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Foto portada:  
 
«Scanning electron micrograph of a mature cercaria showing surface ultrastructure and body details.» 
 
M. Ruiz1 et al (2012). Epidemiological survey of digenean trematodes affecting razor clams, Ensis 
arcuatus, from Galicia (NW Spain). Bull. Eur. Ass. Fish Pathol., 32(1) 2012, 3. 
 
1Centro de Investigacións Mariñas (CIMA). Consellería do Mar. Xunta de Galicia. 
 
Gañadora do concurso 2011-2015 da EAFP (European Association of Fish Pathologists) Bulletin Picture. 
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alimentaria. Análise de riscos 
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1 PRESENTACIÓN 

 

 

O Centro de Investigacións Mariñas (CIMA) depende da Consellería 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 Mar. 

Tamén, mediante bolsas, se ocupa da formación de novos investigadores (con titorías e dirección de teses de 

doutoramento) e de técnicos de laboratorio. A difusión da investigación realízase a través da asistencia e participación 

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

científicas de diferentes ámbitos. 

Durante 2017 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 peixes, patoloxía de moluscos 

bivalvos, bioacumulación e eliminación de toxinas fitoplanctónicas e á dinámica de poboacións de invertebrados 

mariños con interese comercial. Un traballo cuxos resultados se mostran resumidos na presente memoria anual de 

actividades (número 19 da serie iniciada en 1999).  
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O CENTRO 

 

 

CENTRO DE INVESTIGACIÓNS MARIÑAS 

Enderezo postal: 

Pedras de Corón, s/n 

Apartado de Correos 13 

36620 Vilanova de Arousa 

Pontevedra 

 

Teléfonos: 

Teléfono: +34 886 206 364 

Fax: +34 886 206 372  

 

Enderezo electrónico: 

cima@xunta.gal 

 

 

CENTRO DE CULTIVOS MARIÑOS 

Enderezo postal: 

Peirao de Porcillán, s/n 

27700 Ribadeo 

Lugo 

 

Teléfonos: 

Teléfono: +34 982 889 403 

Fax: +34 982 889 419 

 

Enderezo electrónico: 

cecumar.cima@xunta.gal 

 

 

 

 

 
  

mailto:cima@xunta.gal
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2 ESTRUTURA 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 peixes. 

 

 

 

 

 

Área de Patoloxía 

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

interese comercial para establecer estratexias eficaces de loita que permitan minimizar 

os efectos patoxénicos. 

 

 

 

 

 

Área de Procesos Oceanográficos Costeiros 

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

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

relaciónanse principalmente cos episodios de toxicidade orixinados polo fitoplancto. 

 

 

 

 

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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 Director: Gabin Sánchez, Carlos (dende 22/10/2017) 

 director.cima@xunta.gal 

 

 Xerente: Villanueva Domínguez, Rafael 

 xerencia.cima@xunta.gal 

 

 

Centro de Investigacións Mariñas de Vilanova de Arousa 
 

 

 

 

Persoal investigador 

Dr. Blanco Pérez, Juan Carlos 

juan.carlos.blanco.perez@xunta.gal 

Dra. Cao Hermida, Asunción 

asunción.cao.hermida@xunta.gal 

Dra. Carballal Durán, M.ª Jesús 

maria.jesus.carballal.duran@xunta.gal 

De Coo Martín, Alberto 

alberto.decoo.martin@xunta.gal 

Cuiñas Olmedo, Pedro  

pedro.cuinas.olmedo@xunta.gal 

Febrero Mayor, Fernando  

fernando.febrero.mayor@xunta.gal 

 

Dr. Fuentes González, José Miguel 

jose.miguel.fuentes.gonzalez@xunta.gal 

García Fernández, Antonio 

antonio.garcia.fernandez@xunta.gal 

Dr. Iglesias Estepa, David 

david.iglesias.estepa@xunta.gal 

Linares Cuerpo, Fátima 

fatima.linares.cuerpo@xunta.gal 

Dra. López Gómez, M.ª del Carmen 

carmen.lopez.gomez@xunta.gal 

Dr. Montes Pérez, Jaime 

jaime.montes.perez@xunta.gal 

3 PERSOAL 

mailto:alberto.decoo.martin@xunta.es
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Pérez Acosta, Carmen 

 maria.carmen.perez.acosta@xunta.gal 

Dr. Villalba García, Antonio 

antonio.villalba.garcia@xunta.gal 

 

Analistas de laboratorio 

Fernández Besada, Mercedes 

Giráldez Rivero, Ramón 

(xubilación parcial dende 22/10/2017) 

Solla Vicente, M.ª del Carmen 

(contrato de substitución dende 23/10//2017) 

González Fontela, Ana Isabel 

Gregorio Chenlo, M.ª Victoria 

Mariño Cadarso, M.ª Carmen 

Martín Sánchez, Helena 

Martínez Verde, Gemma 

Méndez Pérez, Belén 

 

Auxiliares de laboratorio 

Brianes Beiras, M.ª José 

Campaña Ferro, Emilia 

Cores González, M.ª José 

Camino Saco, M.ª de los Ángeles 

(contrato de substitución dende 10/07/2017) 

Meléndez Ramos, Isabel 

Rúa Santervas, Patricia Margarita 

(contrato de substitución dende 05/06/2017) 

Penas Pampín, Elena 

 

Persoal contratado por proxectos 

Fernández Abuín, Isidro 

Pazos Sieira, Gema 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoal bolseiro 

Acuña López, Iria 

Alonso Costas, Juana Beatriz 

Méndez Montenegro, José Carlos 

Riomayor Cernadas, Alicia 

Ulla Refojo, Laura 

Fernández González, Jenifer 

Grande Ocampo, Óscar 

Pena Thomas, Guadalupe 

Viturro García, Raquel 

Araújo Sandín, Alexis 

 Fuentes Villar, Noelia 

 

Encargado de mantemento 

López Ares, Hermes 

 

Xefa de negociado administrativo 

Fernández Sanmartín, Inmaculada, C. 

inmaculada.fernandez.sanmartin@xunta.gal 

 

Sistemas de información 

Carballal Fortes, Félix Manuel 

informatica.cima@xunta.gal 

 

Biblioteca 

Álvarez Francisco, M.ª Esther 

biblioteca.cima@xunta.gal 

 

Auxiliares administrativos 

Lago Torrado, José 

jose.lago.torrado@xunta.gal 

Martínez Paz, Ángel Rubén 

angel.ruben.martinez.paz@xunta.gal 

 

Subalternos-ordenanzas 

Cubiella Granda, Rubén 

Martínez Crespo, José Manuel 

 

Limpador 

García Gamallo, Luis 

 

 

 

mailto:maria.carmen.perez.acosta@xunta.es
mailto:jose.lago.torrado@xunta.es
mailto:angel.ruben.martinez.paz@xunta.


CIMA Memoria 2017  13 

 

Centro de Cultivos Mariños de Ribadeo 
 

 

 

 

 

Responsable de planta 

Dra. Martínez Patiño, Dorotea 

dorotea.martinez.patino@xunta.gal 

  

Investigadoras 

Fernández Álvarez, Aurora 

 aurora.fernandez.alvarez@xunta.gal 

Nóvoa Vázquez, Susana 

 susana.novoa.vazquez@xunta.gal 

Dra. Ojea Martínez, Justa 

 justa.ojea.martinez@xunta.gal 

 

Analista de laboratorio 

Bouzamayor Yánez, M.ª Victoria 

 

Auxiliares de laboratorio 

Cotarelo Jardón, M.ª José 

Páez Pérez, Francisco Javier  

Ruíz Misioné, Mercedes 

 

Persoal bolseiro 

Castilla del Río, Sonia 

Matesanz Salgado, Diego (ata 16/05/2018) 

Granjel Piñeiro, Eduardo (dende 01/07/2017) 

 

 

 

Persoal contratado por proxectos 

González Cid, Emilio Jesús 

Couso da Costa, Myriam Séfora  

 

Oficial 1.º de mantemento 

Fernández Escudero, Antonio 

 

Oficial administrativa 

Neira Páez, Concepción 

 concepcion.neira.paez@xunta.gal 

Vilar Varela, Adelaida 

adelaida.vilar.varela@xunta.gal 

(contrato de substitución dende 25/09/2017) 

 

Administrativa 

Cruzado Estévez, Ana 

 ana.cruzado.estevez@xunta.gal 

 

Subalterno/a 

 

Limpadora 

Fernández Goás, Carmen 

 
  

mailto:concepcion.neira.paez@xunta.gal
mailto:adelaida.vilar.varela@xunta.gal
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Distribución do persoal do CIMA por centros de traballo 
 

 

 

PERSOAL CORÓN RIBADEO TOTAL 

PERSOAL 

Persoal investigador 14 4 18 

Apoio á investigación 14 4 18 

Administración 7 2 9 

Servizos xerais 4 2 6 

PERSOAL BOLSEIRO FP 2.º GRAO  11 2 13 

PERSOAL CONTRATADO POR PROXECTOS 
 

2 2 4 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Persoal 
investigadors 

 18 

Apoio á 
investigación 

18 Administración 
9 

Servizos xerais 
6 

Persoal bolseiro 
13 

Persoal 
contratado por 

proxectos 
4 
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4 SERVIZOS 

 
Biblioteca 
 

A biblioteca do CIMA é unha biblioteca especializada en información científica 

sobre recursos mariños, oceanografía, acuicultura… que atende as 

necesidades de información do persoal do Centro de Investigacións Mariñas 

de Corón (CIMA) e do Centro de Cultivos Mariños (CECUMAR) de Ribadeo, 

así como consultas puntuais doutro persoal da Consellería. O acceso para 

outros usuarios é público, pero de carácter restrinxido (con autorización 

previa). 

Instalacións: 

No Centro de Investigacións Mariñas de Corón, a biblioteca atópase situada na segunda planta, nunha sala única que 

cumpre a tripla función de despacho, depósito e espazo de consulta/lectura. A biblioteca pon á disposición dos 

usuarios un par de mesas de traballo individual/en grupo e un ordenador de consulta. 

No Centro de Cultivos Mariños de Ribadeo, atópase situada na terceira planta, nunha sala dedicada a depósito, 

consulta e lectura. 

Horario: de luns a venres, de 9:00 a 14:00 horas 

Contacto:  

CIMA-Corón: Telf.: 886 206 360 Enderezo electrónico: biblioteca.cima@xunta.gal 

CIMA-Ribadeo Telf.: 982 889 402  

Colección: 

Fondo bibliográfico: está composto por aproximadamente 1500 volumes en Corón e 700 en Ribadeo. Actualmente a 

biblioteca iniciou un proceso de catalogación destes fondos, co obxectivo de poñer á disposición dos posibles 

interesados un catálogo de consulta aberta accesible en liña que posibilite: 

- A consulta conxunta dos fondos existentes en ambas as localizacións e a dispoñibilidade (condicións de 

consulta, prestado ata…). 

- A localización e información sobre acceso aos fondos de interese (enlazado e información sobre dereitos). 

- A xestión en liña das interaccións habituais entre calquera biblioteca e os seus usuarios: desideratas, 

préstamos, renovacións, reservas… 

- A interacción dos usuarios coa súa bibliografía de interese: listas personalizadas, descarga de rexistros ao 

xestor bibliográfico, puntuación e comentarios/apuntamentos en relación cos documentos… 

Publicacións periódicas: no 2015 o CIMA e o Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia (CBUG) asinan un 

convenio de colaboración que posibilita o acceso consorciado a tres coleccións de grandes editores (Elsevier, Springer 

e Wiley), as cales suman un total que rolda os 5000 títulos de revistas científicas accesibles. O CIMA mantén a 

mailto:biblioteca.cima@xunta.gal
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maiores subscrición directa a un reducido número de títulos especializados que non forman parte dos paquetes 

consorciados. 

Bases de datos: na actualidade, o CIMA conta con acceso á Web of Science (WoS) da empresa Thomson Scientific, 

grazas á licenza contratada polo Ministerio de Educación e Ciencia e xestionada pola FECyT, co fin de lles dar acceso 

a estes recursos de información científica ás institucións públicas de investigación. 

A maiores dos recursos dispoñibles mediante adquisición/contratación, a biblioteca fai un labor de localización e 

clasificación de fontes de información en acceso aberto, tratando de visibilizar as súas posibilidades de uso á vez que 

se complementa a colección de base. 

Servizos 

- Sala de lectura 

- Información sobre os recursos dispoñibles e acceso a estes http://www.netvibes.com/bibliotecacima 

- Préstamo interno 

- Servizo de obtención de documentos  

- Asesoramento coas buscas e consulta de fontes de información secundarias 

- Orientación no uso de ferramentas de xestión de información 

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

- Atención a usuarios/sesións de formación mediante videochamadas (Skype/Hangouts) 

 

 

Salón de conferencias 
 

O Centro de Investigacións Mariñas de Corón conta cun salón de conferencias 

con capacidade para 84 persoas.  

O acceso é público, pero de carácter restrinxido (presta servizo a usuarios 

internos e a usuarios externos autorizados). 

 

 

 

Sala de xuntas 

 

O CIMA-Corón conta con tres salas de xuntas, dúas con capacidade para 10 

persoas e unha con capacidade para 15. 

O Centro de Cultivos Mariños de Ribadeo dispón dunha sala con capacidade 

para 15 persoas. 

O acceso é público, pero de carácter restrinxido (prestan servizo a usuarios 

internos e a usuarios externos autorizados). 

 

 

 
  

http://www.netvibes.com/bibliotecacima
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RESUMO 

O proxecto Diversify aborda o estudo dos aspectos clave 

para o seu desenvolvemento na acuicultura europea de 

6 especies: a corvina (Argyrosomus regius), o halibut 

(Hippoglossus hippoglossus), a perca 

(Sanderslucioperca), a seriola (Serioladumerili), a lisa 

(Mugil cephalus) e a cherna (Polyprion americanus).  

Os centros CIMA e IGAFA da Consellería do Mar están 

involucrados no desenvolvemento do cultivo da cherna 

(Polyprion americanus) conxuntamente co IEO e o 

Aquarium Finisterrae da Coruña (AF), así como o 

Acuario do Grove como colaborador.  

