014 iniciouse un experimento 

de substitución de lípidos de peixe por lípidos vexetais 

na fase de engorde do linguado senegalés con 

exemplares de 69,30±8,88 gramos de peso medio e 

16,67±0,70 cm de talla media. Este experimento está a 

realizarse no IGAFA nas mesmas condicións que o 

anterior e finalizará en maio-xuño de 2015 e permitiranos 

avaliar o efecto destas dietas de substitución de aceites 

de peixe sobre o crecemento, composición bioquímica, 

estado inmunolóxico e valor sensorial en exemplares de 

tamaño comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CTR 50% sust. 100% sust. 

Proteínas (%P.fresco) 6,30±1,02 9,38±0,59 10,05±1,10 

Lípidos (% P.fresco) 13,64±1,88 19,56±4,74 38,30±3,47 

Acedos graxos (% total)    

PUFA 7,37±3,46 34,20±4,84 41,41±2,44 

SAFA  40,12±1,91 27,12±1,45 19,75±1,98 

MUFA 52,50±2,74 38,67±4,35 38,84±1,10 

Σ n-3 2,18±1,58 11,19±2,67 7,21±0,49 

Σ n-6 5,16±1,87 22,91±2,17 34,20±1,98 

n-3/n-6 0,37±0,21 0,48±0,08 0,21±0,01 

EPA 0,10±0,01 0,21±0,06 0,00±0,00 

DHA 1,09±0,74 4,81±1,43 0,70±0,26 

ARA 0,23±0,14 1,83±0,19 2,91±0,12 

DHA/EPA 6,54±5,74 22,63±2,06 0,00±0,00 

EPA/ARA 0,37±0,39 0,11±0,02 0,00±0,00 
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RESUMO 
 

A acuicultura multitrófica integrada (AMTI) inclúe 

especies de diferentes niveis tróficos no mesmo sistema 

para crear un mini-ecosistema sustentable. Idealmente 

os procesos biolóxicos e químicos están equilibrados por 

unha adecuada selección de diferentes especies que 

proporcionarán distintas funcións ao sistema integrado.  

Con esta  acción preténdese un dobre obxectivo, por 

unha banda desenvolver un sistema multitrófico 

integrado (AMTI) a escala piloto na ría de Arousa 

utilizando as instalacións existentes no Igafa para o 

cultivo de peixes e moluscos e por outra banda, validar a 

utilización de Saccharina latissima como biofiltro. 

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 (glúcidos, 

proteína, lípidos totais e acedos graxos omega 3).  

Durante o 2014 o sistema estivo integrado polas 

especies utilizadas o ano anterior, elixidas por 

representar  os distintos tipos de acuicultura: ollomol 

(Pagellus bogaraveo) de acuicultura de alimentación, 

mexillón (Mytilus galloprovincialis) e ameixa (Venerupis 

pullastra) de acuicultura de extracción orgánica e o alga 

comestible "kombu de azucre" (Saccharina  latissima) de 

extracción inorgánica e ademais, foi engadido un novo 

elo: o bogavante (Homarus gammurus) de acuicultura de 

extracción de depósito. 

Os experimentos comezaron en outubro do 2013 e 

concluíron en xuño do 2014. Aínda que como 

consecuencia dos fortes temporais que tiveron lugar 

durante o inverno e primavera do 2014, que afectaron 

seriamente as instalacións utilizadas, non puideron levar 

a cabo todas as actividades previstas, polo que se 

solicitou unha ampliación.  

Neste ano tamén se seguiron realizando experiencias de 

cultivo tanto “indoor” como “outdoor” co alga alimentaria 

Saccharina latissima. 

A partir de outubro do 2014 iniciouse un novo 

experimento no que se seguirá analizando o cultivo de 

mexillón nas proximidades dunha gaiola de peces e 

avaliarase o cultivo de centola nun sistema multitrófico. 

A continuación danse os resultados do segundo 

experimento. 

Resultados 

Acuicultura de extracción orgánica: 

Cultivo de ameixa: o obxectivo foi determinar a 

influencia do cultivo de peixes sobre o preengorde de 

semente mantida en ciclos curtos ata alcanzar a talla de 

sementa na praia. Para iso realizáronse 

simultaneamente dúas probas con semente de diferentes 

tallas (L1=5,62±0,7 e L2=6,77±0,94) de ameixa babosa 

(Venerupis pullastra) procedentes do Centro de  Cultivos 

Mariños de Ribadeo. O preengorde realizouse en bolsas 

de malla (40 x 19 cm), nunhas gaiolas de PVC 

especialmente deseñadas, unha colocada na batea de 

cultivo de moluscos do IGAFA e a outra na gaiola, en 

cada sistema colocáronse 3 bolsas de cada talla cunha 

densidade inicial de 100 g de peso vivo en cada bolsa, o 
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que equivale a unha densidade de 1.315 g/m2. En 

principio a proba, que comezou en febreiro do 2014 

estaba deseñada para concluíla ao redor da primeira 

semana do mes de xuño, esperando que a semente 

adquirise o tamaño de sementa cunha talla comprendida 

entre os 12 e 15 mm de lonxitude, pero foron finalizados 

en maio porque as bolsas situadas na batea foron 

subtraídas. Só no caso do lote de semente pequena os 

crecementos foron significativamente maiores na gaiola 

ao longo de todas as mostraxes, cun aumento do 74,6% 

fronte ao 68.6% na batea. 

En canto á mortalidade, en calquera dos sistemas foi 

practicamente nula.  

Cultivo de mexillón: o experimento realizouse con 

mexillón (Mytilus galloprovincialis) procedente de 

captación natural estabulado en cordas de 3 m de 

profundidade a unha densidade de 762 indiv/m2. Durante 

o período de estudo (08/10/2013 ao 09/06/2014) o 

crecemento foi significativamente maior na gaiola que na 

batea, tanto en lonxitude, que pasou dunha talla inicial 

de 44,08±2,03 mm a 74,06±5,08 mm na gaiola e 

70,22±4,65 mm na batea ao cabo de 8 meses (P=0.000), 

como en peso vivo (sen eviscerar) cun incremento do 

80,68% e 76,61% respectivamente (P=0.000). Con todo 

non se atoparon diferenzas no peso seco de carne 

(P=0.053).  

Debido aos fortes temporais do inverno e pola propia 

hidrodinámica da batea, desprendeuse case a totalidade 

da poboación, quedando reducida a uns poucos 

exemplares na zona alta da corda, mentres que a 

poboación da gaiola mantívose en óptimas condicións; 

cremos que esta perda de biomasa e as malas 

condicións da mostra na batea puido ser a causa destas 

diferenzas de talla atopadas. Polo que aínda que se 

tentaron levar a cabo as análises previstas coa escasa 

mostra da que dispoñiamos, cremos que é necesario 

repetir o experimento para cotexar correctamente os 

datos.  

As probas realizadas para determinar a supervivencia 

indican que non houbo diferenzas, as porcentaxes de 

mortalidade rexistradas ao final do experimento foron do 

10% en ambos os sistemas. 

Análise bioquímica de mexillón. Tomáronse mostras 

por triplicado de mexillón (Mytillus galloprovincialis) ao 

comezo (08/10/2013)  e ao final do experimento 

(09/06/2014) de engorde de mexillón en dous sistemas 

diferentes, gaiola de peces e batea. 

As proteínas increméntanse desde o 26% do peso seco 

ao comezo do experimento a valores entre 37 e 38% no 

mexillón engordado en gaiola e batea respectivamente. 

No caso dos lípidos, o mexillón inicial presenta un 9,6% 

do peso seco  e o final entre 12 e 14% en batea e gaiola 

e non existen diferenzas significativas no contido de 

lípidos e proteínas de mexillón cultivado nos dous 

sistemas probados. Dentro dos PUFA, o grupo máis 

representativo son os PUFA n-3 que supoñen o 34% no 

mexillón inicial e entre 29-37% en gaiola e batea 

respectivamente. Os acedos graxos máis 

representativos, EPA, DHA e ARA representan: EPA o 

19% no mexillón inicial e 17-25% en gaiola e batea; o 

DHA supón o 9% do total no inicial e o 7% no final e o 

ARA entre o 2-3% en inicial e final. Entre os saturados o 

acedo graxo máis  abundante é o 16:0 e entre os MUFA 

o 16:1 n-7. Non existen diferenzas significativas entre os 

dous sistemas de cultivo nos grupos de acedos graxos 

(PUFA, Saturados, MUFA, PUFA n-3 e PUFA n-6) nin 

nos acedos graxos máis importantes: 20:5n-3 (EPA), 

22:6n-3 (DHA) e 20:4n-6 (ARA). Estes resultados 

confirman os previamente obtidos no ano 2013 nun 

experimento realizado en condicións similares. 

Análise patolóxica. Non se dispón de datos. 

 

Acuicultura de extracción de depósito: Analizouse a 

influencia da actividade de cultivo de peixes en gaiola 

sobre a supervivencia e o crecemento de xuvenís de 

lumbrigante (Homarus gammurus) cultivados en 

compartimentos individuais suspendidos no mar, con 

respecto ao mesmo método de cultivo xa probado en 

batea de cultivo de moluscos en condicións favorables 

(primavera) e desfavorables (inverno). O cultivo 

realizouse a 8 m de profundidade na gaiola e a 5 m na 

batea para situarse por baixo do límite inferior e 

utilizáronse un total de 96 lumbrigantes distribuídos en 

tres cordas por cada  sistema.  

En condicións favorables: ao cabo de 300 días, a 

supervivencia foi do 85,42%  na gaiola e un 80,47% na 

batea e o crecemento medido como lonxitude do 

cefalotórax foi 20,28 mm na gaiola e 21,02 mm na batea, 

as diferenzas non foron significativas. 

Aínda que a proba consistente en empezar o cultivo en 

condicións desfavorables de temperatura e alimento non 

puido finalizarse, os resultados obtidos nos 100 primeiros 

días indican alta taxa de supervivencia 93,75% en gaiola 
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80,21% en batea e lonxitude ao redor de 8 mm en 

ambas as estruturas. 

Aparentemente, a disposición dos cestos de preengorde 

na proximidade dunha gaiola de cultivo de peces non 

achega diferenzas de supervivencia e crecemento con 

respecto ao preengorde en batea. 

Acuicultura de extracción inorgánica. As experiencias 

realizáronse en 2014 nun período máis adecuado para o 

cultivo desta especie que as de 2013, realizándose a 

sementa o 29/11/2013 e a colleita o 24/04/2014. 

Sementáronse 6 cordas de 2,5 m con implantes 

dispostos cada 10 cm de fío de semente de Saccharina 

latissima producido na Planta de Cultivo de Algas do IEO 

en Santander. Tres destas cordas puxéronse na gaiola 

de peces e outras tres na batea de moluscos. Esta 

segunda experiencia realizouse con obxecto de 

corroborar a información obtida na primeira e corrixir 

algunhas das deficiencias, en especial realizar o cultivo 

na época adecuada (novembro-abril) e non marzo-xuño, 

utilizar fío de semente preparado coa técnica habitual, e 

non a de baixa densidade de plantas, e colocando as 

cordas na gaiola de peces ao final dunha prolongación 

adicional dun metro de lonxitude para evitar na medida 

do posible os efectos de sombreo. 

Nestas experiencias non se fixeron mostraxes 

intermedias, senón que simplemente seguiuse a 

evolución do cultivo ata o momento óptimo de colleita, 

momento no que foron retiradas as cordas para pasar a 

estudar a biomasa, realizar, no seu caso, biometrías do 

exemplar máis pesado colleitado en cada tramo de 25 

cm de profundidade e analíticas de N e δ15N. 

Resultados e conclusións 

Como na primeira experiencia as algas colleitadas tanto 

na gaiola como na batea teñen uns valores de proteínas 

relativamente altos, da orde do 9-10%, por encima do 

7% que se considera como valor de referencia. Nesta 

ocasión o enriquecemento en proteínas é menor quizá 

pola forte tensión das condicións de cultivo sufridas 

polas algas este ano que levaron a cifras de produción 

moito máis baixas do habitual. 

A principal conclusión que podemos extraer destas 

experiencias realizada con Saccharina latissima, 

cultivada en gaiolas de peces ou bateas de moluscos é 

que a súa integración é moi positiva sobre todo polo seu 

enriquecemento en proteínas, o que ademais de supoñer 

unha depuración real e activa da auga en compostos  de 

nitróxeno excretadas polos peixes e moluscos, aumenta 

o seu valor comercial como alga alimentaria. Con todo, e 

como ocorreu nunha experiencia previa de cultivo en 

gaiolas de peixes levada a cabo en Esteiro, as perdas de 

intensidade lumínica debidas ás propias estruturas 

destas gaiolas ou das bateas de moluscos restan 

produtividade ao sistema.        

Obxectivo 2. Experiencias “indoor”: Validación de 

Saccharina latissima como biofiltro. 

As experiencias “indoor” consistiron no cultivo en 

tanques en serie durante o período do 05/02/2014 ao 

15/05/2014 nas mesmas instalacións das experiencias 

do 2013 pero con certas melloras, principalmente a 

inCuerporación dun novo tanque á serie e, por outro, a 

subministración automática do efluente dos peixes á liña 

de cultivo. Ademais estes ensaios, polo menos o 

primeiro deles puidéronse realizar nun período de tempo 

máis acorde co desenvolvemento natural de Saccharina 

latissima. Os ensaios constaron de dous ciclos 

consecutivos de cultivo. O primeiro comezou o 5 de 

febreiro de 2014 co cultivo nos 4 tanques dunha biomasa 

inicial de 40 g de plántulas de S. latissima de talla 

pequena (14,9 mm de longo, 5,2 mm de ancho e un peso 

medio aproximado de 0,012 g). Estas plantas, como en 

experiencias anteriores, foron producidas na Planta de 

Cultivo de Algas de IEO en Santander. O segundo 

ensaio comezou o 02/04/2014 cunha biomasa inicial por 

tanque de 750 g de plántulas proveniente do T1 que ao 

comezo deste segundo ensaio tiñan uns valores medios 

de 133 mm de longo, 65 mm de ancho e un peso 

aproximado de 2 g. Dado que a biomasa inicial era moito 

maior que na primeira experiencia triplicouse o caudal do 

efluente. 