Outros centros de investigación españois e estranxeiros 

participan no desenvolvemento desta especie: Hellenic 

Center for Marine Research (HCMR), Universidade de 

Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Institut de 

Recerca i Tecnologia Agroalimentaries (IRTA), Institut 

Francais de Recherche Pour L'Exploitation de la Mer 

(IFREMER) e Universidade de La Laguna (ULL).  

A cherna (Polyprion americanus), pertencente á familia 

Serranidae, está en fase de investigación e non existe 

produción comercial. É unha especie moi atractiva para a 

acuicultura xa que ten un crecemento rápido, madurez 

reprodutiva tardía, alto prezo no mercado, fácil 

manipulación en catividade etc. Ademais, a súa pesca 

viuse reducida drasticamente nos últimos anos. 

O control da reprodución e o establecemento de 

protocolos de cultivo larvario son considerados os 

principais retos para o desenvolvemento do cultivo da 

cherna. Así mesmo, a obtención de dietas óptimas 

específicas para a cherna é de grande importancia para 

o seu desenvolvemento en cultivo intensivo. 

As tarefas desenvoltas están incluídas en tres áreas de 

traballo (WP):  

WP6 Reprodución da cherna 

WP12 Nutrición da cherna 

WP18 Cultivo larvario da cherna 

WP6. Reprodución da cherna 

Tarefa 6.1. Captura de exemplares salvaxes para 

establecer novas existencias de reprodutores 

Como se resaltou en informes anteriores, presenta gran 

dificultade a consecución de exemplares do medio 

natural para incrementar as existencias dada a brusca 

caída da pesca da cherna nos últimos anos (fig.1). 

 

PROXECTO DE INVESTIGACIÓN EQUIPO 

TÍTULO:  

Exploring the biological and socio-economic potential 

of new/emerging candidate fish species for the 

expansión of the European aquaculture industry 

ACRÓNIMO: DIVERSIFY 

 

INICIO: decembro, 2013 

FINALIZACIÓN: decembro, 2018 

 

ENTIDADE FINANCIADORA: 7.º 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 NO CIMA: 

Linares Cuerpo, F.  

 

PERSOAL INVESTIGADOR: 

IGAFA: Rodríguez Villanueva, J. L. 

Investigadores pertencentes a 20 centros de investigación, 9 

pequenas e medianas empresas, 3 grandes empresas, 5 

asociacións profesionais e 1 de consumidores, de 12 países 

diferentes. 

 

APOIO Á INVESTIGACIÓN: 

Méndez Pérez, B.; Cores González, M. J. (ata 09/07/2017), 

Camino Saco, A. (dende 10/07/2017) 

 

PERSOAL BOLSEIRO: 

Araujo Sendín, A.; Fuentes Villar, N. 
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Figura1. Evolución anual das capturas de cherna en Galicia (kg) anos 2000-2017 

Seguiuse a evolución dos 5 exemplares capturados en 

2014 e 2015. Mantivéronse 4 nas instalacións do IEO e 1 

no Acuario do Grove (peso e lonxitude total: 6,05 kg e 73 

cm, 11,25 kg e 79 cm, 10,58 kg e 77 cm, 2 kg e 46 cm e 

3,99 kg e 83 cm, respectivamente).  

A pesar do esforzo realizado contactando con 

pescadores de diversas localidades, durante 2017 só se 

capturou 1 peixe, o 09/07/2017 (peso 4 kg e tamaño 55 

cm), que se introduciu nun tanque de corentena (02=95 

%, salinidade=35 ‰, pH=7,84 e Tª=17,2) nas 

instalacións do Acuario da Coruña (AF). Debido ao 

estrés sufrido na pesca e a pesar de ser sometido a 

tratamento antiinflamatorio, o peixe morreu o 20/07/2017 

e a necropsia mostrou numerosas alteracións da pel, 

perda de escamas, hemorraxias dende a metade do 

corpo ata a aleta caudal, así como aletas esfiañadas. As 

branquias tiñan unha coloración normal sen presenza de 

parasitos. 

Ademais, as existencias de cherna do Acuario do Grove 

controláronse mediante mostraxes ata abril de 2017, 7 

peixes: 2 femias, 3 machos, 1 indeterminado e 1 

inmaduro, o peso medio dos 6 exemplares maduros foi 

13,39±1,40 kg, a lonxitude estándar e a total foron de 

76,33±3,67 cm e 88,17±4,17 cm. O exemplar inmaduro 

tiña un peso de 3,99 kg e 73 e 83 cm de lonxitude 

estándar e total, respectivamente. Os días 10/07/2017, 

29/08/2017 e 19/09/2017, 3 peixes morreron no Acuario 

do Grove: 2 femias (pesos 12,5 e 11,6 kg) e 1 macho 

(peso 8,8 kg). Realizouse a necropsia destes peixes no 

CIMA e observouse que todos eles presentaban unha 

gran cantidade de graxa perivisceral. Mandáronse 

mostras de fígado, ril, cerebro e bazo ao Departamento 

de Ictiopatoloxía da Universidade de Santiago para a 

realización de análises bacteriolóxicas e virolóxicas. Non 

se atopou infección por virus e, en relación co control 

bacteriano, os resultados foron positivos en Vibrio sp. 

pero non estaban claramente asociados á mortaldade 

dos peixes. 

Tomáronse tamén mostras de fígado, músculo e gónada 

dos peixes mortos para a realización de análises 

bioquímicas (proteínas, lípidos e ácidos graxos).  

Debido á gran cantidade de graxa atopada nestes 

espécimes, que pensamos que pode ser debida á 

alimentación subministrada no acuario, recoméndase a 

utilización dunha dieta máis adecuada para a cherna. 

Tarefa 6.2. Descrición do ciclo reprodutivo 

Continúase o seguimento exhaustivo das existencias de 

reprodutores de cherna (IEO, AF e IGAFA) coa finalidade 

de seguir avanzando na descrición do ciclo reprodutivo 

en catividade.  

O principal obxectivo foi conseguir suficientes postas 

para confirmar os intervalos de desova nas postas 

naturais e valorar a calidade dos ovos obtidos 

procedentes de femias con diferentes tipos de 

alimentación (WP12).  

En 2017 as postas tiveron lugar de marzo a maio e o 

número de desovas incrementouse en todas as 

existencias ao longo dos anos (fig. 2), excepto no 

Acuario da Coruña debido á morte de parte das femias 

maduras en 2017. No ano 2017, o 81,5 % das desovas 

foi espontánea e o 18,5 %, por indución. 
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Figura 2. Evolución do número de postas de cherna obtidas en 2015-2017 

 

Así mesmo, a fecundidade das femias (número de 

ovos/kg de femia) tamén se incrementou ao longo dos 

anos, excepto no Acuario da Coruña pola mortaldade xa 

comentada. 

En resumo, dos datos obtidos por existencias pódese 

concluír: 

• As postas prodúcense entre 3-6 días en todas 

as existencias. 

• As desovas prodúcense xeralmente entre as 

5:00-8:00 da mañá, con pequenas excepcións. 

• A porcentaxe de fecundación está entre o 50 e 

o 100 %. A mellor calidade de ovo obtense dende a 

metade cara ao final do período de desova das femias. 

• O número de desovas por femia estivo entre 1 

e 9. 

Con respecto aos machos, a maduración sexual cobre o 

mesmo período ca nas femias e alcanza un pico nos 

meses de abril a xuño con concentracións de 25-35x109 

espermatozoides/ml. A taxa de mobilidade é alta, con 

valores medios entre 2-3 minutos a segundos e o tempo 

medio de supervivencia do esperma conservado a 4 ºC é 

de 4 días. 

Tarefa 6.3. Desenvolvemento dos procedementos de 

indución 

Respecto da indución á desova, seleccionáronse 

algunhas femias das existencias do AF e IGAFA para 

probar diferentes doses da hormona GnRHa para inducir 

a desova durante 2016 e 2017 

O 30 de maio de 2017, iníciase un experimento de 

indución á posta no IGAFA utilizando para iso unha femia 

da que non se obtiveran postas espontáneas. Procédese 

a poñer un implante de 69,4 µg de GnRHa/kg nunha 

femia con ovocitos de 1,29 mm de tamaño. Como non se 

obtivo resposta, o 16 de xuño administróuselle á femia 

cuxos oocitos acadaran 1,74 mm unha inxección de 20 

µg de GnRHa/kg e produciuse unha desova o 19 de 

xuño, pero todo os ovos estaban sobremaduros (fig. 4). 

 

 

Figura 3. Experimento de indución á desova no IGAFA 

 



 22 

 

A necesidade de obter máis información sobre os 

procedementos de indución requiría a repetición dos 

experimentos cun maior número de femias. Para iso e 

mediante un acordo coa empresa Isidro de la Cal, 

realizáronse algúns experimentos de indución á posta 

mediante implantes e/ou inxección de GnRH nas súas 

instalacións e como resultado destas probas obtívose 

información sobre os tempos de ovulación logo da 

indución de GnRH mostrando que as inxeccións de 

GnRH parecen ser máis eficaces ca os implantes cun 

tempo de resposta máis rápido. O problema é o risco de 

obstrución gonadal se a dose de hormona non é a 

adecuada. Ademais detectáronse algúns lotes de ovos 

sobremaduros. 

WP12. Nutrición da cherna 

Tarefa 12.1. Nutrición larvaria. Influencia do 

enriquecemento de presas vivas e a súa eficacia en 

larvas de peixes 

Desenvolvéronse tres novos enriquecedores de alimento 

vivo para larvas de cherna (Grupo de Nutrición da 

Universidade de Las Palmas de Gran Canaria (ULP)). 

Para a súa preparación utilizouse unha combinación de 

diferentes produtos baseados en microalgas: Chlorella 

meal powder (>1% Fat, > 12% Protein; Shaanxi Pioneer 

Biotech Co., Ltd, Xi’an, China), Microalgae DHA Powder 

(>40% DHA; Shaanxi Pioneer Biotech Co., Ltd, Xi’an, 

China), and ARA Powder (>40% ARA); Shaanxi Pioneer 

Biotech Co., Ltd, Xi’an, China). Na formulación destes 

produtos trátase de conseguir os niveis dos ácidos 

graxos esenciais: 20:5n-3 (EPA), 22:6n-3(DHA) e 20:4n-6 

(ARA) adecuados a esta especie e para iso utilizáronse 

como base os datos de análises previas realizadas no 

CIMA das mostras de tecidos de cherna procedentes do 

medio natural e dos ovos e larvas de cultivo. 

Os enriquecedores de rotífero formuláronse usando dous 

niveis de ARA (3 e 10 %) e, no caso da artemia, só se 

usou un nivel de ARA (9 %). A composición dos 

enriquecedores móstrase na táboa I. 

 

Táboa I. Composición dos diferentes enriquecedores (proteínas, lípidos (% peso seco) e principais ácidos graxos (% 

ácidos graxos totais)) 

 DHA- Rot. ARA-Rot. ARA-Art. 

 Análise proximal (% peso seco) 

Lípidos 9,34±0,14 9,34±0,24 9,23±0,34 

Proteínas 25,58±0,21 30,08±0,13 22,54±0,09 

 Ácidos graxos (%total) 

Saturados 19,39 17,61 21,93 

Monoinsaturados 8,30 8,76 8,35 

n-3 48,82 45,72 45,14 

n-6 20,87 25,43 24,26 

n-9 4,55 5,65 4,88 

Total n-3HUFA 44,20 41,42 44,62 

20:4n-6 (ARA) 3,10 9,86 9,03 

20:5n-3 (EPA) 6,33 5,87 6,40 

22:6n-3 (DHA) 33.06 31.16 33.55 

EPA/ARA 2,04 0,60 0,71 

DHA/EPA 5,22 5,31 5,24 

DHA/ARA 10,66 3,16 3,71 

Oleico/DHA 0,12 0,16 0,13 

Oleico/n-3HUFA 0,09 0,12 0,09 

n-3/n-6 2,34 1,80 1,86 

HUFA. ácidos graxos altamente insaturados; ARA. ácido araquidónico; DHA.ácido docosahexaenoico; EPA. ácido eicosapentaenoico 

Os protocolos de enriquecemento de rotífero e artemia 

son os seguintes: 

Enriquecemento de rotífero 

O rotífero (Brachionus plicatilis) alimentado con lévedo 

comercial enriqueceuse dúas veces (6 e 3 horas previo á 

colleita) a unha densidade de 1000 rotíferos/ml con 0,3 

gramos/millón de rotíferos. Despois de 6 horas 

filtráronse, limpáronse e fíxose unha mostraxe para a 

realización das análises bioquímicas. 
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As análises dos rotíferos enriquecidos cos dous 

enriquecedores mencionados, así como dos rotíferos sen 

enriquecer, móstranse na táboa II. 

 

 

 

Táboa II. P. Composición do rotífero sen enriquecer e enriquecido cos dous enriquecedores (proteínas, lípidos (% peso 

seco)) e principais ácidos graxos (% ácidos graxos totais)  

 

 Rot.-Yeast Rot.-DHA Rot.-ARA 

 Análise proximal (% peso seco) 

Lípidos 10,21±0,06 12,76±0.43 13,08±0.85 

Proteínas 58,20±0,37 60,66±0.03 60,91±0.41 

 Ácidos graxos (%total) 

Saturados  23,29  20,73 18,67 

Monoinsaturados  53,48  40,41 38,71 

n-3  5,45  16,50 18,37 

n-6  13,42  16,45 18,55 

n-9  24,24  20,54 20,10 

Total n-3HUFA  3,68  13,52 15,27 

20:4n-6 (ARA)  1,15  1,35 3,53 

20:5n-3 (EPA)  1,58  3,12 3,23 

22:6n-3 (DHA)  0,68  8,00 9,49 

EPA/ARA  1,37   2,31   0,91  

DHA/EPA  0,43   2,56   2,94  

DHA/ARA  0,59   5,92   2,69  

Oleico/DHA  31,88   2,00   1,65  

Oleico/n-3HUFA  5,88   1,18   1,03  

n-3/n-6  0,41   1,00   0,99  

HUFA. ácidos graxos altamente insaturados; ARA. ácido araquidónico; DHA. ácido docosahexaenoico; EPA. ácido 

eicosapentaenoico 

 

Enriquecemento de artemia 

Utilizouse Artemia salina (EG Inve). Artemia que 

acababa de eclosionar enriqueceuse (0,4 gramos/litro) a 

unha densidade de 500 Art/ml nunha sala iluminada con 

aire acondicionado (12L:12D) durante 12 horas. A 

salinidade da auga mantívose a 37 gramos/litro e a 

temperatura a 24 ± 0,01 ºC. Tras o enriquecemento 

cultivouse e fíxose a mostraxe para a realización das 

análises (táboa III). 