Resultados e conclusións 

Os principais resultados e conclusións destas 

experiencias de 2014 son as seguintes: 

▪ A taxa de crecemento está en relación inversa ao 

tamaño da planta. Esta taxa vese, ademais, moi 

influenciada polas altas temperaturas e o aumento do 

fotoperiodo, aínda que grazas ás grandes variacións 

noite-día da temperatura da auga nos tanques e a 

posibilidade de sombreado este tipo de cultivos pódense 

prolongar máis no tempo que os de mar aberto. 

▪ Co tipo de tanque e tallas de planta empregados a 

densidade máxima de cultivo é de ao redor do 12 kg/m3 

e a máxima produción semanal obtense a densidades ao 
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redor de 6 kg/m3. A diferenza das taxas de crecemento, 

estas cifras son independentes da talla das plantas, polo 

menos coas ensaiadas, todas de tipo xuvenil con 

pequena diferenciación tisular. 

▪ Os índices proteicos alcanzados neste tipo de cultivos 

son de media un 50% máis altos que en plantas 

salvaxes. Estes valores supoñen maiores posibilidades 

de emprego do produto (por ex. na alimentación animal) 

e un importante incremento do  seu valor engadido para 

a súa venda. 

▪ A capacidade de absorción de nutrientes por parte de 

S. latissima neste tipo de disposición de tanques en serie 

é moi elevada en canto a NON3- e PO4-. Respecto ao 

NH4+ e NON2- os valores non foron concluíntes debido 

ás súas baixas concentracións nesta planta de cultivo. O  

pH e os valores de reserva alcalina son parámetros moi 

importantes a controlar debido a estar moi relacionado 

coa dinámica de cultivo e os ciclos fotosintéticos. 

▪ Unha conclusión interesante é a capacidade que ten S. 

latissima para resistir condicións ambientais estresantes 

se conta cun bo achegue de nutrientes; fenómeno que 

quedou claramente de manifesto unha vez que varios 

dos períodos ensaiados nestas experiencias non 

presentaron precisamente as mellores condicións 

ambientais para o desenvolvemento desta especie,  polo 

que as algas dos tanques de cola creceron moi pouco ou 

morreron. 

A principal conclusión que se pode extraer destas 

experiencias “indoor” realizadas con Saccharina 

latissima é que esta especie pode ser unha alternativa 

usada como filtro biolóxico en sistemas IMTA en terra 

pola súa potencial taxa de crecemento e valor engadido 

medio-alto da produción obtida. 
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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 ós 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 o 2014 no ámbito deste proxecto 

desenvolvéronse actividades 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 ós órganos da Consellería do Medio 

Rural e do Mar e ás confrarías de pescadores 

implicadas na xestión da explotación dos bancos. 

Durante o 2014 realizáronse en cada banco antes do 

inicio da campaña (de outubro a marzo) e despois do 

seu remate, as mostraxes semestrais cuantitativas con 

dragas de inserción vertical dende embarcación. Con 

estas prospeccións obtéñense, entre outros datos, as 

estimas de biomasa comercial e non comercial, as 

densidades, os mapas de distribución espacial destas 

variables ou 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), 

Por outra banda a acumulación desta clase de datos ó 

longo do tempo permite a análise da dinámica 

poboacional de cada especie (curvas de crecemento, 

mortaldade, recrutamento, etc.) 

Durante o desenvolvemento das campañas extractivas 

realízase o seguimento produtivo e económico das 

mesmas mediante a recepción e análise dos datos de 

primeira venda en lonxa, de asistencia de embarcacións 

nos bancos e das mostraxes de tallas  de individuos nas 

lonxas. 

Así mesmo, nos bancos están dispostas xogos de 

caixas de confinamento das principais especies nas que 

mensualmente procédese á recollida e reintrodución de 

individuos, para determinar os niveis de mortaldade 

natural existente. Nas estruturas dispóñense 

rexistradores de salinidade e temperatura da auga para 

monitorizar estas variables. 
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A preparación e análise histolóxica dos individuos 

recolleitos permite entre outras cousas  coñecer o 

estado de desenvolvemento gonadal e a detección de 

posibles problemas patolóxicos nos bivalvos. 

No ano 2014 colaborouse co INTECMAR (Instituto 

Tecnolóxico do Medio Mariño) na mostraxe e análise de 

datos de niveis de chumbo (Pb) na vianda de reló 

(Dosinia exoleta) dos bancos de libre marisqueo da ría 

de Arousa para avaliar o reinicio da súa extracción 

comercial. 

b. Repoboación de especies mariñas 

Durante o 2014 non se realizaron actividades 

específicas de cultivo de rodaballo (Scophtalmus 

maximus) e lumbrigante (Hommarus gammarus) para a 

súa marcaxe e solta, centrándose a actividade na 

recuperación de individuos marcados en soltas previas e 

na análise dos datos proporcionados por estas 

recapturas. Sen embargo, do mesmo xeito que nos 

últimos anos, procedeuse e marzo á marcaxe e solta no 

Mar de Lira de 1050 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 que se inxectan nas crías de lumbrigante 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 de 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 (GIS).  

2. Análise granulométrica de mostras de sedimento, 

facilitadas polos técnicos das entidades ou ben tomadas 

polo persoal do CIMA.  

Igualmente prestóuselle apoio á confraría de Cambados 

no seguimento do proxecto de rexeneración do banco 

marisqueiro submareal de Meloxo iniciado no 2013 e 

consistente no acondicionamento de substrato e 

sementeira de ameixa babosa. O CIMA colabora 

mediante a colocación dunha sonda rexistradora de 

temperatura e salinidade. En 2014 iniciaron outra 

experiencia de seguimento similar no banco a flote de 

Galiñeiro, no que tamén se presta colaboración. 

d. Experiencias de estudo de evolución produtiva e 

sedimentaria en zonas rexeneradas 

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, zonas con substrato corrixido 

mediante o aporte de áridos grosos con zonas 

adxacentes lamacentas non emendadas nunha mesma 

localidade. 

Coa experiencia preténdese estudar as posibles 

diferenzas: 

1. Na evolución de características do substrato 

(composición granulométrica, contido en materia 

orgánica e grado de compactación). 

2. Na dinámica poboacional, analizando o crecemento e 

a mortaldade de ameixa xapónica en caixas de 

confinamento situadas proximamente e no mesmo nivel 

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

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. 

Complementariamente, levouse a cabo unha 

monitorización de 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. 
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Os resultados amosan que, no relativo as mortaldades e 

crecementos en caixas de confinamento, as novas 

zonas son perfectamente 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 eran 

impracticables  para o marisqueo a pé pola falta de 

consistencia do terreo.  

Achouse unha correlación positiva entre as 

precipitacións na zona e a taxa de sedimentación de 

finos no terreo. Malia ser esta taxa relativamente alta 

non se observou unha variación significativa da textura e 

da estrutura do terreo durante os anos de seguimento. 

Todas as zonas emendadas nesta área continúan a ser 

útiles para o marisqueo, nun caso ate 13 anos despois 

da actuación. 

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).  

- Ría de Pontevedra: Placeres, Campelo. 

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

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

- Costa da Morte: río da Ponte (Camariñas), Os 

Miñarzos (Lira). 

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

reinstalación nº2 (Ferrol), A Caleira (Cariño). 

Contándose en moitos dos casos coa colaboración dos 

técnicos das confrarías na descarga dos datos, toda a 

información xerada foi filtrada, representada 

graficamente e púxose a disposición dos órganos de 

xestión da Consellería do Medio Rural e do Mar. 

 

Así mesmo lévase a cabo un seguimento do estado de 

todos os encoros de Galicia que teñen bancos 

marisqueiros na súa augas de influencia. 
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6 
PATOLOXÍA 
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RESUMO 
 

A marteiliose é unha enfermidade infecciosa orixinada 

por parasitos  do  xénero Marteilia  que afecta a 

moluscos bivalvos de gran interese económico para a 

acuicultura europea como son a ostra plana, Ostrea 

edulis,  e os mexillóns Mytilus edulis e M. 

galloprovincialis. A primeira vez que se detectaron 

parasitos do xénero Marteilia infectando berberechos 

Cerastoderma edule foi en Francia en 1975. En España 

o primeiro caso de marteiliose descrito corresponde a 

unha elevada mortalidade de berberechos do Delta do 

Ebro detectada no ano 2008. En Galicia, en abril de 2012 

produciuse unha alta mortalidade en berberechos C. 

edule de Lombos de Ulla que conduciu ao esgotamento 

deste recurso marisqueiro neste banco ao mes seguinte. 

O seguimento pormenorizado dese banco marisqueiro 

que viña realizando o CIMA desde facía anos permitiu 

dispoñer de información moi útil para determinar a causa 

da devandita mortalidade. O rexistro continuado dos 

datos de salinidade e temperatura neste banco indicou 

que non había valores anormais destas variables 

ambientais polo que foron descartadas como causa de 

mortalidade. A análise histopatolóxica dos berberechos 

mostrou que a única alteración grave que afectaba á 

práctica totalidade dos berberechos examinados 

correspondía a unha infección por un parasito protista 

que foi identificado como Marteilia cochillia. Esta 

especie, que non se detectou nunca antes en Galicia,  é 

a mesma que afecta os berberechos do Delta do Ebro e 

que foi recentemente descrita por Carrasco et al. 

(Aquaculture, 412-413: 223-230, 2013). M. cochillia 

infecta a glándula dixestiva impedindo a absorción de 

alimento cando a infección é intensa, o que provoca 

inanición e morte do berberecho. As ameixas finas e 

xaponesas recollidas en  abril de 2012 en Lombos do 

Ulla non estaban afectadas por este parasito e non 

presentaron mortalidade anormal. O seguimento da 

poboación de berberecho de Lombos do Ulla revelou a 

existencia de asociación entre a dinámica temporal da 

prevalencia (porcentaxe de berberechos afectados) da 

infección e a mortalidade do berberecho, con 

coincidencia dos seus máximos. Tamén se constatou 

que a enfermidade afectaba tanto a berberechos  adultos 

como xuvenís, de forma que a marteiliose tamén afectou 

á cohorte de berberechos recrutada no 2012, o que 

levou  á escaseza de berberecho na ría o ano 2013. Os 

resultados de 2012 da rede de mostraxe do programa 

oficial de control patolóxico de moluscos bivalvos, que 

desenvolve a Unidade de Patoloxía do INTECMAR e que 

inclúe os bancos de berberecho máis importantes de 

Galicia, revelaron que, en torno ao mes de xuño, a 
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marteiliose afectaba a todos os bancos de berberecho da 

ría de Arousa examinados excepto Moreiras no Grove, 

observándose  unha diminución progresiva das capturas 

ata levar á desaparición deste recurso na ría. O resto 

das rías galegas estaban libres do parasito nese 

momento. Todos estes resultados  permitiron 

responsabilizar á marteiliose do episodio de mortalidade 

masiva rexistrado na ría de Arousa no ano 2012. Estes 

estudos foron publicados na revista científica de ámbito 

internacional Diseases of Aquatic Organisms (DAO 2014, 

Vol. 109: 55-80).  

No ano 2013 iníciase o presente proxecto de 

investigación no que se estableceu un programa de 

vixilancia da enfermidade nas poboacións de berberecho 

das rías limítrofes á xa afectada, o que permitiu a 

detección da enfermidade en bancos da ría de 

Pontevedra en decembro de 2013 e en bancos da ría de 

Vigo na primavera de 2014. No que respecta á ría de 

Arousa, en decembro de 2013 detectáronse os primeiros 

casos dun novo brote de marteiliose  en Lombos que 

alcanzou o seu máximo en febreiro de 2014,  e que 

acabou afectando a todos os bancos de berberecho da 

ría de Arousa en abril, aínda que con diferente 

intensidade (Fig. 1). 
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A análise da distribución espacial da infección de M. 

cochillia e a súa propagación suxire que parece existir un 

gradiente espacial na prevalencia da enfermidade, con 

maiores prevalencias nas zonas internas (fondo da ría) e 

menores nas externas.  Así mesmo, estudos de dinámica 

temporal da enfermidade, baseados na realización dun 

seguimento mensual dos berberechos de Lombos do 

Ulla (zona interna) e O Sarrido (zona externa), mostraron 

que os brotes de marteiliose  en ambos os bancos 

presentan un patrón moi diferente. Así, en Lombos do 

Ulla os brotes da enfermidade son de desenvolvemento 

moi rápido, case “explosivo”, xa que, desde a detección 

das primeiras infeccións, a prevalencia e a mortalidade 

aumentan exponencialmente ata alcanzar valores do 

100% nun curto período de tempo (2-3 meses), o que 

levou á eliminación de catro xeracións consecutivas de 

berberecho nese banco desde que se detectou M. 

cochillia por primeira vez (Fig. 2). A dinámica da 

enfermidade en O Sarrido é diferente á detectada en 

Lombos do Ulla, cun atraso no pico de prevalencia da 

enfermidade, valores de intensidade de infección máis 

baixos, e consecuentemente, unha mortalidade máis 

baixa en O Sarrido (Fig. 3). 

 

 



 CIMA  Memoria 2014      39 
  

  

 

 
Outro dos obxectivos do proxecto foi a análise da 

transmisión da enfermidade no medio natural. Para iso, 

con periodicidade trimestral, introducíronse lotes de 

berberechos sans procedentes de Noia en dous bancos 

da ría de Arousa, Lombos do Ulla e O Sarrido. Estes 

berberechos introducidos foron examinados 

mensualmente para comprobar se se infectaban por M. 

cochillia. As análises preliminares mostraron casos de 

contaxio, polo que a repoboación con berberechos libres 

da enfermidade non parece unha opción de loita efectiva 

en tanto que o parasito siga estando presente na ría. O 

seguimento mensual do berberecho birollo 

Cerastoderma glaucum no ano 2013 confirmou que non 

estaba afectado por este parasito, mesmo durante un 

brote de M. cochillia, polo que todos os datos dispoñibles 

ata o momento indican que se trata dunha especie 

resistente a este parasito. 
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RESUMO 
 
 

Desde finais dos anos 70, as poboacións naturais e 

cultivadas de ostra plana europea, Ostrea edulis, están a 

ser afectadas por unha pandemia causada polo protozoo 

Bonamia ostreae. Esta pandemia provoca mortalidades 

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 ostrass 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 do mesmo, comezaron 

a acontecer mortalidades masivas e recorrentes, ao 

comezo da fase de cultivo larvario, ocasionadas por 

malformacións no aparello locomotor (o veo) das larvas, 

que impedía a correcta natación e alimentación das 

mesmas. Os resultados das análises preliminares 

realizadas nestas larvas fixéronnos sospeitar dunha 

posible orixe vírica destas mortalidades. Máis tarde, na 

fase de pre-engorde en batea, a semente cultivada 

volveu sufrir mortalidades 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 mortalidades acaecidas 

ao comezo 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 de Ostrea edulis de Galicia. No 

estudo tamén se incluíu unha poboación da ostra anana 

de Provenza Ostrea stentina procedente da ría de 

Ortigueira. 