 

Táboa III. Proteínas, lípidos (% peso seco) e ácidos graxos (% ácidos graxos totais) de artemia sen enriquecer e 

enriquecida. 

 
Art.-Non 
enriquecida 

Art.-ARA 

Análises proximais (% peso seco) 

Lípidos 21,42±0.18 19,48±0,24 

Proteínas 54,59±0.87 68,53±2,21 

Ácidos graxos (%total) 

Saturados  21,41   20,73  

Moninsaturados  32,35   40,41  

n-3  35,56   16,50  



 24 

 

n-6  8,14   16,45  

n-9  21,55   20,54  

Total n-3HUFA  3,33   13,52  

20:4n-6 (ARA)  0,49   1,35  

20:5n-3 (EPA)  0,76   3,12  

22:6n-3 (DHA)  0,61   8,00  

EPA/ARA  1,56   2,31  

DHA/EPA  0,81   2,56  

DHA/ARA  1,26   5,92  

Oleic/DHA  33,90   2,00  

Oleic/n-3HUFA  6,20   1,18  

n-3/n-6  4,37   1,00  

HUFA. ácidos graxos altamente insaturados; ARA. ácido araquidónico; DHA.ácido docosahexaenoico; EPA. ácido 

eicosapentaenoico 

Por problemas de mortaldade larvaria, a influencia das 

presas enriquecidas cos diferentes enriquecedores non 

se puideron comprobar coas larvas de cherna. 

Tarefa 12.2. Alimentación de reprodutores 

Co obxectivo da consecución dun penso específico para 

os reprodutores de cherna e como continuación dos 

experimentos iniciados en 2016, realízase un 

experimento que consiste en comprobar o efecto da 

composición de tres dietas de reprodutores, semihúmida 

e penso seco en dous tanques do IEO e unha mestura 

de lura e pescada (metade e metade) no IGAFA, na 

composición de oocitos e ovos. 

O penso semihúmido elaborouse no IEO de Vigo e está 

composto de 14,8 % de pescado branco, 14,8 % de 

pescado azul, 18 % de mexillón, 17,6 % de lura e 34,8 % 

de fariña de peixe. A formulación e fabricación do penso 

seco foi realizada pola ULPGC e a empresa Sparos 

(Portugal). Os ingredientes preséntanse na táboa IV. 

 

Táboa IV. Ingredientes do penso seco formulado para reprodutores de cherna 

Ingredientes 
Penso seco 
 % 

Fishmeal 70 LT FF Skagen 25,000 

CPSP 90 10,000 

Squid meal 34,200 

Krill meal (Aker Biomarine) 7,500 

Wheat Gluten 7,000 

Wheat Meal 7,250 

Tuna oil 1,000 

Algatrium 70 % DHA 0,200 

Incromega DHA 500TG 1,000 

VEVODAR 1,300 

Vit & Min Premix PV01 2,000 

Lutavit E50 0,050 

Soy lecithin - Powder 1,500 

Macroalgae mix 1,000 

Antioxidant powder (Paramega) 0,200 

Antioxidant liquid (Naturax) 0,200 

SelPlex - Se yeast 0,020 

Carophyll Pink 10 % - astaxanthin 0,050 
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Nucleotides (Nucleoforce) 0,030 

L – Taurine 0,500 

Total 100,000 

 

A composición das dietas preséntase nas táboas V e VI. 

Táboa V. Composición das dietas de reprodutores (proteínas, lípidos e principais ácidos graxos totais) 

  Semihúmida Penso seco Pescada/Lura 

Proteínas 
Lípidos 

64,66 
17,35±2,45 

68,2 
12,50±0.53 

62,93±4,23 
7,89±4,23 

SAFA 29,96 ± 01,19 27,1 ± 0,21 29,92 ± 0,43 

MUFA 31,55 ± 0,97 26,01 ± 0,11 15,25 ± 0,78 

20:4n-6 1,25 ± 0,28 6,9 ± 0,12 2,73 ± 0,07 

20:5n-3 8,84 ± 0,48 8,19 ± 0,11 14,27 ± 0,23 

22:6n-3 15,91 ± 1,16 17,94 ± 0,05 32,55 ± 1,10 

PUFA 38,49 ± 1,65 46,89 ± 0,1 54,83 ± 0,97 

Σn-3 29,40 ± 1,57 30,31 ± 0,14 49,44 ± 1,00 

Σn-6 8,28 ± 0,56 16,25 ± 0,06 3,58 ± 0,01 

n-3/n-6 3,56 ± 0,23 1,87 ± 0,01 13,81 ± 0,31 

DHA/EPA 1,43 ± 0,66 2,19 ± 0,02 2,28 ± 0,09 

EPA/ARA 1,86 ± 0,73 1,19 ± 0,04 5,22 ± 0,17 

 

Os niveis de proteínas das dietas son 65, 68 e 63 % do 

peso seco e os de lípidos 17, 12 e 8 % nas dietas 

semihúmida, penso seco e pescada/lura, 

respectivamente. 

En canto aos ácidos graxos, o contido en PUFA é máis 

alto en pescada/lura (55 %) e penso seco (47 %) ca na 

dieta semihúmida (38 %), os n-3 PUFA representan o 

49 % do total de ácidos graxos en pescada/lura e o 30 % 

e 29 % en penso seco e dieta semihúmida, 

respectivamente. Pola contra, o contido en n-6 é máis 

alto en penso seco (16 %) seguido pola dieta 

semihúmida (8 %) e pescada/lura (4 %). A dieta co máis 

alto nivel de EPA é pescada/lura (14 %). O penso seco é 

a dieta co nivel máis alto de ARA (7 %) mentres que na 

dieta semihúmida e pescada/lura representa o 1 % e 3 % 

do total de ácidos graxos. A taxa EPA/ARA é 5 en 

pescada/lura e 1 en penso seco, similar á obtida 

previamente nos tecidos de cherna salvaxe. 

Tómanse mostras de oocitos (diámetro >700 µ) mediante 

biopsias gonadais das femias alimentadas coas tres 

dietas mencionadas. Todas as mostras se conxelan a -

80 ºC e se liofilizan posteriormente para a realización das 

análises de ácidos graxos (táboa VI). 

 

Táboa VI. Perfil de ácidos graxos de oocitos (Ø >700 µ) de femias de cherna alimentadas coas tres dietas (% ácidos 

graxos totais) 

Dietas 
Oocitos 

Semihúmida 
OSM 0,710-2,033 µ 

Penso seco 
ODF 0,778-2,118µ 

Pescada/Lura 
OHS 0,831-1,388µ 

SAFA 22,97 ± 0,57 22,17 ± 2,07 21,22 ± 1,15 

MUFA 33,58 ± 1,10 33,91 ± 4,33 32,35 ±2,89 

20:4n-6 1,88 ± 0,36b 6,74 ± 1,25a 1,61± 0,99b 

20:5n-3 7,57 ± 0,19b 5,49 ± 0,35c 10,72 ± 1,13a 

P22:6n-3 24,60 ± 1,53ab 21,32 ± 1,90b 25,48 ± 1,16a 

PUFA 43,46 ± 1,34 43,92 ± 4,10 46,42 ± 2,29 

Σn-3 36,87 ± 1,59ab 31,35 ± 3,31b 41,31 ± 2,15a 

Σn-6 6,34 ± 0,84b 12,32 ± 1,21ª 4,86 ± 0,50b 

n-3/n-6 5,90 ± 0,93b 2,58 ± 0,20c 8,63 ± 0,90a 
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DHA/EPA 3,25 ± 0,15b 3,91 ± 0,27ª 2,40 ± 0,18c 

EPA/ARA 4,16 ± 0,59b 0,86 ± 0,10c 6,71 ± 0,38a 

Non hai diferenzas significativas en SAFA, MUFA e PUFA nos oocitos de femias alimentadas con dieta semihúmida 

(OSM), penso seco (ODF) e pescada/lura (OHS) con valores de SAFA entre 21-23 %, MUFA 32-34 % e PUFA 43-46 %. 

 

O contido máis alto en n-3 obsérvase en OHS (41 %), 

mentres OSM tiña 37 % e ODF 31 % do total de ácidos 

graxos. No caso dos n-6 PUFA os valores son moito máis 

altos (12 %) en ODF ca en OHS e OSM (5-6 %). No que 

se refire aos PUFA n-3, os valores de 20:5n-3 (EPA) e 

22:6n-3 (DHA) presentan diferenzas significativas nos 

oocitos procedentes das femias alimentadas coas tres 

dietas. EPA ten o valor máis alto en OHS, 11 % do total, 

8 % en OSM e 5 % en ODF. Os valores de DHA son 

significativamente diferentes entre OHS e ODF (25 e 

21 %, respectivamente) e non hai diferenzas 

significativas entre OSM e ODF e OSM e OHS. Con 

referencia aos n-6 PUFA, o nivel de 20:4n-6 (ARA) é 

máis alto en ODF e representa o 7 % do total de ácidos 

graxos, fronte a OSM e OHS co 2 %. O 18:2n-6 presenta 

valores do 6 % (ODF), 4 % (OSM) e 3 % en OHS. A taxa 

n-3/n-6 é alta en OHS (9) debido á gran cantidade de 

EPA e ten valores de 6 e 3 en OSM e ODF, 

respectivamente. DHA/EPA ratio ten valores de 4, 3 e 2 

en ODF, OSM e OHS, respectivamente, mentres que a 

taxa EPA/ARA é máis alta en OHS (7) ca en OSM (4) e 

un valor moito máis baixo obtívose en ODF (1) debido ao 

alto valor de ARA. 

Por outro lado, tomáronse mostras para análises de ovos 

viables procedentes de femias alimentadas coas tres 

dietas nas existencias de reprodutores do IEO e IGAFA. 

O contido en lípidos (% p. seco) e a composición de 

ácidos graxos móstranse na fig.4. 

 

 

 

Figura 4. Lípidos (% p. seco) e ácidos graxos (% total) de ovos de cherna procedentes de femias alimentadas coas tres 

dietas 

 

A tendencia dos resultados obtidos en ovos é similar á 

obtida previamente en oocitos de femias alimentadas 

coas mesmas dietas e existe unha clara correlación 

entre o perfil de ácidos graxos do alimento e o dos ovos. 

Adicionalmente, tomáronse algunhas mostras de 

esperma de machos das diferentes existencias de 

reprodutores (stock IGAFA, stock IEO e stock AF) para 

seren caracterizados (velocidade e motilidade do 

esperma) e para levar a cabo as análises de ácidos 

graxos. Os machos de cherna producen un alto volume 

de esperma con alta mobilidade que está asociada cun 

longo tempo de duración se se compara con outros 

peixes mariños. 

Non se observan diferenzas significativas entre os 

principais grupos de ácidos graxos do esperma dos 

machos das diferentes existencias con valores de SAFA 

entre 32-33 %, MUFA 9-11 % e PUFA 56-58 % do total 

de ácidos graxos. O contido en n-3 PUFA varía entre 49-
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51 % e o de n-6 PUFA é máis alto no esperma 

procedente dos machos das existencias do IEO (tanque 

S2) supoñendo o 9 % do total que no IGAFA (5 %) e AF 

(6 %), probablemente debido tamén á influencia da dieta 

dos reprodutores. 

Como resumo da área de nutrición é de destacar: 

- Deseñáronse os enriquecedores de presas 

vivas (rotíferos e artemia). Utilizáronse dous niveis de 

ARA no enriquecedor de rotífero e un nivel de ARA no de 

artemia. E avaliouse o efecto do enriquecemento cos 

novos produtos sobre a composición bioquímica de 

rotíferos e artemia. 

- Encontrouse unha clara relación entre o perfil 

de ácidos graxos das dietas de reprodutores probadas 

(semihúmida, penso seco e pescada/lura) e o perfil de 

ácidos graxos de oocitos e ovos procedentes de femias 

alimentadas con esas dietas. 

- Os resultados obtidos con penso seco 

demostraron que a dieta da cherna debe conter gran 

cantidade de proteínas, baixo nivel de lípidos, unha alta 

cantidade de n-3 PUFA e a taxa EPA/ARA debe ser 

similar á obtida nas gónadas das femias do medio 

natural (1-1,5 aproximadamente). Non obstante, a dieta 

de pescada/lura (metade e metade) parece ter unha boa 

calidade xa que presenta unha gran cantidade de 

proteínas e de n-3 PUFA (EPA e DHA) aínda que a taxa 

EPA/ARA obtida en oocitos e ovos de femias 

alimentadas con esta dieta é máis alta comparada ca 

obtida en gónadas de femias do medio natural. 

- Obtivéronse os primeiros datos do perfil de 

ácidos graxos do esperma de machos de cherna das 

diferentes existencias de reprodutores.  

WP18. Cultivo larvario de cherna 

Durante abril de 2017 levouse a cabo un experimento de 

incubación de ovos de cherna con tres rangos de 

temperatura 13-14 ºC, 16-17 ºC e 19-20 ºC coa 

finalidade de validar os resultados obtidos en 2016. 

O experimento realízase con ovos flotantes que 

proceden de tres desovas (unha delas foi rexeitada por 

conter ovos de baixa calidade). Levouse a cabo por 

triplicado cunha densidade entre 350-450 ovos/litro en 

vasos de 2,5 litros que na base tiñan unha malla 500 μm, 

a auga filtrouse 1 μm e o fluxo foi continuo, de modo que 

a auga se renova cada 2-3 horas con aireación suave. A 

temperatura regulouse cunha bomba de calor e 

rexistrouse cada 3 horas entre as 9:00 am e as 9:00 pm. 

Diariamente sacouse unha mostra de 10 ovos para 

identificar o estado de desenvolvemento embrionario e 

retíranse os ovos mortos mediante sifonado. Ao final do 

proceso cóntanse as larvas eclosionadas diferenciando 

as de boa calidade das que presentan algunha 

deformidade. 