Durante o ano 2013 leváronse a cabo as fases de: 

acondicionamento dos reprodutores, obtención das 

postas, cultivo larvario e cultivo da semente (ver Memoria 

CIMA ano 2013). Debido ás altas mortalidades 

acaecidas durante a fase de cultivo larvario, só 6 lotes de 

ostra (5 familias de Ostrea stentina e unha familia de 

Ostrea edulis procedente de reprodutores da ría de 

Muros-Noia) alcanzaron a fase de semente. Durante o 

ano 2014 levouse a cabo un seguimento do cultivo en 

batea destes 6 lotes de ostra obtidos durante o ano 

2013. 

Como se pode comprobar na seguinte figura, a 

mortalidade acumulada, desde xullo do 2013 ata 

novembro do 2014, dos cinco lotes de Ostrea stentina 

(OST1, OST6, OST7, OST8 e OST10) foi sempre menor 

que a mortalidade acumulada do lote de Ostrea edulis 

(NON3). O valor medio final (25/11/2014) dos cinco lotes 

OST (6,13%) foi significativamente menor que o valor 

medio final do lote NON3 (49,08%). 
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Na seguinte figura representamos a evolución do peso 

total medio dos individuos das seis familias (OST1, 

OST6, OST7, OST8, OST10 e NON3) desde principios 

de xullo de 2013 ata finais de outubro do 2014.  
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Como se pode observar o crecemento da familia NON3 

de  Ostrea  edulis  foi  significativamente maior que o dos  

individuos das familias OST de Ostrea stentina. 
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RESUMO 
 

Obxectivo 2. Análise da poboación 

2.1. No ano 2012 a Consellería do Medio Rural e do Mar 

encargou a investigadores do CIMA unha acción curta 

sobre a ameixa loura na ría de Vigo “Análise preliminar 

da problemática de diminución da produción de ameixa 

loura (Venerupis rhomboides) na ría de Vigo”.  Os 

resultados deste estudo presentaron 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. 

2.2. Sobre esta base esperábase que durante os dous 

próximos anos a situación produtiva de ameixa loura na 

ría de Vigo non mellorase ou mesmo empeorase. 

2.3. Para seguir estudando a estrutura da poboación de 

ameixa loura na ría de Vigo, elixíronse 4 bancos 

sublitorais nos que traballan os barcos do plan de libre 

marisqueo á flote da ría de Vigo para facer mostraxes: 

Cabo de Mar, Tirán, Liméns e Illas Cíes. 

 

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

poboación tivo 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 

baixo (38,27%). A abundancia media foi de 27 

ind./angazada. 

Na primavera (22/04/214) a abundancia diminuíu a 15 

ind./angazada cunha talla media de 36,72±6,12 mm. A 

porcentaxe de legais descendeu a 28,36%.  A estrutura 

da poboación seguiu sendo desequilibrada, aparecendo 

14 individuos da fracción xuvenil (< 26mm) dos 134 

individuos totais (10,45%). 

En setembro de 2014 (03/09/2014) a mostraxe indicou 

que o banco seguiu sendo deficitario na fracción xuvenil 

con 12 exemplares dos 143 atopados (8,39%) con talla < 

26 mm. A talla media foi de 39,21±8,29 mm e unha alta 

porcentaxe de legais: 58,74%. A abundancia mantívose 

moi semellante á de primavera: 14 ind./angazada. 
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 O banco de Liméns (30/10/2013) seguiu a estrutura 

da poboación do banco de Tirán, cunha talla media máis 

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

tamén baixa de legais (21,01%). A abundancia media foi 

de 11 ind./angazada. 

Na mostraxe de primavera (23/04/2014) a abundancia 

media diminuíu un pouco (10 ind./angazada), sendo a 

talla media (34,87±8,44 mm) e a porcentaxe de legais 

(24,76%) moi semellante á mostraxe de outono de 2013. 

No outono de 2014 (01/10/2014) o banco diminuíu a 

abundancia media a 8 ind./angazada, cunha talla media 

de 33,52±9,47 mm e unha porcentaxe de legais máis alta 

que a das anteriores mostraxes; 32,59%. A estrutura da 

poboación de Liméns seguiu desequilibrada e cunha 

escasa abundancia, que parece que diminúe segundo 

pasa o tempo. 

 A estrutura da poboación do banco das Illas Cíes 

nesta mostraxe (12/11/2013) foi moi distinta da dos 

anteriores bancos, estando equilibrada cunha elevada 

fracción de xuvenís (<26mm), 108 dos 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 abundancia media foi de 15 

ind./angazada. 

Na mostraxe de primavera (07/05/2014) atopamos  un 

descenso moi importante da abundancia media (5 

ind./angazada), un aumento tanto na talla media 

(35,12±8,22 mm) e da porcentaxe de legais; 33,33%. A 

estrutura da poboación nesta mostraxe foi desequilibrada 

cunha baixa porcentaxe de xuvenís (<26 mm), 19 dos 

108 individuos totais da mostraxe (17,59%). 

No outono de 2014 (30/09/2014) a talla media 

descendeu ata 25,41±6,61 mm, semellante á de outono 

de 2013, e a porcentaxe de legais diminuíu ata o 5,88%. 

A abundancia descendeu a 4 ind./angazada cunha alta 

fracción de exemplares xuvenís (<26mm) (78,43%). 

 Por último o banco de Cabo de Mar (18/11/2013) tiña 

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%). Nesta mostraxe 

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

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

150 individuos totais da mostraxe (60,67%) e a 

abundancia media foi de 21 ind./angazada. 

Na primavera de 2014 (21/04/2014) a abundancia media 

diminuíu ata 16 ind./angazada, cunha talla media de 

36,27±10,28 mm e unha alta porcentaxe de legais 

(54,05%), resultando unha estrutura de tallas 

desequilibrada. A fracción de xuvenís descendeu ata o 

28,38% do total. 

Na mostraxe do 4/09/2014 a abundancia media volveu 

descender ata 9 ind./angazada, cunha alta porcentaxe 

de legais (52,53%). A talla media foi de 39,29±8,59 mm e 

a fracción de xuvenís (<26mm) foi moi baixa; 6,96% da 

poboación. 
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2.4. A conclusión destas mostraxes indican  que, en 

xeral, os bancos teñen unha estrutura desequilibrada da 

poboación e presentan unha baixa fracción xuvenil, polo 

que pode existir un futuro déficit na incorporación de 

xuvenís á fracción comercial. A abundancia media de 

poboación é moi escasa e diminúe máis segundo pasa o 

tempo. 

Se representamos os 4 bancos da ría de Vigo en 

conxunto atopamos os seguintes resultados: 

 

Primavera 2014 

 

Outono 2014 

Talla media 35,84 

 

Talla media 35,19 

Erro típico 0,377498 

 

Erro típico 0,427834 

Mediana 38,21 

 

Mediana 37,85 

Moda 35,12 

 

Moda 41,53 

Desviación estándar 8,40 

 

Desviación estándar 9,92 

Varianza da mostra 70,53986 

 

Varianza da mostra 98,47669 

Curtose -0,225458 

 

Curtose -0,60768 

Coeficiente de asimetría -0,75047 

 

Coeficiente de asimetría -0,68262 

Rango 42,94 

 

Rango 42,32 

Mínimo 11,1 

 

Mínimo 9,37 

Máximo 54,04 

 

Máximo 51,69 

Suma 17742,53 

 

Suma 18931,78 

Conta 495 

 

Conta 538 

Nivel de confianza (95,0%) 0,741670 

 

Nivel de confianza (95,0%) 0,840434 

% legais 36,57% 

 

% legais 40,52% 

Ind./angazada 10,10 

 

Ind./angazada 7,80 

 

A gráfica de tallas de   a poboación mostra unha maior 

abundancia de tallas superiores a 32 mm tanto na 

primavera (72,53%) como no outono de 2014 (68,77%).  
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RESUMO 

 

A microvariante do virus herpes de ostreidos (OsHV1-

var) causa mortaldades masivas de ostra rizada 

Crassostrea gigas, tanto en países europeos como en 

Australia e Nova Zelandia. Co proxecto de investigación 

HERPEMOL, desenvolvido no período 2011-2013 coa 

participación de investigadores integrados neste 

proxecto, demostrouse a presenza do virus mencionado 

na ría de Arousa, causando mortaldade moi alta de 

semente de ostra rizada. As conclusións de HERPEMOL 

permitiron avanzar a hipótese de que modificando o 

procedemento de cultivo, o engorde da ostra rizada 

podería desenvolverse con supervivencia proveitosa 

mesmo nos polígonos de cultivo nos que o virus está 

presente. O obxectivo principal deste proxecto é avaliar a 

eficacia dun procedemento alternativo de cultivo como 

vía para minimizar a mortalidade que causa a infección 

por OsHV1- var no engorde da ostra rizada Crassostrea 

gigas en Galicia. Este procedemento supón engordar 

ostra rizada en zonas afectadas polo OsHV1-µvar coa 

precaución de que o tamaño da semente sexa 

superior a 30 mm durante o período do ano en que a 

temperatura da auga excede 16 ºC; para iso, o 

preengorde da semente ata alcanzar os 30 mm podería 

realizarse (1) ben nunha zona libre do virus (2) ben na 

propia zona afectada durante un período de temperatura 

inferior a 16 ºC. De acordo con esta hipótese, 

desenvolvéronse dous experimentos de campo. O 

primeiro experimento iniciouse en marzo de 2013, en 

que se transferiu un lote de semente producida en 

criadeiro a partir de postas do verán anterior, libre do 

virus, a unha batea dunha área de engorde libre do virus 

(polígono Redondela A, ría de Vigo); unha vez que o 

tamaño medio do lote superou os 40 mm (talla media: 

47,9 mm; desviación estándar: 7,98 mm), en xuño de 

2013 todo o lote de semente repartiuse para o seu 

engorde en bateas de áreas afectadas polo virus (2 

bateas no polígono Grove A e 2 bateas no polígono 

Cambados D, 1400 ostras por batea). Ademais, para 

confirmar que as bateas de engorde localizábanse en 

áreas afectadas por OsHV-1 µVar, outro lote de semente 

máis pequena (talla media: 9,2 mm; desviación estándar: 

3,32 mm), moi susceptible ao virus polo seu tamaño e 

recollido no mesmo criadeiro e da mesma cohorte que o 

lote previo, repartiuse nesas 4 bateas e 2 bateas máis 

(en total, 3 bateas no polígono Grove A e 3 bateas no 

polígono Cambados D, 1600 ostras por batea). Todas as 

bateas usadas neste estudo simultaneamente estaban a 

ser obxecto dun uso industrial habitual (engorde de ostra 

rizada) salvo unha delas (Grove A1), que non albergaba 

ningunha ostra salvo os nosos lotes experimentais, por 

atoparse en fase de “baleiro sanitario”. 

Está a realizarse un seguimento, estimando 

mensualmente a taxa de mortalidade, o crecemento en 

peso e tamaño e a prevalencia da infección por OsHV-1 

µVar en ambos os lotes de ostra rizada, ao longo do 

proceso de engorde en cada batea. Constatouse unha 

mortalidade alta en todas as bateas (41%-64%, 

dependendo da batea) no lote preengordado en 

Redondela A, antes de transcorrer un mes desde a súa 
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transferencia ás bateas da ría de Arousa; a partir dese 

momento a mortalidade reduciuse notablemente de 

forma que a mortalidade acumulada tras 7 meses de 

engorde na ría de Arousa oscila entre 67% e 72%, 

dependendo da batea (Fig. 1). No caso do lote non 

preengordado na ría de Vigo, a mortalidade 

disparouse en 5 bateas en momentos diferentes (Fig. 

1): no primeiro mes (Cambados D2), no segundo mes 

(Cambados D1, Cambados e Grove A2) e no cuarto mes 

(Grove A1), reducíndose notablemente tras o pico inicial, 

con valores de mortalidade acumulada entre 63% e 80% 

tras 7 meses de engorde nesas 5 bateas. Con todo, na 

batea Grove A3 a mortalidade do lote de ostra rizada 

non preengordado na ría de Vigo mantívose moi baixa, 

non superando o 10% tras 7 meses de engorde. As 

análises de diagnóstico por PCR están en proceso de 

realización e, ata o momento, os valores rexistrados de 

mortalidade parecen congruentes coa detección ou 

non detección de OsHV1-var nas mostras. 

O crecemento de ambos os lotes está a ser máis rápido 

nas bateas de Cambados D que nas de Grove A, coa 

excepción da batea Grove A1 que, ao estar en fase de 

“baleiro sanitario” non ten apenas carga de ostras, só os 

lotes experimentais, co que non hai competencia polo 

alimento (Fig. 2). 

O segundo experimento, cuxo inicio dependía de que a 

temperatura da auga fose inferior a 16 ºC, non puido 

comezar ata decembro de 2014 pois nos meses previos 

a temperatura foi anormalmente alta. Un lote de semente 

de ostra rizada (talla media: 15,5 mm; desviación 

estándar: 2,05 mm), moi susceptible ao virus polo seu 

tamaño e recollido no mesmo criadeiro e da mesma 

cohorte que os lotes previos, repartiuse en dúas bateas 

que mostraran mortalidade elevada dos lotes previos, 

unha no polígono Grove A (a A2) e outra en Cambados 

D (a D2). Tamén neste caso está a realizarse un 

seguimento, estimando mensualmente a taxa de 

mortalidade, o crecemento en peso e tamaño e a 

prevalencia da infección por OsHV1-µvar ao longo do 

proceso de engorde en ambas as bateas. Ata o 

momento a mortalidade foi insignificante en ambas as 

bateas e será crítico coñecer a evolución da mortalidade 

cando a temperatura supere os 16 ºC, previsiblemente 

ao final da primavera de 2015. 

 

 

Fig. 1. Evolución da mortalidade acumulada dos dous lotes experimentais de ostra rizada (sen preengorde e con 

preengorde en Redondela A) en cada batea durante o engorde. 