Calcúlase a taxa de eclosión e a de deformidade 

mediante as seguintes ecuacións: 

% eclosión = NL/NH x 100 

% deformes = ND/NL x 100 

NL é o número total de larvas eclosionadas; NH, o número 

de ovos eclosionados e ND, o número de larvas 

deformes. 

A temperatura media obtida ao longo do experimento foi 

de 13,7 ± 0,2 ºC, 16,6 ± 0,4 ºC e 19,5 ± 0,4 ºC para cada 

un dos rangos de temperatura. 

A duración do desenvolvemento embrionario variou 

segundo a temperatura: 4 días a 19,5 ºC, 5 días a 

16,6 ºC e 7 días a 13,7 ºC. 

Observáronse diferenzas significativas (p<0,05) na taxa 

de eclosión e deformidade das larvas entre 13,7 ºC e 

19 ºC, mentres que as diferenzas non son significativas 

con respecto á temperatura de 16,6 ºC. Estes resultados 

suxiren que as baixas temperaturas producen baixas 

taxas de eclosión e alta porcentaxe de deformes. 

Calculáronse os días considerados críticos para a 

viabilidade da embrioxénese, para iso recolléronse os 

ovos do fondo dos vasos durante os tres primeiros días 

de incubación e calculouse a porcentaxe respecto do 

total de ovos incubados. O resultado foi que a 13,7 ºC a 

mortaldade e dos ovos foi do 30 % nos tres primeiros 

días de incubación; a 16,6 ºC, arredor do 75 % da 

mortaldade e concéntrase nos dous primeiros días, e a 

19,5 ºC a maior mortaldade (60 %) produciuse no 

primeiro día de incubación. 

Os parámetros de incubación deben de axustarse e as 

instalacións e os sistemas deben ser optimizados para 

incrementar a calidade da embrioxénese e a 

supervivencia. 

Realizáronse avances no que se refire á comprensión da 

ontoxenia e o desenvolvemento larvario da cherna. 

Deste estudo conclúese que a ontoxénese do sistema 

dixestivo da cherna é un proceso lento en comparación 

con outras especies. A ontoxénese dos órganos 

relacionados co sistema dixestivo e a visión non se 

completaron ata os 23 días de vida das larvas. As 
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estruturas como as glándulas gástricas e o cego pilórico 

que son características dun desenvolvemento completo 

do sistema dixestivo non foron identificadas neste 

estudo. 

A ontoxenia da retina da cherna é similar á da maior 

parte das especies de peixes. Na eclosión, a retina era 

un tecido indiferenciado e non funcional, como ocorre 

nos primeiros estadios de vida peláxica da maioría de 

peixes mariños. O estudo tamén mostra que a agudeza 

visual, a distancia á que o ollo pode diferenciar entre 

dous puntos, melloraba co tempo, como mostran as 

análises histolóxicas. Aínda que segundo o estudo o 

sistema dixestivo e visual estaban desenvoltos para 

permitir que as larvas comesen, non se detectou ningún 

alimento na canle dixestiva, o que demostra que a dieta 

das larvas estaba baseada exclusivamente nas reservas 

do saco vitelino. 

O estudo da ontoxénese e da formación dos sistemas 

básicos nos organismos de cultivo, como se probou 

noutros casos, parece ser a base para lograr a 

optimización do protocolo de cultivo larvario das larvas 

de cherna. Xa que os principais órganos, como as 

glándulas gástricas, non aparecen ata que as larvas 

teñen unha lonxitude de 5,5 mm, unha combinación de 

presas facilmente capturables e dixeribles como os 

rotíferos ou copépodos teñen que ser incluídas no 

protocolo de alimentación das larvas de cherna. Isto en 

combinación coa optimización das condicións de cultivo, 

como tipo e hidrodinámica dos tanques de cultivo 

larvario, temperatura etc. son imprescindibles para o 

desenvolvemento dun protocolo de cultivo larvario. 

Información detallada deste proxecto na web: 

www.diversifyfish.eu/ 
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RESUMO 

Esta acción preséntase como un complemento das 

actuacións que están a realizarse no ámbito da 

reprodución da cherna no marco do proxecto Diversify. 

O obxectivo fundamental é definir un protocolo da 

maduración gonadal en cherna (Polyprion americanus) 

mediante a administración de FSH e LH recombinantes 

co obxectivo final da obtención de postas regulares en 

catividade. 

Obxectivos específicos 

 Valorar a viabilidade da utilización da 

hormona FSH en exemplares de cherna. 

 Determinar a dose adecuada en cherna 

µg/Kg (FSH) probando diferentes doses utilizadas 

noutras especies. 

 Valorar a influencia da administración de 

FSH na evolución do desenvolvemento reprodutivo 

das femias de cherna.  

 Valorar a influencia da administración de LH 

na evolución do desenvolvemento reprodutivo das 

femias de cherna. 

No desenvolvemento desta acción, ademais do CIMA e 

IGAFA, participan a planta de cultivos do CO de Vigo e a 

empresa Rara Avis. Biotec, SL. 

A estratexia desta acción de investigación ten como 

fundamento fisiolóxico a maduración gonadal en cherna 

mediante a administración de FSH e LH recombinantes. 

Dado que estas hormonas actúan directamente sobre as 

células gonadais inducindo a súa maduración, a súa 

utilización permite obviar a intervención do eixe 

hipotálamo-hipofisario e, polo tanto, todas as variables 

ambientais que inflúen sobre o ciclo reprodutivo 

espontáneo. 

Esta metodoloxía de indución do ciclo é a que se leva a 

cabo regularmente en reprodución asistida humana e en 

gandería, demostrou a súa eficacia en aves e réptiles, e 

actualmente xa se está a experimentar con especies de 

peixes que presentan disfunción na súa reprodución 

como o linguado senegalés, a robaliza e a anguía. 

Descrición dos experimentos 

1. Obtención de FSH e LH recombinantes 

Esta tarefa é realizada pola empresa Rara Avis. Biotec, 

SL, que é a encargada da produción de hormonas. 

Non existe información sobre as secuencias 

aminoacídicas específicas para FSH e LH do xénero 

Polyprion. Con todo, dada a similitude doutras 

secuencias si coñecidas (citocromo b, rodopsina, G 

protein-coupled receptor 61 etc.) con perciformes como 

Dicentrarchus labrax, considérase que a utilización de 

FSH e LH recombinantes coas secuencias coñecidas 

desta última especie será satisfactoria. 

O proceso para a obtención de FSH e LH recombinantes 
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en cantidades suficientes para a indución da maduración 

gonadal ten unha duración aproximada de dous a tres 

meses e realízase en cultivos celulares CHO. 

2. Indución de maduración gonadal en 

Polyprion 

Utilizan as hormonas dispoñibles para traballar en 

cherna, que foron usadas anteriormente en robaliza 

(Dicentrarchus labrax). As hormonas FSH e LH que se 

utilizan habitualmente en peixes adoitan proceder de 

hormonas producidas en Pichia pastoris (fungo). 

Os resultados obtidos en 2016 indicáronnos que unha 

das femias do IGAFA (7B19) responde positivamente ao 

tratamento con FSH/LH e consegue completar a 

viteloxénese evolucionando os oocitos dende 0,480 mm 

a 1,139 mm nun período de tres meses. As análises de 

hormonas esteroideas: extradiol (E2), ketotestosterona 

(KT) e testosterona (T) mostran a tendencia a 

incrementarse do E2 e KT na femia 7B19 logo da 

inxección con FSH/LH, pero os resultados deben 

considerarse preliminares pola gran variabilidade 

existente nas mostras. 

Así mesmo, tomáronse mostras de oocitos para realizar 

análises de ácidos graxos de todas as femias do IGAFA 

do tanque (T2) onde se realizaron os experimentos de 

indución e do tanque T3: 

♀4BDB-control. Non presenta desenvolvemento oocitario 

♀7B19-hormonada con FSH/LH e que presenta 

evolución de ovocitos 

♀3FF2-control con evolución oocitaria e primeira posta 

espontánea en 2016 

E de dúas femias do T3: 

♀6D01-evolución oocitaria e postas espontáneas en 

2017 

♀499A-sen evolución oocitaria 

Estes datos procesáronse en 2017 cos seguintes 

resultados: 

En primeiro lugar, coas mostras do tanque T2 trátase de 

coñecer se existen diferenzas no perfil de ácidos graxos 

entre os oocitos obtidos mediante indución con FSH/LH 

e os obtidos de maneira natural procedentes das femias 

♀7B19 e ♀3FF2 (táboa I). 

 
 

Táboa I. Análises de ácidos graxos dos oocitos (% total ácidos graxos) das femias con e sen tratamento hormonal 

  
♀7B19 

Ø 0,484-1,255 

♀3FF2 

Ø 0,831-1,388 

14:0 1,38 1,17 

16:0 16,09 14,05 

17:0 0,80 0,73 

18:0 5,01 4,67 

SAFA 23,50 20,83 

16:1n-7 4,66 3,85 

18:1n-9 15,21 15,15 

18:1n-7 7,03 6,93 

20:1n-9 1,68 1,71 

MUFA 31,13 30,30 

18:2n-6 2,64 3,39 

20:4n-6 1,70 1,76 

20:5n-3 11,38 11,68 

22:5n-3 3,29 4,25 

22:6n-3 26,41 27,52 

PUFA 46,85 50,27 

Σn-3 42,38 44,98 

Σn-6 4,34 5,14 

n-3/n-6 9,80 8,75 

DHA/EPA 2,33 2,36 

EPA/ARA 6,82 6,67 
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Os perfís de ácidos graxos dos oocitos procedentes das 

dúas femias son bastante similares no que se refire á 

porcentaxe con respecto ao total de ácidos graxos, polo 

que non parecen estar afectados polo tratamento 

hormonal con FSH/LH das femias. 

Adicionalmente, realizáronse os perfís de ácidos graxos 

dos oocitos procedentes de todas as femias do IGAFA 

con distinto grao de desenvolvemento oocitario (tanques 

T2 e T3). Obsérvase que os valores de ácidos graxos en 

ng/µg p. seco son significativamente máis altos nas 

femias que teñen desenvolvemento de oocitos (♀7B19, 

♀3FF2, ♀6D01) ca naquelas que non evolucionan 

(♀4BDB, ♀499A) probablemente debido a máis alto 

contido lipídico dos oocitos desenvoltos (figs.1, 2 e 3). 

 

 
 

 Figura 1. Contido en PUFA (ng/µgP seco) dos oocitos das femias do IGAFA 

 

 
 

 
 

Figura 2. Contido en saturados (ng/µgP seco) dos oocitos das femias do IGAFA 
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Figura 3. Contido en monoinsaturados (ng/µgPseco) dos oocitos das femias do IGAFA 

 
 

En porcentaxe de ácidos graxos (táboa II) existen 

pequenas diferenzas entre os oocitos das diferentes 

femias, pero non relacionados co grao de 

desenvolvemento. 

 

 
Táboa II. Análises de ácidos graxos dos oocitos das femias do IGAFA (tanques T2 e T3) 

 

  ♀4BDB 

Ø 0,259-0,320 

♀7B19 

Ø 0,484-1,255 

♀3FF2 

Ø 0,831-1,388 

♀6D01 

Ø 0,307-0,847 

♀499A 

Ø 0,264-0,411 

14:0 1,67 1,38 1,17 1,24 1,07 

16:0 16,12 16,09 14,05 17,16 16,83 

17:0 1,21 0,80 0,73 0,84 0,86 

18:0 5,75 5,01 4,67 5,15 6,25 

SAFA 27,51 23,50 20,83 24,78 25,24 

16:1n-7 3,02 4,66 3,85 3,88 3,10 

18:1n-9 12,77 15,21 15,15 13,93 13,05 

18:1n-7 5,88 7,03 6,93 6,54 6,56 

20:1n-9 1,49 1,68 1,71 1,70 1,40 

MUFA 25,58 31,13 30,30 28,30 26,53 

18:2n-6 1,91 2,64 3,39 2,08 3,01 

20:4n-6 3,91 1,70 1,76 2,57 3,00 

20:5n-3 12,07 11,38 11,68 12,09 11,22 

22:5n-3 3,03 3,29 4,25 3,27 3,82 

22:6n-3 25,60 26,41 27,52 25,76 25,88 

PUFA 47,43 46,85 50,27 46,92 48,23 

Σn-3 41,47 42,38 44,98 42,15 41,98 

Σn-6 5,82 4,34 5,14 4,65 6,01 

n-3/n-6 8,24 9,80 8,75 9,29 7,03 

DHA/EPA 2,12 2,33 2,36 2,14 2,31 

EPA/ARA 3,37 6,82 6,67 5,16 3,84 

 

Dado que as femias do IGAFA no ano 2017 presentaron 

todas elas oocitos de gran tamaño, non foron tratados 

con FSH/LH, seleccionáronse 2 femias das existencias 

de reprodutores do IEO de Vigo (♀9681 e ♀9931) cuxos 

oocitos non evolucionaran nos anos anteriores, coa 

finalidade de levar a cabo os experimentos de indución. 

Procedeuse a inxectar semanalmente 10 ml de 

FSH/semana e 1 ml de LH/semana. Logo da quinta 
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semana e de non observarse desenvolvemento oocitario, 

sóbese a dose a 14 ml de FSH e 2 ml de LH. 

Diariamente medíronse os parámetros de temperatura, 

pH, osíxeno etc. Periodicamente controlouse o 

crecemento dos exemplares (tamaño, peso). Para o 

control dos exemplares e previamente á inxección con 

FSH, procedeuse a súa anestesia con 2-fenoxietanol 

(0,4 mg/litro). 

A duración do experimento foi de 10 semanas e 

tomáronse mostras a tempo 0 e nas semanas 4, 8 e 10. 

En cada mostraxe tomouse mostra de sangue para 

analizar as hormonas esteroideas e realizouse biopsia 

ovárica para extracción de oocitos para control do 

desenvolvemento e para a análise dos ácidos graxos. O 

experimento finalizou o 12 de xullo e non se observou 

evolución do tamaño de oocitos logo da indución con 

FSH/LH. Considérase que a elevada temperatura da 

auga de mar durante os meses de maio-xullo puido 

influír negativamente en canto aos efectos producidos 

pola indución con FSH/LH, polo que se decide o ano 

próximo comezar os experimentos durante o inverno 

para evitar a subida de temperaturas.  

 

 

 

  



 34 

 

  



CIMA Memoria 2017  35 

 

 

PROXECTO DE INVESTIGACIÓN EQUIPO 

TÍTULO:  

Contribución xenética para a recuperación dos bancos 

naturais de cadelucha (Donax spp.) en Galicia 

INICIO: xuño, 2017 

FINALIZACIÓN: decembro, 2019 

ENTIDADE FINANCIADORA:  

MINECO (Ministerio de Economía e Competitividade) 

Código: AGL-2016-75288-R  

INVESTIGADORA PRINCIPAL:  

UDC: Méndez Felpeto, J. 

PERSOA INVESTIGADOR: 

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

UDC: Insua Pombo, A.; Nantón, A.; Fernández Pérez, 

J.; Avecilla, F.  

APOIO Á INVESTIGACIÓN: 

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

Pérez, F.J.; Ruíz Misioné, M.  

PERSOAL BOLSEIRO: 

Castilla del Río, S.; Granjel Piñeiro, E.; Matesanz 

Salgado, D. 

 

RESUMO

Ante a diminución das capturas de cadelucha en Galicia, 

iniciouse un estudo xenético que forneza coñecementos 

científicos que axuden a identificar o problema existente 

nos bancos naturais deste molusco bivalvo.  

O obxectivo xeral do proxecto consiste na avaliación 

xenética da cadelucha (Donax trunculus) no maior 

número de localidades da Península Ibérica co fin de 

coñecer a diversidade xenética e a existencia ou non de 

diferenciación poboacional co propósito de conservar e 

xestionar este recurso de maneira eficaz.  

Durante este ano avaliamos, en parte, a diversidade 

xenética e a diferenciación poboacional na cadelucha 

Donax trunculus da Península Ibérica mediante 

marcadores moleculares. 

Así mesmo, dada a existencia doutras especies do 

xénero Donax (D. vittatus, D. semistriatus e D. 

variegatus) na área de distribución que se vai analizar, 

caracterizaremos o xene de ADNr 5S e os espazadores 

transcritos internos, ITS1 e ITS2, e secuenciaremos o 

xenoma mitocondrial nas catro especies obxecto de 

estudo co fin de obter marcadores especie-específicos 

para a identificación destas especies en fresco ou 

procesadas, o que melloraría os métodos de 

identificación. O noso traballo permitiu desenvolver novos 

marcadores para diferenciar especies do xénero Donax. 

 

Baseados en ADN nuclear 

Ademais, procedemos á secuenciación do mitoxenoma 

das especies do xénero Donax presentes na Península 

Ibérica. 

Ante a presenza de polo menos dúas especies (D. 

trunculus e D. vittatus) na costa atlántica da Península 

Ibérica, faise necesario desenvolver marcadores 

moleculares para caracterizar os bancos naturais de D. 

vittatus como outra especie que hai que conservar e/ou 

xestionar.  

Para este obxectivo, planeamos desenvolver loci 

microsatélite a través dun novo enfoque mediante 

ferramentas de secuenciación de nova xeración (NGS) e 

avaliar a diversidade xenética e estrutura poboacional 

en localidades da costa atlántica da Península Ibérica 

mediante marcadores microsatélite de ADN mitocondrial 

(xene COI). Traballo en realización. 

No criadeiro do CIMA de Ribadeo realizouse a 

estabulación, acondicionamento de reprodutores e cultivo 

de Donax trunculus. Os proxenitores obtivéronse a partir 

de mostraxes realizadas no banco de Vilarrube (ría de 

Cedeira, NO Galicia), nas seguintes datas: 20 setembro 

2016, 15 decembro 2016, 29 marzo 2017, 25 abril 2017 e 

24 maio 2017. Acondicionáronse os individuos de 

decembro e obtivéronse desovas espontáneas de todos 

os adultos estabulados no criadeiro (táboa I).  
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Táboa I. Mostraxes realizadas en Vilarrube nas que se capturaron proxenitores de cuxas desovas (CQ1, 
CQ2, CQ3, CQ4, CQ5, CQ6, CQ7, CQ8, CQ9, CQ10, CQ11, CQ12, CQ14) se obtivo semente para botar no 
medio natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os lotes dos proxenitores mantéñense separados e os 

individuos que van morrendo gradualmente ao longo do tempo 

almacénanse en botes con alcohol de 96º para a súa posterior 

análise xenotípica e a súa contribución xenética á semente. 

O día 29 de agosto de 2017 faise un reconto da semente

 obtida nas desovas CQ7 e CQ10 (do 25 de maio e do 1 de 

xuño de 2017), de proxenitores obtidos na mostraxe de 

Vilarrube do 29 de marzo de 2017. A esta semente tamén se 

lle realizou o seguimento xenético, analizando os individuos 

que quedan retidos en peneiras de 800, 1000 e 1500 µm (fig. 

1A).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Semente obtida das desovas CQ7 e CQ10 analizada xeneticamente e sementada na praia de Abrela. A: 
semente retida en peneiras de 800, 1000 e 1500 µm; B: semente de 12 mm marcada e sementada en maio de 2018 

 

A primeira sementeira desta semente (uns 10 000 

individuos) realízase o 3 de maio de 2018 na praia de 

Abrela (ría de Viveiro, NO Galicia), cando xa teñen un 

tamaño de 12 mm (fig. 1B). 

 

 

Estanse a facer probas de marcaxe da semente con 

diferentes métodos co obxectivo de realizar un 

seguimento periódico na praia de Abrela e localizar 

posibles individuos pertencentes ás sementeiras 

Mostraxes=Proxenitores Desovas 

Mostraxe 15 decembro 2016 
15/02/2017 CQ1 

09/03/2017 CQ2 

Mostraxe 29 marzo 2017 

03/04/2017 CQ3 

24/04/2017 CQ4 

16/05/2017 CQ6 

25/05/2017 CQ7 

01/06/2017 CQ10 

Mostraxe 25 abril 2017 

27/04/2017 CQ5 

26/05/2017 CQ8 

02/06/2017 CQ9 

12/06/2017 CQ12 

21/06/2017 CQ14 

Mostraxe 24 maio 2017 01/06/2017 CQ11 

A B 
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realizadas. Esta semente tamén vai ser analizada polo 

grupo de xenética, cerrando o ciclo do estudo. 

 

ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN EQUIPO 

 

TÍTULO:  

Indución da fixación e metamorfose en ameixa fina, 

babosa e xaponesa 

 

INICIO: xuño, 2016 

FINALIZACIÓN: decembro, 2018 

 

ENTIDADE FINANCIADORA:  

Consellería do Mar. Xunta de Galicia  

Código: CIMA 16/05  

 

INVESTIGADORA PRINCIPAL:  

Nóvoa Vázquez, S.  

PERSOAL INVESTIGADOR: 

CIMA: Martínez Patiño, D.; Ojea Martínez, J.  

USC: Pazos Castelos, A. J.; Pérez-Parallé Mera, M. L.; 

Sánchez López, J. L.  

APOIO Á INVESTIGACIÓN: 

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

Pérez, F.J.; Ruíz Misioné, M.  

PERSOAL BOLSEIRO: 

Castilla del Río, S.; Granjel Piñeiro, E.; Matesanz 

Salgado, D. 

 
RESUMO 
 

Os dous equipos de traballo que forman parte da acción 

son o CIMA de Ribadeo e o Instituto de Acuicultura (IA), 

da Universidade de Santiago de Compostela (USC). 

Nesta acción estúdase a fixación e metamorfose en 

especies de ameixa de interese marisqueiro en Galicia: 

ameixa xaponesa (Ruditapes philippinarum) (Adams & 

Reeve, 1850), ameixa babosa (Venerupis corrugata) 

(Gmelin, 1791) e ameixa fina (Ruditapes decussatus) 

(Linnaeus, 1758). O seu principal obxectivo é establecer 

un método rutineiro, efectivo e de baixo custo para 

inducir a súa fixación e metamorfose e, desta forma, 

mellorar a súa produción en criadeiro industrial. 

Os obxectivos que se pretenden abordar nos tres anos 

que dura o proxecto son: 

1. Efecto de ións e compostos neuroactivos sobre a 

fixación e metamorfose de larvas de ameixa. 

2. Efecto de «biofilmes» naturais sobre a fixación e 

metamorfose de larvas de ameixa. 

3. Efecto de diferentes substratos sobre a fixación e 

metamorfose de larvas de ameixa. 

Os traballos realizados durante o ano 2016 a 2017 

abordaron o estudo da fixación e metamorfose da 

ameixa xaponesa e babosa. Realizáronse experimentos 

de laboratorio nos que non soamente se probaron 

distintas substancias indutoras (o ión cloruro cálcico) e 

compostos neuroactivos (ácido γ-amino-n-butírico 

(GABA), epinefrina, norepinefrina, L-DOPA, IBMX, 

serotonina e acetilcolina), senón que ademais se 

avaliaron diferentes substratos para estudar a fixación 

das larvas.  

Para complementar estes experimentos, tamén se fixo o 

seu seguimento durante varios días, no ámbito do cultivo 

estándar, e así coñecer máis os procesos de 

metamorfose de cada especie. E dada a circunstancia de 

poder dispoñer no CIMA de Ribadeo de navalla (Ensis 

magnus), (Schumacher, 1817) e de cadelucha (Donax 

trunculus), (Linnaeus, 1758), fixéronse estudos 

preliminares destas especies de igual interese 

marisqueiro. 

As tarefas do cronograma da acción realizadas neste 

ano foron a T0, T1 e T3 que se describen a continuación. 

T0. Acondicionamento de proxenitores e cultivos 

larvarios  

Nas instalacións do CIMA de Ribadeo realizouse o 

cultivo larvario ata que as larvas eran competentes, é 

dicir, ata que se pon de manifesto a aparición do pé na 

maioría das larvas e nese momento iniciábanse as 

probas. 

Para iniciar o cultivo destas especies, recolléronse do 

medio natural os reprodutores na época que coincidía 

coa súa madurez sexual. No caso da ameixa xaponesa, 

dende maio ata outubro. A ameixa babosa presenta 
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gametos maduros durante todo o ano, non existe un 

período de repouso. Unha vez estabuladas no criadeiro, 

en tanques de 150 litros con circuíto aberto e a unha 

temperatura similar á do medio natural, obtivéronse as 

desovas unhas veces de forma espontánea e outras 

mediante inducións con choques térmicos. 

Despois do desenvolvemento embrionario, iniciouse o 

cultivo larvario en tanques de fibra de vidro de 500 litros, 

con auga filtrada a unha temperatura entre 18-20 ºC, 

renovación total da auga cada dous días e alimentación 

cunha mestura de especies microalgais cultivadas en 

sistema de produción continua.  

Cada especie ten unha duración diferente do cultivo 

larvario, é dicir, dende larva D ata pedivelíxera. A ameixa 

xaponesa inicia a fixación e proceso de metamorfose aos 

15 días cun tamaño de 180-230 µm e as larvas quedan 

retidas en peneira de 150 µm; no caso da ameixa 

babosa, a fixación ten lugar aos 16 días cun tamaño de 

250 µm e tamén quedan retidas en peneira de 150 µm.  

Cando a maioría do total de individuos do cultivo chegou 

a esta etapa, iniciáronse as probas de laboratorio. 

Recolléronse os individuos necesarios para as probas do 

resto, continuouse o seu cultivo nos mesmos tanques de 

500 litros, pero en cilindros con malla de 150 µm aos que 

se lles aplica un fluxo forzado por air-lift descendente. 

Obtidas as larvas competentes, cunha parte, iniciábanse 

as probas de laboratorio nestas instalación e, con outra, 

era necesario o seu transporte nas condicións máis 

óptimas posible ata o laboratorio do Instituto de 

Acuicultura (IA) de Santiago de Compostela.  

Conseguise optimizar un método de transporte co que as 

larvas chegaron ao laboratorio do IA en perfecto estado 

ás 12 ou ata 24 horas, co que se puideron iniciar de 

forma inmediata os ensaios. 

As larvas foron transportadas nunha pequena peneira de 

malla de 140 µm dentro dunha placa de Petri de vidro. 

Ían lixeiramente humedecidas mediante unha gasa 

mollada en auga salgada e conservaron a humidade e 

temperatura ao ir embaladas hermeticamente nunha 

pequena caixa de porexpán (poliestireno expandido, 

EPS) con arrefriadores de xeo. 

T1 e T3. Efecto de ións e diferentes substratos sobre 

a fixación de larvas de ameixa 

Realizouse un experimento de laboratorio con ameixa 

xaponesa (Ruditapes philippinarum). A substancia 

indutora empregada foi o cloruro cálcico (CaCl2.2H2O) en 

distintas concentracións e tres substratos distintos: 

placas de polistireno (empregadas anteriormente noutro 

ensaio de laboratorio), placas de vidro e placas de vidro 

pero cunha peneira con malla de nailon de 140 µm no 

seu interior.   

O experimento foi por triplicado en placas de Petri de 90 

mm, pero as larvas foron mantidas nun volume final de 

25 ml de auga de mar filtrada (FSW). Cada experimento 

incluíu un control con FSW sen indutor (control: 0 mM). A 

fixación e metamorfose foi monitorizada cun microscopio 

Nikon SMZ-2T transcorridas 24 e 48 horas.  

 

 Substratos empregados: 

 
Placas de Petri de polistireno 

 
 

Placas de Petri de vidro 
 
 
 

Placas de Petri de vidro con peneira de malla de nailon de 140 µm 
 
 
 

 Preparación das concentracións de cloruro cálcico 

 
 

 
 
  

STOCK 

Cloruro cálcico (30 mM) 2,2 g 
500 ml 

AUGA MAR FILTRADA 
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Empregáronse as seguintes concentracións de cloruro cálcico: 
 

 

Fíxose a avaliación de resultados e expresouse o 

número de larvas que superou a metamorfose e de 

larvas mortas como porcentaxe de metamorfose (100 x 

número de larvas metamorfoseadas/número total de 

larvas) e porcentaxe de mortaldade (100 x número total 

de larvas mortas/número total de larvas), 

respectivamente. Considérase que as larvas fixeron a 

metamorfose cando desaparece o veo e se poden 

observar as branquias e un sifón incipiente. Os 

resultados foron analizados mediante o programa 

estatístico SPSS 20.0, utilizando un ANOVA. Os 

resultados foron considerados significativos cando p< 

0,05. 