. 
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Cos resultados obtidos ata agora xa se pode concluír 

que unha talla superior a 40mm non é suficiente para 

que a susceptibilidade da ostra rizada ao OsHV1-var 

desapareza. O “baleiro sanitario” dunha batea é 

ineficaz para erradicar a infección por OsHV1-var 

nesa batea se hai outras bateas próximas con ostras 

infectadas. Cos resultados do 2º experimento espérase 

determinar en qué medida inflúe a idade da ostra e a 

temperatura da auga na proliferación da infección 

vírica. 

 

 

 

Fig. 2. Evolución do crecemento, en talla e peso, dos dous lotes experimentais de ostra rizada (sen preengorde e con 

preengorde en Redondela A) en cada batea durante o engorde. 
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RESUMO 
 

O presente proxecto ten como obxecto o estudo dos 

procesos de patoxéneses bacteriana limitantes da 

produción nos criadeiros de bivalvos, como continuación 

do proxecto “Poboacións bacterianas en criadeiros de 

bivalvos e a súa influencia na produción. Patóxenos e 

probióticos” (BAPOHATCH). 

O traballo está estruturado desde un punto de vista 

multidisciplinar, integrando coñecementos de Bioloxía de 

Cultivos, Microbioloxía-Patoloxía e Bioloxía Molecular. 

Baséase nos resultados obtidos no proxecto 

BAPOHATCH, para avanzar no coñecemento dos 

factores que favorecen a proliferación e/ou persistencia 

de potenciais patóxenos bacterianos. 

Os obxectivos principais son: 

1.- Estudo dos mecanismos de infección bacteriana en 

cultivos larvarios de bivalvos. 

2.- Coñecemento da dinámica dos patóxenos no 

criadeiro. 

3.- Realización de ensaios de patoxenicidade para 

clarificar o papel de diferentes grupos de illados 

bacterianos na supervivencia dos cultivos larvarios. 

4.- Aplicación dos coñecementos á xestión do criadeiro. 

Estudarase o proceso de infección, os factores de 

virulencia implicados, así como a expresión diferencial 

de xenes relacionados coa inmunidade. Tamén se 

avaliarán as posibles rutas de entrada dos patóxenos no 

criadeiro e os seus mecanismos de persistencia 

(biopelículas). Estudarase a competencia entre especies 

bacterianas, as interaccións que permiten aos patóxenos 

oportunistas chegar a ser a especie dominante. 

Ampliarase o coñecemento de axentes etiolóxicos de 

mortalidades larvarias, con ensaios de patoxenicidade 

con novos grupos de vibrios. 

Os resultados obtidos permiten agora incorporar novas 

técnicas para o estudo de poboacións bacterianas, 

utilizadas en patoloxía de peces pero apenas aplicadas 

en patoloxía de bivalvos. Incluímos a hibridación in situ 

con fluorescencia (FISH), a marcaxe de bacterias con 

proteínas fluorescentes (GFP), a secuenciación masiva, 

os estudos xenéticos de factores de virulencia e a 

expresión de xenes de defensa. 

O coñecemento obtido servirá como base para o deseño 

de estratexias que optimicen a produción de semente en 

criadeiro, imprescindible para o sostemento da 

acuicultura de bivalvos. 

 

 
 
 



 CIMA  Memoria 2014      50 
  

  

 

PROXECTO DE INVESTIGACIÓN EQUIPO 
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RESUMO 

 

A infección por Perkinsus olseni é unha ameaza para a 

produción mundial de ameixa xaponesa, Ruditapes 

philippinarum. Esta enfermidade está incluída na lista 

de enfermidades de declaración obrigatoria da 

Organización Mundial de Sanidade Animal. Para 

coñecer as bases moleculares da reacción de 

defensa da ameixa fronte ao parasito, con vistas a 

deseñar estratexias de loita, estudouse o cambio do 

perfil proteico en hemocitos e plasma da ameixa 

asociado á confrontación con P. olseni . O proxecto 

contemplaba dous enfoques experimentais, un relativo 

ao comezo da infección e outro a infeccións avanzadas. 

No primeiro utilizáronse ameixas dun banco libre do 

parasito que se expuxeron en laboratorio a zooesporas 

de P.  olseni durante 24 h, usando como control ameixas 

non expostas; tras 8 días extraeuse hemolinfa das 

ameixas, separáronse os hemocitos do plasma e 

comparouse cualitativamente o perfil proteico de ambas 

as fraccións da hemolinfa das ameixas expostas cos das 

ameixas control. No segundo caso, recolléronse ameixas 

con tamaño comercial dun banco moi afectado pola 

enfermidade (ameixas expostas ao parasito de forma 

natural durante meses) e comparouse cualitativamente o 

perfil proteico de hemocitos e do plasma de ameixas moi 

infectadas cos de ameixas non infectadas. En ambas as 

formulacións experimentais, as proteínas separáronse 

por electroforese bidimensional en xeles de 

poliacrilamida. A expresión da proteína de choque 

térmico 70 12B, integrina-α PS3, citocromo C oxidasa I, 

actina e ankyrina-3 nos hemocitos, e da proteína X1 

interactuante con Pin2, desmetilasa 3B especifica de 

lisina, proteína sarcoplasmática de unión de calcio, 

lisozima 2 (tipo C), nucleótido pirofosforilasa, proteína 5 

de dominio PDZ e LIM, precursor do péptido do pé 3, 4-

coumarato CoA ligasa 7, caprina-2 e de tres lectinas 

(lactadherina, lectina de recoñecemento do acedo siálico 

e a ficolina-2) no plasma, alterouse tras a exposición a 

zoosporas do parasito, mentres que a infección intensa 

por P.  olseni asociouse a cambios na expresión do 

regulador posttranscripcional ATRX e a Rho GTPasa 6 

en hemocitos. Esta última proteína revelouse como 

candidata a marcadora de resistencia á infección por 

P. olseni , o que se deberá confirmar pola 

transcendencia que iso tería para o desenvolvemento de 

programas de selección de ameixas resistentes asistidos 

por marcadores. O número de proteínas identificadas 

con expresión influída por P.  olseni considerouse 

escaso, polo que se decidiu abordar unha nova 

formulación experimental con procedemento analítico 

diferente. Enfrontouse in vitro hemolinfa de ameixas 

libres do parasito a trofozoítos de P.  olseni e aos seus 

produtos extracelulares, durante 1 hora e 24 horas, cos 

controles pertinentes. Neste caso, as proteínas 

separáronse e analizaron mediante cromatografía líquida 

asociada a espectrometría de masas. Construíuse unha 

base de datos con máis de 1000 proteínas 

identificadas de hemocitos e plasma de ameixas 

cuxa expresión está modulada polo parasito. A 

análise desta información inxente enriquecerá 

notablemente o coñecemento das bases moleculares da 

reacción de defensa da ameixa fronte a P. olseni. 
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PROCESOS OCEANOGRÁFICOS 
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RESUMO 
 

A principal toxina ASP, o acedo 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 de acedo 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 acedo domoico, de 

inhibición selectiva de transportadores de membrana e 

de prospección doutros aminoacedos e metabolitos que 

puidesen ter relación coa acumulación de acedo 

domoico, especialmente na vieira. 

Adicionalmente probarase a capacidade de distintas 

sustancias, entre elas metais, para ligar acedo domoico 

e por 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 acedo domoico 

disolto, mediante a análise detallada de poboacións 

naturais de vise e mediante a exposición de fragmentos 

de tecidos con toxina a inhibidores de transportadores de 

membrana e de procesos relacionados. As análises de 

acedo domoico e os estudos de metabolitos realizaranse 

mediante UHPLC-MS ou UHPLC-MSn utilizando 

posteriormente ferramentas de libre acceso de 

metabolómica. 
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No ano 2013 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 acedo domoico, que se 

transferiron ao subproxecto 2 para a avaliación das 

diferenzas en expresión xénica.  

No ano 2014 realizouse a secuenciación masiva dos 

mexillóns transferidos ao subproxecto 2, atopándose 

máis de 800 xenes expresados diferencialmente entre os 

mexillóns con alta e baixa exposición ao acedo domoico. 

Con mexillón intoxicado nun episodio natural levaron a 

cabo varios experimentos para comprobar qué 

inhibidores eran capaces de retardar a eliminación da 

toxina, pero os datos obtidos non resultaron inequívocos 

e haberá que esperar a resultados doutros experimentos 

para extraer conclusións definitivas. Realizáronse 

ademais varios experimentos para determinar a 

acumulación e a excreción desta toxina cando se 

subministra por inxección e obtivéronse vieiras expostas 

e non expostas ao acedo domoico, por este método, que 

se subministraron ao subproxecto 2 para levar a cabo a 

secuenciación e a comprobación das diferenzas. 

Comprobouse a inCuerporación de acedo domoico por 

fragmentos de glándula dixestiva de varias especies 

(ameixa xaponesa, volandeira e mexillón ) con distinta 

capacidade de acumulación desta toxina constatándose 

que o mexillón, que é a especie que menos acumula, 

inCuerpora acedo domoico máis rapidamente que as 

outras dúas especies. Constatouse ademais que a 

presenza de  ferro aumenta substancialmente a 

inCuerporación da toxina e que unha mestura de 

inhibidores do transporte de membrana non tivo efecto 

algún na inCuerporación neta, aspectos ambos que 

contribúen de forma importante a comprender cal é o 

mecanismo de inCuerporación da toxina polos bivalvos. 

Desenvolveuse unha técnica para cuantificar 

aminoacedos (incluíndo acedo domoico) e aminas 

bioxénicas por medio de derivatización con ACQ-TAG e 

analizáronse diversas mostras de vieira. 
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As biotoxinas mariñas nas zonas de cultivo de 

mexillón, con especial atención ás toxinas emerxentes: 
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desenvolvemento de métodos de detección e 

avaliación da utilidade do sedimento para a análise de 

risco.  
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RESUMO 
 

Existen 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 rastrexables en zonas de bateas especialmente 

relevantes para as toxinas que se poidan estudar. 

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 azaspiracedos 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 mostreadores pasivos, 

que non requiren preconcentración da mostra e a 

segunda para sedimento, que dadas as baixas 

concentracións das toxinas no 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 
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inxéctanse 5µL de mostra e con preconcentración 500µL 

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 

monitoraxe de presenza destas toxinas en mexillón e en 

disolución en auga, por medio do uso de mostreadores 

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 en 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 fungosos. O estudo 

da degradación en auga mostrou que hai grandes 

diferenzas en estabilidade entre as toxinas. O acedo 

okadaico practicamente non se degrada, 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 

acedo 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 de quistes de 

resistencia dos dinoflagelados produtores. 

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 

mostran que, en xeral, a concentración de 13-desmetil 

SPXC diminúe exponencialmente coa profundidade no 

sedimento e a presenza de pequenos máximos 

subsuperficiais. A extrapolación destes máximos a 

superficie do sedimento daría valores en 2 e 6 veces 

máis altos que na actualidade, o que indica, de forma 

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 das iminas cíclicas e 

que en realidade en Galicia ou ben non están presentes 

ou o están pero cunha incidencia marxinal.      

En relación ao acedo okadaico, a distribución vertical no 

sedimento de boa parte das mostras obtidas, parece 

indicar que nos últimos anos aumentou a incidencia 

destas toxinas na área. 
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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 

qué 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 os dous primeiros anos (o primeiro porque así 

estaba planificado e o segundo porque o 

desenvolvemento houbo de prorrogarse) o traballo para 

realizar centrouse na obtención de mostras de moluscos 

do intermareal e, adicionalmente volandeira, 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),  berberecho e volandeira nalgunha das 

cales xa se estimou a toxicidade por algunha das dúas 

técnicas e unha submostra de 10g mantense conxelada. 

Para o obxectivo 3 revisouse a información existente 

sobre dixestión simulada e elixiuse o método para 

utilizar. 

Durante o desenvolvemento desta acción xurdiu un 

problema similar no mexillón, constatado ao ser 

sometido a cocción industrial, polo cal o 

desenvolvemento desta acción prorrogouse e 

comezouse unha nova —(Identificación de toxinas DSP 

non detectadas por LC_MS/MS en mexillón en fresco e 

en escabeche, biodisponibilidade destes compostos, 

acumulación e distribución anatómica no mexillón 

(TOXNODE)— da cal se realizaron os traballos previos 

que levaron á definición do problema descritos en 

diversos informes e nunha publicación en Food 

Chemistry. 
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RECURSOS MARIÑOS 
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RESUMO 

 

A acción de investigación trata de recuperar os bancos 

naturais de coquina ou cadelucha (Donax trunculus  L. 

1758) en Galicia, xa que nos últimos anos sofren un 

claro descenso na produción, chegando á total 

desaparición nalgúns dos areais onde a súa produción 

era importante. Neste informe preséntanse as 

actividades correspondentes ao ano 2014. Os tres 

bancos estudados en profundidade son: Vilarrube en 

Valdoviño, Praia América en Nigrán  e Lombo das 

Navallas na ría do Barqueiro. Ademais realizáronse 

mostraxes das poboacións noutros  bancos naturais 

como foron: no Cantábrico Galego, a praia de Vilela na 

ría do Barqueiro; as praias da Abrela e de Area, situadas 

na ría de Viveiro, e a praia de Altar, situada na ría de 

Foz; na provincia da Coruña a Praia  dos Cabalos en 

Cariño, Praia de Bastiagueiro na Coruña, Praia de 

Estorde en Corcubión, Praia de Carnota en Muros e na 

provincia de Pontevedra a Praia da Lanzada. 

Estudo dos sedimentos 

ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN EQUIPO 

TÍTULO: 

Estudo dos bancos naturais de coquina: 

problemática da súa desaparición en Galicia. 

 

INICIO: setembro, 2013 

FINALIZACIÓN: decembro, 2015 

 

ENTIDADE FINANCIADORA: 

Consellería do Medio Rural e do Mar. Xunta de 

Galicia. 

Código: PGIDIT-CIMA 13/08. 

 

COORDINADORA: 

Martínez Patiño, D. 

  

INVESTIGADORES/AS: 

CIMA: Febrero Mayor, F.; Iglesias Estepa, D.; Montes 

Pérez, J.; No Couto, E.; Nóvoa Vázquez, S.; Ojea 

Martínez, J. 

UNI VIGO: Nombela Castaño, M.A.  

ECIMAT: Beiras García-Sabell, R.; González 

Fernández, S.; Trigo Sampedro, N.  