Na figura 1 obsérvase o efecto das tres concentracións 

do ión cloruro cálcico sobre as larvas pedivelíxeras de

 Ruditapes philippinarum nos tres substratos estudados. 

Segundo os resultados obtidos, a fixación da ameixa 

xaponesa nas placas de polistireno, como xa sucedera 

en experimentos anteriores, presentou moi malos 

resultados polo que tampouco se puido avaliar o seu 

comportamento ao engadir as distintas concentracións 

de cloruro cálcico. 

Entre os distintos substratos existen diferenzas 

significativas e os mellores resultados de fixación foron 

os obtidos cando a ameixa se expuxo ao vidro e ás 

peneiras con malla de nailon. Con todo, non existen 

diferenzas significativas (p<0,05) entre as concentracións 

do cloruro cálcico e polos datos non se observa a súa 

influencia na fixación desta especie. 

 
Figura 1. Porcentaxes de fixación de larvas de Ruditapes philippinarum despois de ser expostas durante 48 horas a 
concentracións de 30, 20 e 10 mM de cloruro cálcico, tendo como substrato placas de Petri de vidro, de polistireno e 

con peneira 
 

Nesta especie, ás 48 horas, tampouco parece provocar 

mortaldades o cloruro cálcico. 

T1. Efecto de compostos neuroactivos sobre a 

fixación de larvas de ameixa 

Desenvolvéronse con éxito dous experimentos de 

indución da metamorfose a escala de laboratorio.  

Tratáronse larvas competentes das ameixas Ruditapes 

philippinarum (Adams & Reeve, 1850) e Venerupis 

corrugata (Gmelin, 1791), con 7 compostos neuroactivos: 
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o ácido γ-amino-n-butírico (GABA), as catecolaminas 

epinefrina, norepinefrina e L-DOPA, así como con IBMX, 

serotonina e acetilcolina. Para determinar a 

concentración óptima do posible indutor, utilizáronse tres 

concentracións: 10-4, 10-5e 10-6 M e o tempo de 

exposición para levar adiante a avaliación dos resultados 

foi de 72 horas.  

Os experimentos foron realizados por triplicado en

placas de Petri de 90 mm de vidro. As larvas foron 

colocadas nun volume final de 25 ml de auga de mar 

filtrada (FSW) cunha malla de 10 μm e tratada con 

radiación ultravioleta a unha densidade de 4 larvas/ml. 

Cada experimento incluíu un control con FSW sen 

indutor potencial engadido. A metamorfose foi 

monitorizada cun microscopio Nikon SMZ-2T 

transcorridas 72horas.  

 

 

 Preparación dos reactivos 

Deben ser preparados inmediatamente antes de usalos para evitar a posible degradación e utilizáronse as seguintes 

concentracións: 

 

 
 
A avaliación dos resultados fíxose igual ca nas tarefas T1 e T3 descritas anteriormente. 
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Figura 2. Porcentaxe de metamorfose de larvas de Ruditapes philippinarum 
tras ser expostas 72 h ás concentracións 10-4, 10-5 e 10-6 M de acetilcolina, serotonina, IBMX, norepinefrina, epinefrina, 

GABA e L-DOPA 
Os asteriscos indican diferenzas significativas (*p<0,05) co control, que carece da presenza de moléculas indutoras. 

 
 

Na figura 2 pódese observar o efecto da concentración 

dos diferentes indutores na porcentaxe de metamorfose 

en larvas pedivelíxeras de Ruditapes philippinarum.  

Nos experimentos con larvas de ameixa xaponesa 

Ruditapes philippinarum, pódese observar como GABA, 

epinefrina e IBMX son indutores efectivos da 

metamorfose. Nos dous primeiros casos, para unha 

concentración de 10-5 M a porcentaxe de éxito en canto á 

superación deste proceso vai dende aproximadamente 

un 30 % no control ata máis dun 60 % en presenza 

destes indutores. No caso do IBMX atopáronse 

incrementos semellantes tanto para concentracións de 

10-5 M como de 10-6 M. Norepinefrina, acetilcolina, 

serotonina e L-DOPA non foron efectivas nas 

concentracións estudadas ou incluso afectaron de forma 

negativa a metamorfose das larvas.  

É importante sinalar que tanto GABA como epinefrina 

non se mostraron tóxicas para as larvas na 

concentración antes sinalada e aínda diminuíron a 

mortaldade á metade da observada nos controis. O 

indutor IBMX non mostrou diferenzas significativas cos 

controis en canto a mortaldade larvaria. 

No caso de Venerupis corrugata a limitación no número 

de larvas do que dispoñiamos levounos a ensaiar só 

catro compostos neuroactivos: GABA, epinefrina, 

norepinefrina e serotonina, a tres concentracións 

diferentes e cun deseño experimental por triplicado para 

poder extraer datos estatísticos. 

Na figura 3 pódese observar o efecto da concentración 

dos diferentes indutores na porcentaxe de metamorfose 

en larvas pedivelíxeras de Venerupis corrugata. Nos 

resultados obtidos nesta ameixa, observouse de novo 

como GABA e epinefrina son dous potentes indutores da 

metamorfose nas tres concentracións ensaiadas. As 

concentracións de 10-4 e 10-5 dos dous indutores 

provocan porcentaxe de éxito na superación da 

metamorfose, que se incrementou de forma significativa 

dende un 30 % nos controis ata case un 80 % na 

presenza destas moléculas. Para unha concentración 

máis baixa de 10-6 M, o efecto é menor aínda que tamén 

significativo de mellora do proceso. Pola súa parte, nin 

norepinefrina nin serotonina provocan ningún efecto 

indutor da metamorfose en larvas de ameixa babosa. 
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Figura 3. Porcentaxe de metamorfose de larvas de Venerupis corrugata tras ser expostas  
72 h ás concentracións 10-4, 10-5 e 10-6 M de serotonina, norepinefrina, epinefrina e GABA 

Os asteriscos indican diferenzas significativas (*p<0,05) co control, que carece da presenza de moléculas indutoras. 

 
 

Nin GABA nin epinefrina resultaron tóxicos para as 

larvas ao contrario que serotonina e norepinefrina que 

provocan toxicidade maior en función das concentracións 

máis altas ensaiadas.  

Conclusións 

1. GABA (10-5 M), epinefrina (10-5 M) e IBMX (10-5 M, 

10-6M) incrementaron de forma significativa a porcentaxe 

de metamorfose das larvas de Ruditapes philippinarum 

sen ningún efecto tóxico aparente despois dun 

tratamento de 72 horas.  

GABA (10-5 M) e epinefrina (10-5 M) provocaron este 

efecto positivo en larvas de Venerupis corrugata. 

Polo tanto, estes compostos son candidatos idóneos 

para a súa utilización cun cambio de escala en 

experimentos en criadeiro industrial.  

2. O polistireno é o peor material como substrato para a 

realización do proceso de fixación de Ruditapes 

philippinarum.  

3. O vidro e as mallas de nailon provocan efectos 

positivos na fixación desta especie. Os experimentos nas 

mallas resultan tediosos, posto que é máis difícil 

observar e monitorizar as larvas, con todo, é un 

substrato adecuado. 

4. O ión cloruro cálcico non ten moita influencia positiva 

na fixación da ameixa xaponesa pero, nas 48 horas que 

duraron os experimentos, non afecta á súa 

supervivencia. 
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RESUMO 

Desenvolvemento das tarefas de cultivo de semente 

de moluscos bivalvos realizadas nas instalacións do 

minicriadeiro situado no IGAFA 

En novembro de 2016 incorporáronse os novos bolseiros 

ás instalacións do minicriadeiro do IGAFA para levar a 

cabo a mellora na aprendizaxe de técnicas de cultivo de 

semente de moluscos bivalvos e para a realización de 

tarefas de control microbiolóxico das distintas zonas da 

instalación.  

Os dous primeiros meses, levouse a cabo a posta a 

punto das instalacións para poder comezar a actividade 

de cultivo de semente en xaneiro de 2017. 

Melloras realizadas: 

- Posta a punto da zona do tanque de decantación. 

- Reparación e mantemento do filtro rotativo. 

- Posta a punto da climatización da sala larvaria. 

- Posta a punto e mellora do circuíto de auga quente na 

sala de reprodutores. 

- Reparación do pasteurizador, cambio da resistencia e 

posta a punto do intercambiador de placas para tratar a 

auga que entra no circuíto continuo de fitoplancto. 

- Cambio do equipo UV no circuíto continuo de 

fitoplancto que queda como sistema de seguridade por 

se fallase a autoclave. 

- Introdución dun sistema de vaporización portátil para a 

limpeza dos distintos circuítos de fitoplancto. 

- Introdución dunha lámpada UV para mellorar a calidade 

da auga do sementeiro en caso de necesidade. 

- Reparación e mantemento do climatizador do 

sementeiro. 

- Compra dunha neveira para o mantemento dos medios 

e placas que se utilizan en microbioloxía. 

- Introdución dunha cabina para levar a cabo todas as 

tarefas de microbioloxía. 

- Reparación, mantemento e posta a punto da autoclave. 

Unha vez realizados estes axustes, comezamos a 

actividade de cultivo de 4 especies de moluscos 

bivalvos: ameixa babosa (Venerupis corrugata), ameixa 

xaponesa (Ruditapes philippinarum), ameixa bicuda 

(Venerupis aurea) e ameixa fina (Ruditapes decussatus). 

Os lotes de reprodutores que utilizamos para a produción 

de semente foron adquiridos en diferentes confrarías da 

ría de Arousa (Illa de Arousa, Vilanova de Arousa e 

Cambados). 
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Unha vez a semente alcanzou a tamaño de entrega, 

facilitáronse os exemplares a diferentes confrarías que 

os solicitaran previamente. 

Como podemos observar na táboa seguinte, no ano 

2017 entregáronse a distintas confrarías galegas (A 

Coruña, Rianxo e Cambados) un total de 37 298 kg de 

semente, equivalentes a 751 566 individuos das 

diferentes especies de ameixas cultivadas nestas 

instalacións (tamaños comprendidos entre T3 e T7).  

 

TOTAL LOTES ENTREGADOS EN 2017 

TAMAÑO PESO (g) NÚM. INDIVIDUOS TOTAL 

LOTE 1 
(Babosa) 

14 660 346 735 

LOTE 2 
(Babosa) 

11 062 240 990 

LOTE 3 
(Babosa) 

9751 143 200 

LOTE 4 
(Babosa) 

1124 14 461 

LOTE 5 
(Babosa) 

600 3450 

LOTE J1 
(Xaponesa) 

101 2730 

TOTAL 37 298 751 566 

 

 

Como parte da acción de investigación dos 

minicriadeiros, este ano comezaron as tarefas 

correspondentes a unha liña de investigación de «control 

microbiolóxico das instalacións» dirixida polo equipo do 

Departamento de Microbioloxía da Universidade de 

Santiago de Compostela (USC). 

As actividades de control microbiolóxico en planta 

levounas a cabo directamente o persoal bolseiro do 

minicriadeiro e consistiron na toma de mostras 

(procedentes dos diferentes puntos de control 

preestablecidos), sementeira en placas, lectura de 

resultados, anotación en formularios específicos e envío 

de imaxes ao laboratorio de microbioloxía. 

O procesado dos datos e a súa interpretación 

realizounas o Departamento de Microbioloxía da USC, o 

que permitiu extraer conclusións para propoñer melloras 

e establecer novos procedementos de control 

microbiolóxico na planta de cultivo.  

No tempo transcorrido do proxecto, déuselles aos 

bolseiros formación práctica en microbioloxía de 

criadeiros de bivalvos que os capacitase para a 

realización das tarefas previstas neste campo. Foron 

adestrados na recollida e procesado in situ de mostras 

para análises bacteriolóxicas e virolóxicas, xunto coas 

prácticas de manexo de mostras e material en 

condicións adecuadas. Supervisouse a execución 

práctica dos coñecementos adquiridos e os resultados 

da realización dos labores requiridos. 

Deseñouse un protocolo de control microbiolóxico das 

instalacións, centrándose nos dous compartimentos 

transversais: a auga de mar e os cultivos de fitoplancto 

utilizados como alimento. En primeiro lugar, 

identificáronse os circuítos de subministración de auga e 

de alimentación, cos distintos tramos de conducións e 

tratamentos usados neles. Segundo este deseño, e tras 

unha análise de riscos, buscáronse os puntos de 

mostraxe accesibles que permitisen obter a información 

necesaria, partindo dun número amplo que dese unha 

cobertura total da instalación. Avaliouse tamén a 

frecuencia de mostraxe, de forma que se garantise a 

compatibilidade destas tarefas cos traballos de rutina do 

criadeiro, coa finalidade última de incorporalas a estes. 

Unha vez completado o deseño do protocolo, 

procedeuse á súa aplicación práctica por parte dos 

bolseiros baixo supervisión. 
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Durante este período foron exercitando a súa 

capacitación para os traballos relacionados coa 

microbioloxía, ao tempo que se poñía a punto a 

aplicación do protocolo e se solucionaron os problemas 

que sempre xorden durante este proceso. 

Despois das etapas iniciais de axustes, os resultados 

obtidos permitiron ofrecer información para a mellora da 

instalación en si e dos protocolos de manexo. O 

obxectivo, en todo caso, é a avaliación continua dos 

circuítos, que garanta o seu correcto funcionamento. 

Dado que a maior parte dos tratamentos utilizados en 

criadeiros de bivalvos están enfocados a un control da 

microbiota, é imprescindible, para evitar gastos inútiles e 

asegurar a sustentabilidade, comprobar a súa eficacia. A 

información obtida resulta tamén de utilidade para a 

comprobación interna dos protocolos de limpeza, de 

tanta importancia nestas instalacións. Ademais, ofrece 

información dos riscos de problemas de produción 

vinculados a potenciais patóxenos bacterianos. 

Avanzando un paso máis, unha vez en marcha o 

protocolo dos circuítos de auga e microalgas, 

comezouse con controis microbiolóxicos das desovas 

obtidas nas instalacións, apartado este en 

desenvolvemento. 