CSIC: Álvarez Salgado, X.A.; Otero Villar, J. 

INTECMAR: Doval González, M.D.  

Xefatura de Coordinación da Área do Mar. Celeiro. 

CMReM: Cerdeira Arias, D.; Teijeiro Golpe, O. 

Departamento Territorial de Vigo. CMReM: Iglesias, E.; 

Rodríguez González, L.M. 

Xefatura Comarcal de Ferrol. CMReM: Brezmes 

Comesaña, C.; Liñán Gil, I.M. 

USC: Barja Pérez, J.L.; Dubert, J.; Olveira, G.; Prado 

Plana, S.  

XENOMAR. UDC: Insua Pombo, A.; Méndez Felpeto, 

J.; Nantón Varela, A.  

 

ASISTENCIAS TÉCNICAS: 

Confraría do Vicedo:  Gómez Brandariz, D.   

Confraría do Barqueiro: del Río Rocha, G. 

Confraría de Cedeira: Quintana Couto, A. 

 

APOIO Á INVESTIGACIÓN: 

CIMA: Álvarez Llamas, L.M.; Bouzamayor Yáñez, V.; 

Cotarelo Jardón, M.J.;  Meléndez Ramos, I.; Páez 

Pérez, J.; Penas Pampín, E.; Ruíz Misioné, M. 

Xefatura de Coordinación da Área do Mar. Celeiro: 

Martín Salas, F. 

 



 CIMA  Memoria 2014      59 
  

  

 

Preséntanse os resultados preliminares granulométricos 

correspondentes a Praia América, Vilarrube, 

Bastiagueiro e Lombo das Navallas. Neste último caso, 

procesáronse mostras recollidas nos mesmos puntos 

durante dúas épocas diferentes (19 de setembro de 2013 

-Lombo 1- e 18 de marzo de 2014 -Lombo 2-) para 

comprobar se hai variacións estacionais nos sedimentos. 

Tamén se presentan os datos composicionais dos 

sedimentos recolleitos en Praia América, no Lombo das 

Navallas e Vilarrube. En todos os casos, os valores 

corresponden ás medias para cada un dos bancos.  

As mostras do Lombo das Navallas son lixeiramente 

máis finas que as de Praia América. As primeiras 

ademais son unimodais mentres que as segundas 

presentan dúas modas. As mostras están mellor 

seleccionadas no Lombo que en Praia América. 

Mineralóxicamente, o constituínte maioritario en ambas é 

o cuarzo, aínda que é notablemente máis alto no caso do 

Lombo, mentres que Praia América mostra un contido en 

bioclastos bastante máis elevado que no Lombo. Doutra 

banda, a riqueza mineralóxica é maior no Lombo 

presentando un total de 12 especies minerais fronte ás 8 

que presenta Praia América. En canto ao contido en 

metais pesados, a continuación recóllense nunha táboa 

os datos para os 6 elementos nos que hai referencias de 

niveis de fondo para a mesma rexión pero en sedimentos 

fungosos. 

 

 

 

 

Neles obsérvase que para os sedimentos de Praia 

América todos os valores caen por baixo dos niveis de 

fondo tal e como cabería esperar por tratarse de 

sedimentos areosos. Mentres que para O Lombo, os 

contidos en Cr, Ni e Mn superan notablemente os 

valores de fondo propostos. Dado que nos estudos 

ecotoxicolóxicos realizados nesta zona, non saen 

indicadores de contaminación por metais pesados, fainos 

pensar en propoñer outros valores de fondo de 

referencia para sedimentos areosos. 

Doutra banda recóllense os resultados correspondentes 

aos perfís topográficos realizados en Praia América 

realizados cada 3 meses desde xuño de 2014 para 

estudar os cambios morfodinámicos no banco. 

Para o estudo ecotoxicolóxico dos sedimentos en xuño 

de 2014 levou a cabo unha campaña de mostraxe na 

praia de Vilarrube. Fíxose o estudo ecotoxicolóxico dos 

sedimentos recollidos realizando unha batería de 

bioensaios con organismos mariños pertencentes a tres 

taxas diferentes: fitoplancto (microalga), ourizo de mar 

(equinodermo) e copépodo (artrópodo). Os organismos 

foron expostos a elutriados obtidos a partir do sedimento 

recollido en cada punto. Segundo os resultados obtidos e 

a diferenza do que nos acontecese previamente en Praia 

América e O Lombo das Navallas (Vicedo), atopamos 

toxicidade significativa co test de ourizo, e en menor 

medida tamén no test con microalgas. En concreto os 

puntos máis tóxicos foron os máis orientais do banco, E2 

e E11. As análises de metais pesados en sedimento 

mostraron contidos por encima dos criterios 

internacionais ERL e ERM para níquel, cromo e cobre. 

Por tanto os niveis de metais pesados son excesivos 

pero non mostran un patrón xeográfico con 

enriquecemento na parte oriental. A desembocadura dun 

regato neste extremo oriental do banco podería ser un 

foco de contaminación puntual por outros contaminantes 

non analizados que explique estes resultados. 

Recoméndase realizar novas mostraxes na zona para 

definir con máis claridade o carácter puntual ou 

permanente da toxicidade dos sedimentos da zona. Así 

mesmo é de destacar a alta concentración de Ni, unha 

sustancia contaminante prioritaria de acordo á lexislación 

ambiental vixente en Europa. 

Análise das augas 

Ao longo do ano 2014 procedeuse á recollida e 

procesado das mostras de salinidade, temperatura, sales 

nutrientes (amonio, nitrito, nitrato, fosfato e silicato), 

clorofila a, carbono e nitróxeno orgánico disolto e 
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carbono e nitróxeno orgánico en suspensión recollidas 

nos puntos de mostraxe establecidos para o control da 

calidade das augas continentais e mariñas que bañan os 

bancos naturais de coquina de Praia América, Vilarrube 

e Lombo das Navallas. As mostraxes realizáronse nas 

tres localizacións na primavera, verán, outono e inverno. 

As mostras recollidas enviáronse aos laboratorios do 

INTECMAR e o IIM-CSIC, onde se procedeu á análise 

das mesmas. Os datos obtidos ata a data suxiren que os 

bancos de Praia América e Vilarrube sofren os cambios 

estacionais máis marcados de salinidade, que o banco 

de Vilarube e o que está sometido a temperaturas máis 

baixas e que o banco do Lombo das Navallas é o que 

ten menor contido de clorofila en suspensión.  

Estudo das poboacións 

En canto ás poboacións nos distintos bancos naturais 

situados nas praias do Cantábrico Galego mostran 

unhas poboacións de coquina cunhas densidades baixas 

e carentes de adultos. 

No caso do Lombo das Navallas, a poboación de 

coquina está formada por 6 cohortes. Realizándose o 

recrutamento no banco con tamaños próximos aos 3 

mm. Atopamos un ciclo estacional anual marcado polo 

tamaño medio, con mínimos no verán, coincidentes coa 

época de recrutamento, e máximos no inverno.  

En Praia América fixéronse 4 mostraxes ao longo do 

ano 2014, as correspondentes a marzo, xuño, setembro 

e decembro. Cada unha das mostraxes comprende as 

zonas intermareais (superior e inferior) e sublitorais das 

sub zonas de “Praia América” e “Panxón”.  Atopamos un 

incremento de poboación importante nas mostraxes de 

coquina en todo o banco; observamos unha cohorte 

nova a partir da mostraxe de setembro, que se mantén 

en decembro, aumentando de talla e peso.  

Hai unha diferenza importante nas densidades atopadas 

nas mostraxes das sub zonas de “Panxón” e “Praia 

América”, a favor de “Panxón”; en decembro a densidade 

de poboación de coquina (ind/m2) aumenta claramente 

respecto das mostraxes anteriores, multiplicándose por 

10 en “Panxón” e por 2 en “Praia América”. Non se 

atoparon apenas adultos nas 4 mostraxes do ano. 

Mantense a escasa ou nula importancia comercial a día 

de hoxe.  

No Banco de Vilarrube. Nos meses de marzo, xuño e 

setembro de 2014 realizáronse mostraxes de coquina. A 

partir dos datos obtidos, pódese concluír que o banco de 

coquina de Vilarrube presenta unha diminución 

importante nos seus efectivos, especialmente nos de 

talla comercial. No período comprendido entre setembro 

de 2013 e setembro de 2014 produciuse unha 

diminución do 52% da biomasa total do banco (do 70% 

no caso da biomasa dos de talla comercial do banco), e 

unha diminución da densidade de individuos no banco do 

42% (do 51% no caso da densidade de individuos de 

talla comercial do banco). 

En relación ás extraccións apréciase unha diminución 

das Capturas por Unidade de Esforzo (CPUE) que no 

período entre 2007-2012 presentaba unha media de 5.2 

kg por mariscadora e día e que no ano 2014 foi de 3.87 

kg por mariscadora e día. Estes datos son coherentes 

cos datos de biomasa e densidade do banco atopado.  

Na zona media da provincia da Coruña, se 

prospectaron varias zonas onde era coñecida a presenza 

da especie Donax trunculus. Nas  praias de: Estorde 

(Corcubión) e Carnota (Lira) ao tratarse de dúas zonas 

de produción constatada de coquina en anos anteriores, 

realizouse unha prospección en cada unha delas,  

concluíndo a inutilidade dunha mostraxe intensiva, pola 

escaseza de exemplares atopados nas prospeccións. 

Só estúdase unha poboación de coquina asentada na 

praia de Bastiagueiro (A Coruña), determinando as súas 

características. Para iso, calcúlanse e compáranse as 

biometrías dos individuos recolleitados, determinando a 

densidade e biomasa, e o seu estado xenético e 

histolóxico e analízase a granulometría do sedimento na 

zona. A ausencia de individuos comerciais en densidade 

suficiente para ser explotados condiciona o posterior 

seguimento da poboación de D. trunculus, pero 

suscítase a previsión de realizar controis en cultivo de 

xuvenís en zonas próximas, procedentes desa praia para 

comprobar o seu crecemento e supervivencia. 

 

Tolerancia a diversos parámetros e adaptación á 

natureza dos fondos 

Está a facerse o estudo da resistencia, desta especie, ás 

condicións do medio natural que condicionan a súa 

supervivencia e a súa adaptación á natureza dos fondos 

de asentamento. Realizáronse ensaios para estudar o 

efecto da salinidade e temperatura. Tamén se 

empezaron a realizar ensaios con sedimentos dos 

bancos naturais centrándonos nunha das súas 

características, a súa granulometría. Valorouse o estado 
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gametoxénico da poboación de Vilarrube, desde maio a 

decembro. Os resultados obtidos mostran un 

comportamento diferente segundo as tallas das 

coquinas, así as de maior tamaño toleran menos as 

baixas salinidades combinadas coas temperaturas máis 

elevadas. 

Tamén o comportamento no tamaño do gran do 

sedimento é diferente segundo o tamaño. As máis 

grandes aguantan mellor un sedimento de gran medio e 

grande, mentres que as pequenas toleran mellor un 

sedimento de gran medio e pequeno. A coquina non 

presentou diferenzas no seu ciclo gametoxénico, ao 

comparar os datos cos obtidos en anos anteriores. En 

maio os  individuos están maduros e en xullo xa 

desovaron. 

Patoloxía 

Para o estudo parasitolóxico realizáronse as mostraxes 

correspondentes ao longo do ano  2014 en Praia 

América, no banco de Vilarrubre e no Lombo das 

Navallas. Tamén se fixeron mostraxes puntuais  na 

Lanzada, na Praia dos Cabalos en Cariño e en Altar  en 

Foz. 

Das parasitoloxías detectadas,   tanto polas 

características das mesmas, como pola súa intensidade, 

non poden considerarse como preocupantes para o 

desenvolvemento do recurso da coquina. 

Na microbioloxía avaliouse o posible papel de bacterias 

e/ou virus na desaparición/redución drástica dos bancos 

naturais de coquina (Donax trunculus). Para iso 

realizouse un estudo microbiolóxico completo de mostras 

de coquina recollidas en dous bancos naturais situados 

nas praias de Vilarrube e Praia América. O obxectivo 

desta parte do traballo é determinar a posible presenza 

nas mostras analizadas de bacterias patóxenas de 

bivalvos, principalmente Vibrios, e/ou do virus herpes 

OsHV causantes da infección e mortalidade das 

poboacións naturais. As cargas bacterianas tanto en AM 

como en TCBS das dúas poboacións foron similares, o 

que suxire que estes valores poidan ter unha relación 

ambiental influenciada pola época do ano máis que pola 

orixe xeográfica das mostras. En total, illáronse 35 tipos 

representativos de colonias nas placas de TCBS e 37 en 

AM. Actualmente estase realizando a análise fenotípica e 

xenotípica destes illados. Polos resultados dos estudos 

de Viroloxía, na análise das mostras mediante PCR en 

tempo real descártase ata o momento a presenza dos 

virus OsHV-1 ó OsHV-1 µVar en coquinas procedentes 

de bancos naturais de Galicia. 

Xenética 

Durante o transcurso deste ano, o grupo XENOMAR 

recibiu mostras dos tres bancos importantes: Vilarrube, 

Lombo das Navallas e Praia América (Nigrán). Ademais 

de individuos  de Praia dos cabalos (Cariño), Praia de 

Bastiagueiro (A Coruña), Carnota e Praia da Lanzada (O 

Grove). Nesta primeira anualidade realizouse a 

amplificación de loci  microsatélite en individuos 

procedentes de tres localidades diferentes, Vilarrube, 

Lombo das Navallas e Bastiagueiro, co obxectivo de 

coñecer a súa variabilidade xenética.  

Nesta primeira etapa tamén se realizou un estudo 

comparativo de dúas localidades cun escenario 

demográfico diferente, unha localidade explotada 

(Lombo das Navallas) e unha non explotada 

(Bastiagueiro). Os resultados obtidos neste traballo 

suxiren que a localidade de Lombo das Navallas non 

sufriu un pescozo de botella xenético como 

consecuencia da explotación humana, xa que os niveis 

de variabilidade xenética son da orde dos obtidos na 

localidade non explotada de Bastiagueiro. 
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RESUMO 

 

I.- INTRODUCIÓN 

O presente programa exponse 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 e 

por unha duración inicial de tres anos. 

 Os obxectivos expostos foron os seguintes : 

1.- ELABORACIÓN DUN CATÁLOGO DAS ESPECIES 

EXÓTICAS MARIÑAS PRESENTES NAS AUGAS 

COSTEIRAS E RÍAS DE GALICIA. RECOMPILACION  

 

 

DA INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA E PRÁCTICA 

DISPOÑIBLE. 

Subobxectivos: 

1.1.- Catalogo actualizado. 

1.2.- Fichas por especie. 

1.3.- Base de datos. Bibliografía. 

1.4.- Creación de colección tanto gráfica e de 

exemplares conservados. 

 

ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN EQUIPO 

TÍTULO: 

Estudo 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. 

Código: PGIDIT-CIMA 13/07. 

 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: 

De Coo Martín, A.  

 

INVESTIGADORES/AS: 

CIMA: Fernández Álvarez, A.; García Fernández, A.; 

López Gómez, M.C.; Febrero Mayor, F. 

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: 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.  

Confraría de Cambados: Guimarey Vila, S.; Mariño 

Balsa, J.C.  

Confraría de Vilanova de Arousa: Abella, E. 

Confraría Illa de Arousa: Poza Chaves, G. 

Confraría de Redondela: Pereira Cividanes, S. 

 

APOIO Á INVESTIGACIÓN: 

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

Ramos, M.I.; Penas Pampín, E. 
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2.- CREACIÓN DUN OBSERVATORIO DAS ESPECEIS 

EXÓTICAS MARIÑAS. 

Subobxectivos: 

2.1.- Centralización e atención. 

2.2.- Coñecemento público e contacto. 

2.3.- Recollida de información e mostras. 

2.4.- Comunicación, coordinación equipo, investigación e 

relación entidades semellantes. 

 

3.- ESTIMACIÓN DOS EFECTOS MEDIO-AMBIENTAIS 

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 deterioracións 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 

DAS ESPECIES AUTÓCTONAS. 

Subobxectivos: 

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 memorias anuais, final e publicacións. 

6.2.- Xeración de reunións con expertos implicados. 

6.3.- Posta a disposición de catálogo, resultados 

investigación e base de datos  bibliográfica .                            

6.4.- Sensibilización social: edición de DVD e manual 

didáctico. 

 

II.-TRABALLOS REALIZADOS 

En primeiro lugar e dentro da realización dos obxectivos 

da acción de investigación das especies exóticas 

mariñas invasoras (en diante EEMI), destacar dous 

aspectos básicos neste ano 2014: 

- As limitacións que as baixas laborais que por diversas 

causas déronse no equipo de investigadores, impuxeron 

ao traballo para desenvolver. 

- O acento especial que se puxo na orientación do 

traballo (dentro dos obxectivos deste) respecto das 

EEMI. En concreto nos seguintes aspectos: (1) Delimitar  

a súa extensión real con certa precisión. (2) Establecer o 

seu impacto sobre os recursos e ecosistemas. (3) Buscar 

posibles vías de control e erradicación. Estes aspectos, 

loxicamente, centráronse nunhas poucas especies. 

De acordo co anterior neste ano 2014, os traballos 

abordados máis importantes foron: 

- Realización de 15 mostraxes nas zonas de: ría de 

Vigo  (bancos de pectinidos  e enseada de San Simón), 

ría de Arousa  (enseada do Grove , litoral de Cambados, 

Illa de Arousa, Vilanova e Vilaxoán ), ría de Noia  

(bancos de O. plana) e Costa Lucense (enseada Liñeira 

e zona de San Cibrao e ría de Ribadeo). As mostraxes 

foron de tipo cualitativo (con palangres de pequenos 

sacos de presas e observación directa en snorkel) e de 

tipo cuantitativo con rastros e exploracións. 

 

- Posta en marcha de varias probas experimentais: 

- No medio natural-batea-Cangas sobre Crepidula e 

intermareal-Illa de Arousa sobre Crepipatella. 

- En acuarios do  CIMA -Corón sobre alimentación, taxa 

de depredación, crecemento e evolución e parámetros 

relacionados coa reprodución en Muricidos  (Hexaplex e 

Bolinus), sobre mobilidade de Crepipatella  e reprodución 

de Cyclope.  

- En acuarios do  CIMA-Ribadeo sobre alimentación 

Stramonita. 

- Toma de mostras para histoloxías de postas de 

Muricidos.  

- Desenvolvemento dunha primeira rede de 

información directa cos sectores produtivos con 

repartición de carteis e intercambio de información en 

reunións especificas en Carril, Vilaxoán, Vilanova, Illa de 

Arousa, Cambados, O Grove, zona de Pontevedra, 

Redondela e Cangas. 
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- Labor de divulgación e publicación de datos: con 

conferencias, asistencia a reunións técnicas, foros e 

publicacións, así como recensións de todo isto en 

diversos medios de comunicación. 

- Proposta de accións complementarias específicas: 

os aspectos de especial atención que especificamos ao 

principio centráronse en tres especies de especial 

preocupación: Crepipatella dilatata, Hexaplex trunculus e 

Bolinus brandaris, realizándose diversas probas 

específicas e elaborando dous borradores de accións de 

investigación complementaria: 

- "DETERMINACIÓN DUNHA ESTRATEXIA DE 

CONTROL DAS ESPECIES EXÓTICAS INVANSORAS 

DE MURÍCIDOS: Bolinus brandaris E Hexaplex 

trunculus, EN GALICIA, SOBRE A   BASE DAS SÚAS 

CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS" 

 

- "AMPLIACIÓN DO ESTUDO DE Crepipatella  

dilatata" 

 

- Recompilación de bibliografía e documentación e 

elaboración de fichas de EEMI  presentes en Galicia. 

 

III.- CONCLUSIÓNS XERAIS PROVISIONAIS  

- Sobre a determinación especifica da distribución 

xeográfica detallada de determinadas especies 

(Murícidos e Crepipatella) facer fincapé na súa rápida 

expansión e a súa ligazón a determinadas condicións de 

substrato e oceanográficas. En murícidos, así mesmo, 

polas experiencias en laboratorio (e dado o seu elevado 

potencial depredador) puidéronse constatar as súas 

posibilidades de reprodución en calquera punto das rías 

e litoral de Galicia. De igual modo, nestas dúas especies: 

Hexaplex e Bolinus, púidose establecer unha primeira 

aproximación ao volume global da poboación asentada 

na enseada do Grove  e estimar o seu posible impacto 

sobre as poboacións comerciais de bivalvos nesta zona. 

- O coñecemento detallado das características do ciclo 

biolóxico das EEMI pode resultar moi positivo para 

elaborar estratexias de erradicación e control, tal como 

se puido comprobar no caso de murícidos  sobre a base 

das súas peculiaridades no ciclo reprodutor. 

 

- É necesario desenvolver unha maior concienciación e 

colaboración directa co sector produtivo e de lecer 

(pesca deportiva, mergullo, etc), pois pode reportar 

moitos datos e exemplares de EEMI  (xa destacadas ou 

novas). Cuestión que é moi difícil de abordar só con 

equipos profesionais de investigadores. 

- De especial relevancia (polas consecuencias prácticas 

que se están observando estes últimos anos) sería 

necesaria unha especial atención ás EEMI tóxicas e 

EEMI produtoras de enfermidades, tanto no plano de 

detección como de elaboración de liñas  de protección e 

prevención. Cuestión que está contemplada abordar este 

ano 2015. 
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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.  

Hai que sinalar que estes anos non foron normais no que 

respecta a temperatura e precipitación nas rías onde se 

realizaron as mostraxes, tal como sinalamos nas 

anteriores memorias anuais.  

É por isto que consideramos interesante a continuación 

do proxecto por DOUS ANOS máis, o que nos permitiría 

a confirmación dos datos ata aquí alcanzados e a 

comparación cos próximos anos que poden presentar 

características máis normais. 

Destacar os dous aspectos máis relevantes da presente 

acción-ampliación: (1) as mostraxes de comprobación 

nos bancos intermareales 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, estenderíase a dous anos, ata detectar as 

fixacións naturais destas especies no ano 2015.  

2.-TRABALLOS REALIZADOS  

2.1.- Comprobación da evolución produtiva dos bancos 

naturais.  

2.2.- Seguimento das condicións oceanográficas.  

2.3.- 10 mostraxes: en zona intermareal para a navalla e 

o longueirón vello en Vilaxoán, en submareal no Grove; 

para a navalla e o longueirón. 

3.- RESULTADOS E AVANCES INICIAIS  

3.1.- Xa no proxecto inicial fixéramos unha aproximación 

á capacidade produtiva real dos bancos naturais de 

navalla, longueirón e longueirón vello. Tal e como se 

pode apreciar nas estatísticas de 

www.pescadegalicia.com  a navalla desde o ano 2009 

duplicou as súas capturas. Cuestión que é aínda máis 

relevante dada a evolución estes anos do marisqueo a 

pé e á flote. Trátase dunha reacción lóxica á diminución 

de prezos pero a pesar da dispoñibilidade de 

produtividade e recurso sería necesario controlar e 

distribuír o esforzo de captura nos diversos bancos e 

dispoñer dunha avaliación realista en cada zona 

explotada.
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Avaliación do  crecemento estacional e anual da navalla 
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vello (Solen marginatus) nos diferentes ambientes 

produtivos de Galicia. Monitoring de estado reprodutivo-

gametoxénico destas especies. 
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e do Mar. Xunta de Galicia. 
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INVESTIGADOR: 
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Respecto do longueirón  e longueirón vello, as súas 

capturas móvense nuns niveles moi inferiores á navalla e 

polas diversas fontes constatadas, os resultados de 2014 

 

 

 

 

 

3.2.- No ano 2014 non resultou un ano de valores 

normais e pola contra rexistrou datos aínda máis severos 

que os 3 anos anteriores (ver figura anexa). 

débense á operatividade de extracción nas diversas 

zonas en relación á subida extractiva en navalla e a 

preferencias do sector comercializador. 

 

 

 

 

 

 

3.3. É de destacar que a pesar das duras condicións 

metereolóxicas, a produción continuara crecendo este 

ano 2014. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.- Estas condicións oceanográficas asócianse á non 

detección de cría de longueirón vello en Vilaxoán. Con 

todo, pola contra detéctase cría de navalla e longueirón 

no Grove e navalla en Vilaxoán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.- Dada a evolución do outono de 2014 e o que 

levamos de evolución do inverno de 2015, quizais se 

poidan alcanzar os obxectivos desta ampliación de 

investigación neste ano 2015. 
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RESUMO 

 

A presente proposta de acción de investigación ten 

como obxectivo xeral o mantemento e mellora do 

sistema actual de seguimento da explotación dos 

bancos de libre marisqueo da ría de Arousa. 

Un obxectivo concreto a maiores desta acción é a 

análise en profundidade do conxunto dos datos 

obtidos dende o inicio do seguimento, coa intención 

de contribuír dun xeito definitivo ó coñecemento da 

bioloxía, ecoloxía e dinámica poboacional das 

especies obxecto de explotación na área. 

Para acadar este obxectivo farase un estudo cunha 

perspectiva histórica e integrada dos resultados das 

mostraxes poboacionais, das preparacións 

histolóxicas de mostras mensuais acumuladas, dos 

valores de mortalidade e crecemento  das caixas de 

confinamento e dos parámetros ambientais 

rexistrados cos sensores dispostos nos bancos. 

Asemade, coa estimación dos parámetros básicos da 

bioloxía destas especies, xunto cos datos históricos de 

extracción e mortalidade, preténdese facer un estudo 

en profundidade do desenvolvemento da explotación ó 

longo do tempo e do seu estado actual, utilizando 

tanto os modelos clásicos de seguimento de 

pesqueiras como as ultimas aportacións científicas 

efectuadas neste campo. 

Por outra banda, con esta acción preténdese dar 

cabida e axuda orzamentaria a aquelas actividades 

que supoñen apoio, formación e asesoramento ós 

técnicos das entidades e da administración 

involucrados na xestión da explotación marisqueira en 

Galicia, como se ven facendo habitualmente dende o 

equipo de Recursos Mariños do CIMA. 
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NANTÓN,  A.; CATOIRA, J.L.; TEIJEIRO, O.E.; CERDEIRA, J.D.; OJEA, J.; NÓVOA, S.; MARTÍNEZ-PATIÑO, D. y 

MÉNDEZ, J. Análisis genético en coquina (D. trunculus) de dos localidades gallegas mediante marcadores 

microsatélite.  

 

106th National Shellfisheries Association Annual Meeting, Jacksonville (Florida, EE. UU.) 

FERNÁNDEZ-BOO, S.; VILLALBA, A.; CAO, A. Modulation of the protein expression of the haemocytes of the Manila 

clam Ruditapes philippinarum by infection with Perkinsus olseni. 

 

International Meeting on Marine Research 2014, Peniche (Portugal). 

HASANUZZAMAN, A.F.; SANCHEZ, D.R.; HARRISON, P.; TATO, A.G.; ALVAREZ DIOS, J.A.; FERNÁNDEZ-BOO, 

S.; CAO, A.; VILLALBA, A.; PARDO, B.G.; MARTÍNEZ, P. De novo assembly of Manila clam (Ruditapes philippinarum) 

and protozoan parasite (Perkinsus olseni) transcriptome from RNA-Seq data. 

 

Aquaculture Europe 2014 

ACOSTA, C.P.; GUERRERO, S.; LINARES, F.; CERVIÑO EIROA, A.; CARBALLAL,  M.J.; FERNÁNDEZ BESADA, 

M.; RODRÍGUEZ VILLANUEVA, J.L.; ANDRÉS, C.; LASTRES, M.; SALINAS, J.M.; CREMADES, J. Multi-trophic 

action: A  pilot experience to growing togetherfish, shellfish and edible seaweeds in  Galician Rías (NW Spain). 

LINARES, F.; PELETEIRO, J.B.; ÁLVAREZ–BLÁZQUEZ, B.; PAZOS, G.; VALENTE, L.M.P.; RODRÍGUEZ, J.L. 

Dietary inclusion of 10% seaweeds in Senegalese sole Solea senegalensis juveniles. 

RODRÍGUEZ, J.L.; PELETEIRO, J.B.; LINARES, F. Growth of the wreckfish Polyprion americanus in Galicia (Spain). 

ÁLVAREZ-BLÁZQUEZ, B.; SEIXAS, P.; CAL, R.; DOMINGUES, P.; LLUCH, N.; PAZOS, G.; LAGO, M.J.; GÓMEZ, C.; 

LINARES, F. Larvae quality of blackspot seabream (Pagellus bogaraveo) fed rotifers enriched with marine microalgae 

(t-iso) produced in two different systems: bags and photobioreactors (pbrs). 