Realizáronse controis histopatolóxicos de diversos lotes 

de ameixa babosa (Venerupis corrugata), utilizados 

como reprodutores no minicriadeiro do IGAFA.  

Estes controis efectuáronse sobre un total de 4 lotes de 

ameixa babosa, 3 procedentes da zona do Bohído, e 1 

lote tamén procedente do Bohído, pero cun período duns 

3 meses na batea de experimentación do IGAFA. 

En canto ao número total de ameixas procesadas, foi de 

110 exemplares. Este procesado da mostra supón as 

medicións e pesos correspondentes. A continuación, tras 

ser abertas co bisturí, retírase de cada unha das 

ameixas un fragmento de vianda que conteña manto, 

gónada, masa visceral, branquia e pé. Este fragmento 

fíxase con solución Davidson, deshidrátase en alcohois 

de gradación crecente, aclárase con xileno e realízase a 

impregnación e inclusión en parafina. Os cortes de 

microtomo de 5 micras tínguense con hematoxilina de 

Harris e eosina. As preparacións histolóxicas 

examínanse en microscopio óptico, para determinar a 

posible presenza de organismos parasitos e alteracións 

patolóxicas. 

Na actualidade, encontrámonos nunha fase intermedia 

de mostraxes e da observación microscópica, de 

momento o principal problema patolóxico detectado foi o 

G. perkinsus, con prevalencias de parasitación, que 

nalgúns lotes poden chegar ao 40 %, pero sempre con 

intensidade de infestación baixa. 

Outras parasitoloxías entendidas como menores 

detectadas son: ciliados, gregarinas do G. nematopse e 

casos estritamente puntuais de organismos tipo 

Rickettsia.  

Desenvolvemento das tarefas realizadas no Centro 

de Cultivos Mariños de Ribadeo 

Durante o ano 2017 fíxose o estudo do ciclo 

gametoxénico de dúas especies de bivalvos como son a 

ameixa bicuda (Venerupis aurea) e o berberecho 

(Cerastoderma edule). Da ameixa bicuda recolléronse 

mostras de reprodutores durante todo un ano cunha 

periodicidade mensual para procesalas e facer o estudo 

histolóxico da gónada para determinar o seu ciclo 

reprodutivo. As mostras proceden de Cangas do Morrazo 

e os resultados indican que a etapa de madurez desta 

especie corresponde cos meses de primavera e verán, 

coincidindo isto cos resultados acadados por outros 

autores para esta especie.  

Polo que se refire ao berberecho, non se puido 

completar o ciclo. As mostras dos reprodutores 

procedían de Noia, pero só puideron conseguir mostras 

durante catro meses, co cal foi imposible completar un 

ano de mostraxe que sería o mínimo necesario para 

elaborar o esquema do ciclo reprodutivo. 

Durante o ano 2017 realizouse o cultivo das diferentes 

especies de bivalvos que se levan a cabo no 

desenvolvemento desta acción; traballouse coas 

seguintes especies: ameixa babosa, fina, xaponesa, 

rubia e bicuda; cadelucha e navalla. 

Trátase de establecer un protocolo de cultivo estándar 

extrapolable a calquera criadeiro de moluscos bivalvos 

no que se intenta diversificar as especies, para manter 

activo o criadeiro ao longo de todo o ano. Por iso 

especies como a ameixa babosa, bicuda, rubia e navalla 

se cultivaron sobre todo nos meses de outono, inverno e 

primavera; a cadelucha durante a primavera e o verán e 

deixando só para os meses de verán o cultivo de ameixa 

fina e xaponesa.  

Aínda que segundo os resultados do ciclo gametoxénico 

da ameixa bicuda a madurez é sobre todo na primavera 

e no verán, no criadeiro conseguimos desovas xa dende 

o mes de febreiro e ata o mes de maio. A duración media 
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do cultivo larvario ata a fixación para esta especie foi de 

15 días e a supervivencia media do 55 %. 

O cultivo poslarvario realizouse no criadeiro (ata un 

tamaño de 2 mm) e no invernadoiro (ata un tamaño de 5 

mm). A preengorda de semente entre 5 e 10 mm levouse 

a cabo nunha batea experimental que está fondeada no 

porto de Ribadeo e a semente obtida levouse para 

Cangas do Morrazo xa que a confraría tiña interese en 

recuperar un banco natural con esta especie. No ano 

2017 entregáronse 72 000 unidades cun tamaño medio 

de 10 mm. A maior parte desta entrega foi semente 

obtida das desovas de 2016, xa que esta especie precisa 

varios meses para acadar a tamaño de 10 mm e nos 

meses de novembro ata abril o crecemento na batea foi 

só do 5-10 %, mentres que durante a primavera e o 

verán o aumento en tamaño está entre un 30-40 % 

mensual. 

O cultivo da navalla levouse a cabo entre os meses de 

febreiro e abril, a supervivencia durante o cultivo larvario 

oscilou entre un mínimo do 29 % e un máximo do 78 %. 

A preengorda de semente a partir de 8-10 mm faise 

colocando a semente nun substrato areoso e, cando 

acadan o tamaño medio de 15 mm, xa se levan ao medio 

natural, a sementeira levárona a cabo buzos-navalleiros 

da confraría de Cangas, para reforzar a produción dos 

bancos naturais, entregáronse 63 000 unidades en 2017. 

Esta especie acada a tamaño de 15 mm nuns seis 

meses dende a desova, así que ao desovar entre 

febreiro e abril pódense trasladar ao medio natural a 

finais do verán ou principios de outono do mesmo ano. 

O cultivo da ameixa rubia resulta máis complicado ca as 

outras especies, xa que é máis difícil obter desovas. No 

mes de febreiro fixemos o seguimento dun cultivo 

larvario e, aínda que a supervivencia do cultivo larvario 

foi do 50 %, tivemos altas mortaldades na preengorda da 

semente. 

Para os cultivos de cadelucha empregamos reprodutores 

de Vilarrube (Valdoviño-A Coruña), as desovas 

leváronse a cabo entre os meses de febreiro e xuño. 

Esta especie ten tamén un cultivo difícil con altas 

mortaldades xa que é especialmente sensible aos 

efectos de bacterias do xénero vibrio. Os episodios de 

mortaldades están sempre asociados coa proliferación 

destas bacterias. Para minimizar estes efectos lévanse a 

cabo estritos controis microbiolóxicos de todo o criadeiro 

(auga, fitoplancto e larvas) facendo sementeiras en 

placas con medio de cultivo específico para os vibrios 

todas as semanas.  

Dos cultivos levados a cabo das ameixas fina, babosa e 

xaponesa no ano 2016, entregáronse durante o ano 

2017 a diferentes confrarías partidas de semente destas 

ameixas para a súa engorda no medio natural. De 

ameixa babosa foron 450 000 unidades repartidas nas 

confrarías da Coruña, Noia e San Cosme de Barreiros. 

De ameixa fina 400 000 unidades para as confrarías de 

San Cosme, Baldaio, Noia, A Coruña, Vicedo, Cedeira, 

Barqueiro e Espasante. De ameixa xaponesa foron 

400 000 unidades ás confrarías de Ribadeo, San Cosme, 

Vicedo, Barqueiro e Espasante. 

Parte desta semente foi preengordada no minicriadeiro 

do Vicedo, nun sistema de barrís con aireación forzada 

que están colocados nun pantalán do porto. A semente 

trasladouse dende o criadeiro de Ribadeo e, unha vez 

que alcanzou o tamaño necesario para a sementeira no 

medio natural, foi entregada ás confrarías da zona do 

Vicedo, Barqueiro, Espasante e Cedeira. 
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RESUMO 

Na presente acción propúxose o desenvolvemento dun 

estudo patolóxico que pretendía a identificación das 

colonias de procariotas intracelulares (CPI) detectadas 

nos estudos anteriores (Darriba et al., 2012; Informe 

CIMA 2012) como axente patóxeno asociado a episodios 

de mortaldade e continuar o estudo epidemiolóxico 

iniciado con posterioridade ás mortaldades na ría de 

Vigo e Cabío (ría de Arousa). Tamén o seguimento da 

estrutura de tamaños de poboacións de ameixa rubia de 

4 bancos desta ría (Cabo de Mar, Tirán, Liméns e Illas 

Cíes). 

Preséntase, a continuación, un resumo dos resultados 

obtidos por obxectivos. 

Obxectivo 1. Análise da poboación 

No outono de 2013, só os bancos de Cabo de Mar e Illas 

Cíes presentaron unha estrutura de tamaños 

aparentemente equilibrada, entendida esta como aquela 

na que a abundancia de individuos menores de 40 mm e 

a frecuencia de individuos das novas cohortes é maior ca 

a de individuos comerciais (>= 40 mm) e que, polo tanto, 

permita unha renovación eficaz da fracción da poboación 

obxecto de explotación. O resto dos bancos estudados 

presentaba unha estrutura de tamaños non equilibrada. 

A partir do outono de 2015, en cada un dos distintos 

bancos da ría de Vigo, a estrutura de tamaños empeza a 

estar equilibrada, o que permitiría pensar nunha mellora 

na dinámica da poboación, se non existise explotación 

de tamaños ilegais para acadar os topes. 

Na figura 1, onde a totalidade da poboación de ameixa 

rubia da ría de Vigo se considera como un único banco, 

a estrutura de tamaños obsérvase tamén equilibrada a 

partir do outono de 2015. 
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Figura 1. Estrutura de tamaños da poboación de ameixa rubia de toda a ría de Vigo considerada como un único banco 

(outono de 2013-primavera 2017) coas cohortes atopadas e o seu seguimento dende outono de 2015 (FISAT II 

normalizadas con NORMSEP). 

 

O tamaño medio nos bancos equilíbrase tamén a partir 

da mostraxe do outono de 2015 (entendendo o equilibrio 

como o aumento da fracción de tamaño ilegal en 

comparanza coa fracción de tamaño legal). A partir desa 

data existe un pequeno aumento do tamaño medio nas 

mostraxes da primavera e un descenso no outono ao 

atopar a nova fixación cun tamaño moito menor (figura 

2). 
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Figura 2. Tamaño medio dos individuos de ameixa rubia de cada banco do estudo (2013 -2017) 

 

As abundancias relativas do conxunto da ría de Vigo, 

considerado na súa totalidade como un único banco, 

represéntanse na figura 3, onde se observa que vai 

diminuíndo ata alcanzar o mínimo en outono de 2014. A 

partir desa data, as abundancias relativas das seguintes 

mostraxes foron aumentando ata primavera de 2016, 

descendendo en outono de 2016 e aumentando de novo 

na primavera de 2017. 

 

 
Figura 3. Abundancia relativa (media número individuos obtidos por rañada) de ameixa rubia na totalidade da 

ría de Vigo, considerada como un único banco 

 

 

Obxectivo 2. Identificación do axente etiolóxico (CPI, 

colonias procariotas intracelulares).  

A análise, mediante BLAST, das secuencias obtidas a 

partir da clonación dos fragmentos do xene 16s rRNA 

amplificados con cebadores indicados por Metselaar et 

al. (2000) mostrou no caso da secuencia IPO_1 gill P. 

rhomboides_Galicia un 98 % de máxima identidade coa 

especie Endozoicomona atrinae (NR_134024.1 do 

GenBank) (porcentaxe de cobertura do 100 %) e a 

secuencia IPO_2 gill P. rhomboides_Galicia un 97 % de 

máxima identidade con distintas secuencias de 

Candidatus endonucleobacter bathymodioli atopadas no 

GenBank. Estas bacterias pertencen ao grupo 

gammaproteobacteria subgrupo proteobacteria, e o 

Candidatus endonucleobacter bathymodioli tamén está 

incluído na familia Endozoicomonaceae 

(http://www.uniprot.org/taxonomy). Datos similares foron 

observados por Cano et al. (2018) para un organismo 

procariota intracelular da glándula dixestiva e branquia 

da vieira (Pecten maximus) en Lyme Bay (sueste de 
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Inglaterra), caracterizando ese organismo como do tipo 

endozoicomona (KX780138 do GenBank).  

Obxectivo 3. Observación ao microscopio óptico das 

preparacións histolóxicas recollidas na ría de Vigo. 

Nos bancos de Liméns, Cíes e Tirán da ría de Vigo 

obsérvanse prevalencias moi altas (arredor do 100 %) de 

CPI1-Br en todas as datas. As intensidades medias de 

infección (Imi) (barras vermellas) foron moderadas (máis 

de 100 col. /10 c.) en Liméns 2014 e 2015, e en Cíes no 

2012, e o resto foron baixas (menos de 100 col. /10 c.) 

ou moi baixas (menos de 50 col. /10 c.). No que respecta 

ás CPI2-Br, as prevalencias foron variables (liña azul) e 

as Imi moi baixas nos distintos bancos. 

No banco de Cabo de Mar (ría de Vigo), onde se 

rexistrou o episodio de mortaldade no ano 2010, as 

prevalencias das CPI1-Br igualmente foron moi altas 

durante todo o período de estudo. A intensidade media 

(Imi) foi moi alta durante o evento de mortaldade no ano 

2010 (máis de 300 col. /10 c.) e alta (máis de 200 col. /10 

c.) ao longo do 2011. Observouse un descenso 

progresivo ata alcanzar na actualidade valores moi 

baixos (moi inferiores a 50 col. /10 c.). No que respecta 

ás prevalencias de CPI2-Br (liña azul), estas foron moi 

altas igualmente no ano 2010 e 2011 e observouse un 

descenso progresivo ata a actualidade. A Imi detectada 

no 2010 (mortaldade) foi baixa aínda que rexistrou o 

reconto máis alto de todos os bancos analizados (23 col. 

/10 c.) e a partir do 2011 chega a acadar valores moi 

baixos. 

Obxectivo 4. Estudo epidemiolóxico que se centra nos 

axentes patóxenos que foron identificados como posibles 

responsables de causar efectos deletéreos na ameixa 

rubia. 