 

ICES Annual Science Conference 2014. A Coruña. 

MARTÍN-MORALES, E.; MARIÑO, C.; MARTÍN, H.; BLANCO, J. A preliminary study of lipophilic toxins in Galician 

sediments.   
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PINO-QUERIDO, A.; ÁLVAREZ-CASTRO, J.; VERA, M.; PARDO, B.G.; TORO, M.A.; REGUEIRO, J.; FUENTES, J.; 

BLANCO, J.; MARTÍNEZ, P. Phenotypic and genetic correlations for several potentially interacting traits related to DSP 

toxin accumulation in the Mediterranean mussel (Mytilus galloprovincialis). 

PINO-QUERIDO, A.; ÁLVAREZ-CASTRO, J.M.; GUERRA-VARELA, J.; TORO, M.A.; VERA, M.; PARDO, B.G.; 

FUENTES, J.; BLANCO, J.; MARTÍNEZ, P.  Heritability analysis for several potentially interacting traits in 

Mediterranean mussel (Mytilus galloprovincialis).  

 

Ponencias 

Physiomar-14, Chile. 

R. DE LA BALLINA, N.; RAMILO, A.; VILLALBA, A.; CAO, A. Identification of oyster Ostrea edulis haemolymph proteins 

involved in the interaction with Bonamia spp. (Protistan parasites). 

 

International Meeting on Marine Research, Peniche (Portugal) 

HASANUZZAMAN, A.F.; SANCHEZ, D.R.; HARRISON, P.; TATO, A.G.; ALVAREZ DIOS, J.A.; FERNÁNDEZ-BOO, S.; 

CAO, A.; VILLALBA, A.; PARDO, B.G.; MARTÍNEZ, P. De novo assembly of Manila clam (Ruditapes philippinarum) and 

protozoan parasite (Perkinsus olseni) transcriptome from RNA-Seq data. 

 

XVII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas  

GUERRERO VALERO, S. Experiencia piloto para el cultivo conjunto de peces, moluscos, crustáceos y macroalgas en 

las rías gallegas. 

 

ICES Annual Science Conference 2014. A Coruña. 

BLANCO, J. Accumulation, biotransformation, ways of excretion and depuration kinetics of DSP toxins in bivalves. 

MARTÍN-MORALES, E.; MARIÑO, C.; MARTÍN, H.; BLANCO, J. Estability of okadaic acid, 13-desmethyl SPX and 

Gymnodimine in Galician coast waters. 

MOROÑO, A.;  ARÉVALO, F.; CORREA, J.; CORINA PORRO, M.;  CABADO, A.G.;  VIEITES, J.M.; BLANCO, J. Effect 

of industrial process for canning on okadaic acid toxins detection/quantification by different techniques. 

 

106th National Shellfisheries Association Annual Meeting, Jacksonville (Florida, EE. UU.)  

FERNÁNDEZ-BOO, S.; VILLALBA, A.; CAO, A. Changes of the plasma protein composition of the Manila clam 

Ruditapes philippinarum due to infection with Perkinsus olseni. 

 

VI Simposio Internacional de Sanidad e Inocuidad Acuícola, Ensenada (BC, México). 

VILLALBA, A. Estatus de la perkinsosis en Europa y su impacto en la producción. 
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Ponencias invitadas 

Phycotox Kick-off Meeting. Nantes. 

BLANCO, J. Seeking mitigation strategies for the impact of toxic phytoplankton on bivalves from a Galician perspective. 

 

Minisimposio de presentación de la RedFan. Ensenada. 

BLANCO, J. Estrategias de mitigación del impacto de las ficotoxinas en moluscos bivalvos: una visión desde Galicia. 
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12 
EDICIÓN DE PUBLICACIÓNS 

 

 

Revista Galega dos Recursos Mariños. BLANCO PÉREZ, J. (Artículos e informes 

técnicos), (Monografías).   

Diseases of Aquatic Organisms. VILLALBA GARCÍA, A.  

Journal of Shellfish Research. VILLALBA GARCÍA, A. 
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13 
INFORMES 

 

 

Título: Informe anual da acción de investigación “Estudo dos bancos naturais de 

cadelucha: problemática da súa desaparición en Galicia”. 

Autor/a: Martínez Patiño, D. 

Solicitante: Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro. Consellería do Medio 

Rural e do Mar. 

 

Título: Informe final da acción de investigación “Cultivo en criadeiro, preengorde en 

batea e análise da diversidade xenética da coquina Donax trunculus en Galicia”. 

Autor/a: Nóvoa Vázquez, S. 

Solicitante: Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro. Consellería do Medio 

Rural e do Mar. 

 

Título: Informe  do año 2013 correspondente ás “Experiencias para o cultivo do ollomol realizadas nas Gaiolas 

Experimentais” das que é titular o Centro de Investigacións Mariñas (Consellería do Medio Rural e do Mar) ubicadas 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 do desenvolvemento das  actividades relacionadas co desenvolvemento do cultivo da cherna 

(Polyprion americanus) nos primeiros 6 meses  do proxecto: Exploring the biological and socio-economic potential of 

new/emerging candidate fish species for the expansión of the European aquaculture industry “Diversify”. 

Autor/a: Linares Cuerpo, F. 

Solicitante: Coordinador do proxecto Unión Europea 

 

Título: Informe científico anual das actividades relacionadas co  cultivo da cherna (Polyprion americanus) no proxecto: 

Exploring the biological and socio-economic potential of new/emerging candidate fish species for the expansión of the 

European aquaculture industry “Diversify”. 

Autor/a: Linares Cuerpo, F. 

Solicitante: Unión Europea 

 
Título: Efecto do proceso de cocción industrial do mexillón con destino á conserva sobre a toxicidade de tipo DSP 
estimada por LC-MS/MS. 

Autores/as: Blanco, J.; Arévalo, F.; Correa, J.; Porro, M.C.; Cabado, A.G.;  Vieites, J.M.; Moroño, A.  

Solicitante: Consellería do Medio Rural e do Mar.  

 
Título: Efecto do procesado do mexillón para a conserva sobre a toxicidade de tipo DSP estimada por diversas 
técnicas. 

Autores/as: Blanco, J.; Arévalo, F.; Correa, J.; Porro, M.C.; Cabado, A.G.;  Vieites, J.M.; Moroño, A.  
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Solicitante: Consellería do Medio Rural e do Mar. 

 
Título: Proxecto de cultivo multitrófico mediante batea modelo medusa. 

Autores/as: Pérez Acosta, C.; Guerrero Valero, S. 

Solicitante: Secretaría Xeral do Mar 

 

Título: Informe técnico-bióloxico 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. Consellería do Medio Rural e do Mar. 

 

Título: Análise granulométrica de mostras de sedimento fluvial destinado á rexeneración de zonas intermareales. 

Autor/a: No Couto, E. 

Solicitante: Confraría de Vilaboa 
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14 
REUNIÓNS 

 

 
 

Montes Pérez, J.; Gabín Sánchez, C.; Lastres Couto, M.A.; Adrés Rivas,  M. A.; 

Fernández Souto, B. Comisión da avaliación en ciclos formativos en acuicultura. 

Martínez Patiño, D.; Nóvoa Vázquez, S. Reunións de coordinación da acción de 

investigación “Estudo de los bancos naturais de cadelucha: problemática da súa 

desaparición en Galicia”. 

 

Villalba García, A. Presentación da Rede INMUNEGENOM. 

Linares Cuerpo, F. Reunións de planificación e coordinación de actividades cos participantes de Galicia no proxecto: 

“Exploring the biological and socio-economic potential of new/emerging candidate fish species for the expansión of the 

European aquaculture industry”. “Diversify”  

Linares Cuerpo, F. Reunión de planificación e coordinación de actividades do  WP6. Reprodución da cherna co 

responsable do IFREMER nestas tarefas correspondentes ao proxecto: “Exploring the biological and socio-economic 

potential of new/emerging candidate fish species for the expansión of the European aquaculture industry”. “Diversify”.  

Linares Cuerpo, F. Reunión anual de coordinación do proxecto “Exploring the biological and socio-economic potential 

of new/emerging candidate fish species for the expansión of the European aquaculture industry”. “Diversify”. 

Reunións  para a elaboración do proxecto  AQUA-Mod (Integrated modelling of coastal socio-ecological systems for 

sustainable aquaculture) na contorna do programa Horizonte 2020. 

Socios da proposta Aquamod: Universidade Santiago, Universidade da Coruña, Universidade de Vigo, Isidro de la Cal, 

Portomuiños, Cooperativa ría de Arousa, Secretaría Xeral do Mar e Dirección Xeral de Investigación e Apoio Científico 

da Consellería do Medio Rural e do Mar, CETMAR e CIMA. 

Carballal, S. Asistencia á reunión: Evolución dá marteiliose do berberecho na costa galega. INTECMAR. 
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15 
OUTROS 

 

 

 

 

 

15.1. ASESORAMENTO. OUTROS 

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 xaulas. 

VILLALBA GARCÍA, A. Vocal do tribunal que resolveu a adxudicación de bolsas de 

formación de persoal en temas de investigación mariña (Convocatoria: DOG nº 234, 

de 9 de decembro de 2013). 

 

 

 

 

 

 

15.2.  REVISIÓN DE ARTÍGOS EN PUBLICACIÓNS CIENTÍFICAS 

 

Libro de Resumes XVI Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas. 

Martínez Patiño, D.  

 

Parasitology (1 artigo) 

Carballal Durán, M.J. 

 

Toxicon 

Blanco Pérez, J.  

 

Aquatic Toxicology 

Blanco Pérez, J.  
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FORMACIÓN 
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16 
TESIS DOCTORAIS 

 

 

 
16.1. DIRECCION/TITORIZACIÓN DE TESES 

 

TEMA: Consideracións biolóxicas, ecolóxicas e produtivas relativas ao cultivo 

de ostra rizada Crassostrea gigas (Thunberg, 1793) nas rías galegas. 

DOUTORANDO/A: Rodríguez González, L. 

TITULACIÓN: Licenciado en Bioloxía 

TITOR/A E DIRECTOR/A DA TESE: Montes Pérez, J.; Iglesias Estepa, D. 

 

TEMA: Alimentación nunha planta de cultivos. Calidade do alimento vivo e 

alternativas á súa substitución ou 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 do cultivo intensivo da ameixa fina Ruditapes decussatus en criadeiro. 

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 do cultivo da cadelucha Donax trunculus en criadeiro. 

DOUTORANDO/A: Louzán Pérez, A. 

TITULACIÓN: Licenciada en Bioloxía 

TITOR/A E DIRECTOR/A DA TESE: Martínez Patiño, D;  Nóvoa Vázquez, S. 

 

TEMA: Estudio dunha neoplasia diseminada e outras  alteracións  patolóxicas que afectan ás poboacións de 

berberecho, Cerastoderma edule, de Galicia. 

DOUTORANDO/A: Díaz Costa, S. 

TITULACIÓN: Licenciada en Ciencias do Mar  

TITOR/A E DIRECTOR/A DA TESE: Carballal Durán, M.J.; Villalba García, A. 

 

TEMA: Evaluation of the intra and interspecific variability in the genus Perkinsus. Proteomic analysis of the parasite and 

its interaction with the host. 

DOCTORANDO/A: Fernández Boo, S. 

TITULACIÓN: Licenciado en Biología 

TUTOR/A Y DIRECTOR/A DE LA TESIS: Villalba García, A.; Cao Hermida, A.  
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TEMA: Análisis proteómico de la reacción de defensa de la ostra plana Ostrea edulis frente a la bonamiosis. 

DOCTORANDO/A: Rodríguez de la Ballina, N. 

TITULACIÓN: Licenciada en Biología 

TUTOR/A Y DIRECTOR/A DE LA TESIS: Villalba García, A.; Cao Hermida, A.  

 
TEMA: Persistencia e presenza no sedimento das toxinas mariñas. 

DOUTORANDO/A: Martín Morales, E. 

TITULACIÓN: Licenciada en Bioloxía 

TITOR/A E DIRECTOR/A DA TESE: Blanco Pérez, J.  

 
TEMA: Metais pesados en moluscos bivalvos. 

DOUTORANDO/A: Saavedra Yáñez, E. 

TITULACIÓN: Licenciada en Química 

TITOR/A E DIRECTOR/A DA TESE: González, A. e Blanco Pérez, J. 

 

TEMA: Caracterización de xenes expresados na ostra plana. 

DOUTORANDO/A: Martín Gómez, L. 

TITULACIÓN: Licenciada en Bioloxía 

TITOR/A E DIRECTOR/A DA TESE: Villalba García, A.; Abollo Rodríguez, E. 

 

TEMA: Desenvolvemento de ferramentas moleculares de diagnóstico e a súa aplicación aos estudos de patoloxía de 

moluscos bivalvos. 

DOUTORANDO/A: Ramilo Álvarez, A. 

TITULACIÓN: Licenciada en Bioloxía 

TITOR/A E DIRECTOR/A DA TESE: Villalba García, A.; Abollo Rodríguez, E. 

 

 

16.2. PARTICIPACIÓN EN TRIBUNAIS DE TESES 

 

MARTÍNEZ PATIÑO, D. 

Título: Avaliación da diversidade xenética e estrutura poboacional do berberecho Cerastoderma edule mediante 

marcadores microsatélite e de ADN mitocondrial. 

Doutorando/a: Martínez Martínez, M.L. 

Universidade: Universidade da Coruña 

 

Título: Optimización do proceso de acondicionamento de proxenitores de ostra plana, Ostrea edulis (L., 1758) en 

criadeiro.  

Doutorando/a: Maneiro Viñas, V. 

Universidade: Universidade de Santiago de Compostela 

 

NÓVOA VÁZQUEZ, S. 

Título: Optimización do proceso de acondicionamento de proxenitores de ostra plana, Ostrea edulis (L., 1758) en 

criadeiro.  

Doutorando/a: Maneiro Viñas, V. 

Universidade: Universidade de Santiago de Compostela 

 

CAO HERMIDA, M.A.  

Título: Caracterización de xenes da ostra plana Ostrea edulis modulados por bonamiose e neoplasia diseminada. 

Doutorando/a: Martín Gómez, L. 
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Universidade: Universidade de Santiago de Compostela 

 

  

FUENTES GONZÁLEZ, J. 

Título: Optimización do proceso de acondicionamento de proxenitores de ostra plana, Ostrea edulis (L., 1758) en 

criadeiro. 

Doutorando/a: Maneiro Viñas, V. 

Universidade: Universidade de Santiago de Compostela 

 

IGLESIAS ESTEPA, D. 

Título: Caracterización de xenes da ostra plana Ostrea edulis modulados por bonamiose e neoplasia diseminada. 

Doutorando/a: Martín Gómez, L. 

Universidade: Universidade de Santiago de Compostela 

 

Título: Análise comparativa da xestión pesqueira entre o litoral de Maranhao-Brasil e de Galicia-España. 

Doutorando/a: Bezerra Figueiredo, M. 

Universidade: Universidade da Coruña 

 

VILLALBA GARCÍA, A. 

Título: Control e eliminación de virus entéricos en moluscos bivalvos e auga mediante sistemas de depuración e 

desinfección solar. 

Doutorando/a: Polo Montero, D. 

Universidade: Universidade de Santiago de Compostela 
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16.3. TESES PRESENTADAS    

 

Título: Caracterización de xenes da ostra plana Ostrea edulis modulados por bonamiose e neoplasia diseminada. 

Doutorando/a: Martín Gómez, L. 

Universidade: Universidade de Santiago de Compostela 

Data de presentación: 24/07/2014 

 

RESUMO 

O desenvolvemento sostido dos cultivos de ostra plana, Ostrea edulis, atravesa desde hai décadas por un período de 

decadencia nas rías galegas, debido entre outras causas á práctica desaparición dos bancos naturais pola mala 

xestión realizada nos anos 50 e 60, e ás importacións masivas de ostras procedentes doutros países, con todos os 

problemas de mortalidade masiva que causou a introdución de novos patóxenos. O problema máis importante que 

afecta o proceso de engorde da ostra plana no litoral galego é a alta mortalidade provocada polos parasitos Bonamia 

ostreae e Bonamia exitiosa. O parasito Bonamia infecta a ostra plana introducíndose nos hemocitos, que son as 

células efectoras do sistema inmune de bivalvos; causando unha alteración nas devanditas células e conducindo 

eventualmente á súa morte e inhabilitación do individuo na súa loita contra o patóxeno. Outra enfermidade que afecta á 

ostra plana en Galicia é a neoplasia diseminada, unha enfermidade que lembra a leucemia de animais superiores. A 

neoplasia diseminada pode definirse como un crecemento anormal do sistema hematopoyético da ostra, caracterizada 

pola proliferación excesiva e anormal de células da hemolinfa da ostra que tamén resulta provisionalmente na morte do 

individuo afectado. O sistema inmune de bivalvos posúe soamente o que se denomina inmunidade innata ou natural 

que é a resposta temperá, non específica, que ocorre ás horas de contacto co patóxeno e non xera memoria 

inmunolóxica. A inmunidade innata pode clasificarse como inmunidade humoral (factores como as proteínas presentes 

no soro) e inmunidade celular (células con actividade fagocítica). Un dos obxectivos que se abordan nesta tese é a 

identificación e caracterización de xenes inducidos en ostra plana fronte a estas enfermidades, neoplasia diseminada e 

bonamiose. Secuenciáronse  ESTs (marcadores de secuencia expresada)  de xenes dos hemocitos da ostra plana que 

se atopaban nese momento expresándose nas devanditas células como posible resposta ás enfermidades, mediante o 

uso da técnica SSH (técnica de hibridación substractiva). Os ESTs obtidos clasificáronse en funcións e profundouse 

naqueles xenes relacionados coa defensa da ostra plana e aqueloutros con funcións relevantes nos seus homólogos 

vertebrados e descoñecidos nos moluscos bivalvos. Coa técnica RACE (amplificación rápida do extremo de ADNc) 

obtívose a secuencia completa do transcrito dun número de xenes de interese. Mediante PCR cuantitativa indagouse 

na expresión de varios destes xenes nas células da hemolinfa de ostras que sufrían bonamiose, neoplasia diseminada 

e ambas as enfermidades á vez; ademais de observarse a expresión nun número de tecidos de ostras planas sas e en 

ostras enfermas. Profundouse nos xenes relacionados coa resposta inmune: AIF (factor inflamatorio alográfico), TNF 

(factor de necrose tumoral), dermatopontina e VAMP (proteínas de membrana asociadas a vesículas); e nos xenes 

relacionados con procesos canceríxenos: XBP-1 (proteína de unión á caixa X), RACK (receptor de quinasa activada 

C), NDPk (nucleósido difosfato quinasa), C1q-TNF (molécula do complemento-factor de necrose tumoral), RPA3 

(proteína de replicación), SAP18 (proteína asociada a sin3a , proteína con hélices emparelladas anfipáticas), p23, 

ubiquitina e ferritina. Tamén se estudou a expresión diferencial de microARNs relacionados con procesos inmunes de 

hemocitos de ostras infectados por Bonamia  spp. Os microARNs son ARNs monocatenarios, cunha lonxitude entre 21 

e 25 nucleótidos, que posúen a capacidade de regular a expresión doutros xenes mediante diversos procesos, como a 

degradación de transcritos de ARNm. Neste punto utilizouse a técnica de microarrays ou microchips de ADN, trátase 

dunha superficie sólida á cal se lle une unha colección de fragmentos de ADN e o seu funcionamento consiste 

basicamente en medir o nivel de hibridación entre a sonda específica e a molécula diana, medíndose esta unión 

xeralmente mediante fluorescencia e a través dunha análise de imaxe. Os microchips de ADN utilízanse con frecuencia 

para identificar xenes cunha expresión diferencial entre distintas condicións físicas. Como resultado deste traballo 

obtivéronse un número elevado de secuencias de nucleótidos que se depositaron en GenBank (unha base de datos 

pública de secuencias de ADN), e obtivéronse ORFs (marco de lectura aberto) de ADN e microARNs implicados en 

varios procesos inmunolóxicos e neoplásicos da ostra plana. O aumento de coñecemento da defensa da ostra plana 

fronte a infeccións e a estratexia de loita fronte á enfermidade neoplasia diseminada permitirá formular novas 
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estratexias para o control das enfermidades, o que pode proporcionar unha nova ferramenta para a xestión dos 

cultivos de ostra. 
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17 
BOLSEIROS FP 2º GRAO 

 

 

TITOR/A: Martínez Patiño, D. 

BOLSEIRO/A: González Vicente, R. 

ESPECIALIDADE: Técnico Superior en Produción Acuícola 

 

TITOR/A: Montes Pérez, J. 

BOLSEIRO/A: Ulla Refojo, L. 

ESPECIALIDADE: Técnico Superior en Anatomía Patolóxica 

 

TITOR/A: Nóvoa Vázquez, S. 

BOLSEIRO/A: Suárez Costa, I. 

ESPECIALIDADE: Técnico Superior en Análise e Control 

 

TITOR/A: Ojea Martínez, J. 

BOLSEIRO/A: Cascallar Abalo, M. 

ESPECIALIDADE: Técnico Superior en Produción Acuícola 

 

TITOR/A: Carballal Durán, M.J. 

BOLSEIRO/A: Riomayor Cernadas, A. 

ESPECIALIDADE: Técnico Especialista en Anatomía Patolóxica 

 

TITOR/A: Cao Hermida, M.A. 

BOLSEIRO/A: Balier Griñón, l.  

ESPECIALIDADE: Técnico Superior en Análise e Control 

 

TITOR/A: Linares Cuerpo, F. 

BOLSEIRO/A: Acuña López, I.  

ESPECIALIDADE: Técnico Superior en Produción Acuícola 

 

TITOR/A: Linares Cuerpo, F. 

BOLSEIRO/A: Méndez Montenegro, J.C. 

ESPECIALIDADE: Técnico Superior en Produción Acuícola 

 

TITOR/A: Villalba García, A. 

BOLSEIRO/A: Alonso Costas, J. 

ESPECIALIDADE: Técnico Superior en Análise e Control de Calidade 
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18 
CURSOS 

 

 

 

18.1. CURSOS IMPARTIDOS 

 

Máster de Acuicultura das Universidades galegas (UDC/USC/UVIGO).  

MARTÍNEZ PATIÑO, D. 

Titora de Prácticas Externas  

BLANCO PÉREZ, J. xunto con GAGO, A. (UVIGO) 

Mareas Tóxicas 

VILLALBA GARCÍA, A. 

Enfermidades en Invertebrados: Tema 4 "Enfermidades neoplásicas", Tema 5 

"Estratexias de loita fronte a enfermidades en invertebrados" e prácticas. 

 

 

NO COUTO, E. 

Impartición de prácticas sobre deseño de mostraxes cuantitativas, análises de mostras e seguimento produtivo das 

zonas de libre marisqueo na ría de Arousa.  

 

8th International Postgraduate Course" "Histology and Histopathology of Aquatic Animals" da Universidad del 

País Vasco (Estación Mariña de Plentzia), correspondente aol programa de Master "European Master of Science In 

Marine Environment and Resources" 

VILLALBA GARCÍA, A. 

"General Histopathology of molluscs" e "Neoplastic lesions in molluscs" e as prácticas "Practical session 2: 

Microscopical observations on general molluscan histopathology" e "Practical session 3: Microscopical observations on 

general molluscan histopathology (cont.) and identification of neoplastic lesions". 

 

Ciclo de Conferencias “Océano e saúde; ¿qué é isto?”. Universidad del País Vasco. 

VILLALBA GARCÍA, A. 

Conferencia: “Enfermidades de moluscos; ¿qué son e cómo nos afectan”. 
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18.2. ASISTENCIA A CURSOS 

 

a) EGAP. Santiago de Compostela 

Lingua inglesa. Cruzado Estévez, A.; Martínez Patiño, D.; Nóvoa Vázquez, S. 

Lingua portuguesa. Martínez Patiño, D. 

Sistema operativo, busca da información: Internet/Intranet e correo electrónico (contorno Windows). Nóvoa 

Vázquez, S. 

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft Office 2010). Nóvoa Vázquez, S. 

Os primeiros auxilios. Fernández Escudero, A. 

Prevención de riscos laborais, primeiros auxilios, loita contra incendios e evacuación. Fernández Escudero, A. 

 

Título inicial de mergullo profesional. IGAFA. No Couto, E. 

Nivel Avanzado B2 de francés. EOI. Vilagarcía de Arousa. No Couto, E. 

Nivel Básico A1 de italiano. EOI. Vilagarcía de Arousa. No Couto, E. 

Xornadas técnicas sobre novas ferramentas de xestión pesqueira do proxecto GAP 2. Grupo de Recursos 

Mariños e Pesquerías da Universidade da Coruña. No Couto, E.; Iglesias Estepa, D. 

 

Curso práctico de técnicas de Bioloxía Molecular aplicadas ao diagnóstico de enfermidades de moluscos 

bivalvos. CIMA. Cao Hermida, A.; Carballal Durán, M.J.; Villalba García, A.; Rodríguez de la Ballina, N.; González 

Fontela, A.I.; Briones Beiras, M.J.  
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19 
ESTANCIAS 

 

 

 

 

19.1. ESTANCIAS DO PERSOAL DO CIMA NOUTROS CENTROS 

 

Nome: MARTÍNEZ PATIÑO, D. 

Organismo: Centro de Desarrollo y Transferencia Tecnológica de Fundación 

Chile en Tongoy. Región de Coquimbo. Chile 

Tema desenvolvido: Visita técnica co obxectivo de participar nas etapas iniciais 

do cultivo da navalla, intercambio de experiencias co equipo de traballo de CDTT, 

no marco do proxecto FONDEF D10/1055 “Unha opción económico-produtiva para as Áreas de Manexo e Explotación 

de Recursos Bentónicos (AMERB): produción e cultivo de fondo de moluscos enterradores (Ensis macha) de 

importancia comercial”,  

 

Nome: BLANCO PÉREZ, J. 

Organismo: CICESE, Ensenada, México 

Tema desenvolvido: Toxicidad en bivalvos y redes científicas. 

 

 
19.2. ESTANCIAS NO CIMA 

Nome: VARAS AGUILERA, A. 

Organismo: Centro de Desarrollo y Transferencia Tecnológica-CDTT. Fundación Chile.  

Tema desenvolvido: Perfeccionamento de técnicas de cultivo de solénidos. 

 

Nome: PAREDES BANDA, P. 

Organismo: CICESE, México 

Tema desenvolvido: Análise de biotoxinas lipofílicas por LC-MS/MS 

 

Nome: MORAIS CARVALHO, Y.B. 

Organismo: Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande do Sul (Brasil). Estudante de doUtorado becado por 

CAPES (Goberno Federal de Brasil) 

Tema desenvolvido: Aprendizaxe sobre enfermidades de moluscos, con énfases en análises de mostras traídas de 

Brasil. 

 

Nome: DARRIBA COUÑAGO, S. 

Organismo: INTECMAR 

Tema desenvolvido: Intercambio de información sobre enfermidades de moluscos. 
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19.3. ESTUDANTES EN PRÁCTICAS 

 

Alumno/a: Fernández Pena, P. 

Procedencia: Universidade da Coruña 

Duración: 265 horas 

Titor/a: Ojea Martínez, J. 

 

Alumno/a: Méndez Moirón, A. 

Procedencia: IES Lucus Augusti 

Duración: 384 horas 

Titor/a: Martínez Patiño, D. 

 

Alumno/a: Ferré López, Jaume Genís  

Procedencia: Máster Interuniversitario de Bioloxía Mariña das Universidades Galegas. 

Titores/as: Abad Caeiro, M. (USC); Martínez Patiño, D.; Nóvoa Vázquez, S. 
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CONTAS 
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20 
GASTOS 

 

 

 

I.- Distribución do orzamento  por capítulos 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 

 

Cantidade (Euros) 

Capítulo I: Gastos de persoal     1.909.807,80 € 

Capítulo II: Gastos correntes en bens e servizos 170.857,84 € 

Capítulo IV: Transferencias correntes  

Capítulo VI: Inversións reais  511.294,34 € 

Capítulo VII: Transferencias de capital  

Total 2.591.959,98 € 
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21 
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 

221.806,69 € 

I+D da Xunta de Galicia  

Administración Xeral do Estado  

Plan Nacional de Cultivos Mariños 

JACUMAR 

INIA, MCYT/MEC 

 65.336,85 € 

Unión  Europea (INTERREG, VI Programa Marco,...)  32.796,89 € 

 

Total 
319.940,43 € 
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