No tocante aos organismos procariotas, cómpre resaltar 

que non se comentarán neste apartado, xa que foron 

avaliados en detalle no obxectivo anterior. Dos demais 

procariotas, no que respecta aos quistes bacterianos en 

branquia, na ría de Vigo destacaron os niveis elevados 

de prevalencias nos bancos de Tirán (zona interna) e en 

Cabo de Mar (zona media sur), namentres que nos 

bancos de Liméns (zona media norte) e Illas Cíes (zona 

externa) os niveis foron inferiores. No banco de Cabío 

(ría de Arousa) obsérvase unha variabilidade nas 

prevalencias (17 % ao 100 %). Para avaliar 

estatisticamente estes resultados, realizouse unha 

análise das prevalencias globais por pares e obtívose 

que os bancos de Cabo de Mar e Tirán teñen as 

prevalencias significativamente máis altas dos bancos 

analizados, seguidos de Cabío con valores 

significativamente maiores ca Liméns e este, pola súa 

vez, ten valores significativamente maiores ca as Illas 

Cíes, que acada os niveis significativamente máis 

baixos. 

As colonias procariotas intracelulares (CPI) observadas 

na glándula dixestiva acadaron prevalencias variables, 

baixas en xeral en todos os bancos. A análise das 

prevalencias globais por pares amosou que Cabo de Mar 

e Liméns presentaron os valores significativamente 

maiores, seguidos de Illas Cíes, Tirán e Cabío. Do grupo 

dos protozoos, destacaron as gregarinas do xénero 

Nematopsis, que se detectaron en todas as mostras, con 

prevalencias altas. Aínda así, as intensidades foron 

baixas en xeral, con casos puntuais de intensidades 

máis altas, e nunca coincidentes cos episodios de 

mortaldade. Ademais non se observou que causasen 

danos nos tecidos. 

Un protozoo do xénero Perkinsus foi detectado en 

ambas as rías, con prevalencias baixas en xeral e sen 

amosar estados en fase de multiplicación. Plasmodios, 

dun suposto haplosporidio, foron observados en ambas 

as dúas rías con prevalencias variables, así como 

coccidios no ril, con prevalencias baixas en xeral.  

Do grupo dos metazoos, o máis salientable son as larvas 

de trematodos en fase de esporoquiste con cercarias 

que, no caso de intensidades altas, se observou invasión 

da gónada, o que producía castración.  

Conclusións: 

1. Os episodios de mortaldade que se deron en 

bancos de ameixa rubia da ría de Vigo, en 2010, 

debéronse a unha floración das colonias de organismos 

procariotas intracelulares que se demostra que son 

simbiontes habituais na branquia desta especie de 

ameixa. Estes procariotas parecen ser 

ganmaproteobacterias da familia Endozoicomonaceae, 

que inclúe especies simbiontes dun amplo abano de 

organismos mariños. A causa dese importante 

incremento da intensidade de infección non foi 

identificada. 

2. Estes episodios de mortaldade supuxeron unha 

caída moi relevante na produción dese ano e dos 

posteriores, o que queda reflectido na produción desta 

especie en Galicia. A intensidade media de infección 

polas colonias parasitas (CPI1-Br) no banco de Cabo de 

Mar recupera valores normais a principios do 2012 e xa 



CIMA Memoria 2017  53 

 

no outono de 2013 rexístrase neste banco unha estrutura 

de tamaños equilibrada. É a partir do outono de 2015 

cando en toda a ría se observa un incremento da 

abundancia relativa da poboación de ameixa rubia, 

coincidindo con intensidades de infección das CPI1 

baixas en todos os bancos analizados. Os desequilibrios 

da estrutura de tamaños entre o 2013 e antes do outono 

de 2015 poden ter como causa outros factores distintos 

das infeccións polas CPI1-Br, xa que non en todos os 

casos se corresponden valores baixos das intensidades 

de infección con recuperación do equilibrio.  

3. Se non aparecen novos episodios de 

mortaldade, e seguindo o patrón oscilante da extracción 

de ameixa rubia ao longo dos anos, os datos deste 

estudo apuntan unha melloría na produción da ameixa 

rubia na ría de Vigo nun futuro inmediato. 
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RESUMO 

O proxecto ten como obxectivos, por unha banda, o 

establecemento dun plan integrado de vixilancia que 

reduza de forma significativa os efectos do risco de 

contaminación microbiolóxica e viral durante a produción 

primaria das ostras comerciais producidas en Galicia, 

enfocando o esforzo no estudo da efectividade da 

depuración na eliminación destes virus.  

Por outra banda, o proxecto pretende establecer a 

capacidade infectiva destes virus despois do proceso de 

depuración. Este parámetro achegaranos a establecer o 

risco real destes patóxenos, xa que non todas as 

partículas virais detectadas polas técnicas de 

cuantificación actuais son infectivas.  

O plan de traballo establecido foi o seguinte: 

1) Selección das zonas de estudo 

Escolléronse como zonas representativas das zonas de 

produción dúas zonas que dispoñían de parques de 

cultivo de bateas e de bancos de infaunais, e que 

dispoñan de ambas as especies comerciais de ostra: 

Ostrea edulis e Crasssotrea gigas. 

Ostrea edulis: a zona elixida foi o polígono Cambados D 

(ría de Arousa) (figura 1).  

Crasssotrea gigas: elixiuse a ría do Barqueiro por ser a 

zona onde hai abundancia desta especie de ostra. 

Como zona de reinstalación escolleuse a ría de Aldán 

(figura 2). 

2) Deseño do plan de mostraxe 

Deseñáronse 10 experiencias de reinstalación/ 

depuración con cada especie de ostra. A frecuencia de 

mostraxe durante a reinstalación quedou fixada co 

seguinte réxime: días 0 (antes de levar á zona de 

reinstalación), 15, 22 e 30. O día 30, dependendo dos 

niveis de contaminación, as ostras trasládanse á 

depuradora experimental no CIBUS (Universidade de 

Santiago de Compostela) para a súa depuración e 

realízanse análises os días 32 (48 h de depuración) e 37 

(1 semana de depuración). 
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Figura 1. Localización do polígono Cambados D na ría de Arousa 

 

 

 

Figura 2. Localización da zona de reinstalación na ría de Aldán 
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Estanse a recoller de modo paralelo dúas mostras de 

auga na zona de orixe da ostra, nun punto próximo ao 

emisario da EDAR máis influínte na zona e no punto de 

recollida da mostra, así como unha mostra de auga na 

zona de reinstalación. 

3) Transporte e recollida das mostras 

A reinstalación e recollida das mostras, coordinadas polo 

CETMAR, están a ser realizada por persoal cualificado, 

así como por persoal contratado especificamente para 

este traballo. 

O traslado do produto realizarase seguindo o método 

Coleman de refrixeración segundo se leva a cabo na 

Unidade de Microbioloxía e Viroloxía do INTECMAR. As 

mostras de auga recolleranse en botes estériles e 

conservaranse tamén en refrixeración ata o momento do 

ensaio. 

4) Realización de ensaios 

No ano 2016 realizáronse 2 experiencias, a última 

rematada en 2017, ano no que se realizaron outras dúas 

experiencias con ostra plana e unha con ostra xaponesa. 

Realizáronse ademais dúas experiencias de 

bioacumulación no mes de xuño de 2017, con ambas as 

dúas especies, debido á baixa carga viral ambiental 

detectada nas experiencias realizadas ata a data e en 

substitución da 5.ª experiencia de ostra plana que foi 

anulada. 

A) Carga bacteriana de E. coli/100 g no molusco 

Cada data de mostraxe lévase ao INTECMAR unha 

parte da mostra para o cálculo de carga bacteriana 

mediante a técnica do número máis probable (NMP). Os 

resultados obtidos ata o momento son coherentes cos 

históricos tanto da zona de produción como da zona de 

reinstalación e non indican eventos de contaminación 

extraordinarios nestas zonas. 

B) Presenza de virus entéricos (norovirus e hepatite A 

HAV) 

Para a detección de virus entéricos emprégase a técnica 

de reacción en cadea da polimerasa en tempo real (RT-

PCR) con sondas TaqMan seguindo as recomendacións 

da norma ISO/TS 15216-1:2013. Estas análises estanse 

a realizar en paralelo nos laboratorios da Universidade 

de Santiago de Compostela e do INTECMAR, como 

proba de ensaio interlaboratorio. 

Ata o momento detectáronse en ostra plana nas datas de 

febreiro de 2017 norovirus GI e GII con 40 e 711 

copias/g, respectivamente, e en abril de 2017 norovirus 

GII con 18 copias/g; a procedencia de ambas as dúas 

mostras é a zona de produción de orixe, o polígono 

Cambados D. En ostra xaponesa, na experiencia de 

novembro detéctanse ambos os dous virus norovirus GI 

e GII na mostra inicial de orixe e na mostra depurada en 

reinstalación despois de 21 días; detectouse norovirus 

GII en todas as mostras desta experiencia. Tamén se 

detectou HAV, nun nivel inferior ao límite de 

cuantificación, na mostra de auga recollida no polígono 

de orixe, Cambados D. 

Cabe destacar o atípico da meteoroloxía durante os 

meses do outono e comezo do inverno con poucas 

chuvias, o que podería ser un factor importante para a 

escasa presenza dos virus nas mostras de ostra e de 

auga. As chuvias comezaron no mes de decembro de 

2017. 

C) Estudo histolóxico e inmunohistoquímico 

Así mesmo, recolléronse mostras para levar a cabo o 

estudo histolóxico e inmunohistoquímico mediante 

técnicas clásicas en tecidos de ostra na orixe, despois da 

reinstalación e despois da depuración, co fin de 

determinar a presenza de partículas virais nos tecidos. A 

negatividade das mostras por outros métodos fixo 

innecesaria a análise das mostras aínda que estas foron 

procesadas para o estudo histolóxico. 
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RESUMO 

 
O proxecto Poboacións bacterianas en criadeiros de 

bivalvos: Procesos de patoxénese avanzou no seu 

desenvolvemento durante esta anualidade e, ademais, 

obtivo unha prórroga para terminar tarefas previstas 

durante o ano 2018. 

Dado o obxectivo xeral de avanzar no coñecemento dos 

procesos de infección bacteriana limitantes da produción 

en criadeiros e o interese en obter información realista e 

acadar resultados prácticos, unha parte importante dos 

traballos levouse a cabo en colaboración directa entre a 

USC e o CIMA no criadeiro do Centro de Cultivos 

Mariños de Ribadeo. 

Para obter novos coñecementos da dinámica dos 

patóxenos bacterianos no criadeiro, estudáronse as 

interaccións dos patóxenos larvarios cos cultivos de 

fitoplancto de diferentes especies usadas como alimento. 

Bacterias do xénero Vibrio constitúen unha importante 

ameaza para a produción de bivalvos en criadeiro, 

contando o grupo de traballo cunha colección de 

patóxenos demostrados e identificados como membros 

de distintas especies. Por outro lado, en fases anteriores 

quedou establecido que o fitoplancto é unha das 

principais fontes de bacterias nos cultivos en criadeiro e 

os vibrios son compoñentes ocasionais da súa 

microbiota, cunha abundancia e diversidade influídas por 

factores como temperatura ou requirimentos de 

produción. O paso seguinte foi estudar especificamente 

a supervivencia de vibrios patóxenos nos cultivos de 

fitoplancto da instalación. Nunha primeira aproximación, 

ensaiouse en cultivos a pequena escala das sete 

especies de microalgas que forman parte da dieta 

habitual do criadeiro. O deseño permitiu un chequeo cun 

enfoque práctico para avaliar simultaneamente na planta 

a capacidade de supervivencia de distintos patóxenos. 

Esta quedou demostrada, pero tamén a capacidade 

dalgunhas das especies de microalgas ensaiadas de 

inhibir in vivo estas bacterias. A demostración desta 

actividade in vivo constitúe un resultado novo e abre 

unha interesante vía de estudo. Como resultados máis 

destacables, Tetraselmis suecica foi a especie de 

microalga cun maior potencial inhibidor, mentres Vibrio 

ostreicida foi o patóxeno máis sensible a distintas 

microalgas. 

Os prometedores resultados puxeron de manifesto a 

necesidade de realizar ensaios específicos coas 

diferentes especies de microalgas, en condicións de 

cultivo activo e a concentracións que favorezan a 

competencia fitoplancto-vibrio, avaliando tamén o posible 

efecto da bacteria sobre o crecemento microalgal ou 

unha potencial patoxenicidade. Deseñáronse, polo tanto, 

complexos experimentos in vivo en condicións de cultivo 

na instalación. Os resultados obtidos ata o momento 
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permiten establecer que os vibrios patóxenos larvarios 

non o son para as dúas especies de fitoplancto coa que 

se experimentaba: T. suecica e Isochrysis galbana. No 

que respecta ao efecto das microalgas sobre os 

patóxenos, foi especialmente relevante a confirmación 

da capacidade de inhibición dalgúns deles, non só de T. 

suecica, como xa se observara, senón tamén de I. 

galbana. Así, queda demostrado o risco de transmisión 

de patóxenos larvarios en cultivos de microalgas que non 

se ven afectados pola súa presenza, pero tamén o 

potencial do fitoplancto para o control da proliferación de 

vibrios na instalación. 

Outro aspecto que cómpre mencionar dos traballos desta 

anualidade é o estudo da formación de biopelículas 

bacterianas polos vibrios patóxenos nas superficies dos 

tanques de cultivo como forma de persistencia na 

instalación. Estas estruturas poden facer os 

microorganismos que as integran resistentes a 

tratamentos como os antibióticos, a lixivia ou a 

desecación, habituais como métodos de limpeza e 

desinfección. Abordouse por iso un obxectivo ambicioso 

como é o estudo da capacidade in vivo dos diferentes 

patóxenos larvarios para formar estas biopelículas. Este 

traballo implica unha gran complexidade e require dun 

coidado extremo pola manipulación dos patóxenos na 

instalación. Ao mesmo tempo, é unha oportunidade de 

obter información realista, nas condicións ambientais do 

criadeiro. Durante esta anualidade púxose a punto todo o 

procedemento, ensaiándose diferentes métodos para 

avaliar a formación das biopelículas. Os resultados 

obtidos mostran a utilidade da microscopia electrónica 

para a visualización, unha vez axustado o protocolo máis 

apropiado para as condicións particulares dos 

experimentos. Os ensaios realizados ata o momento 

parecen confirmar a capacidade dos patóxenos, en 

maior ou menor medida, de formación de biopelículas. 

Hai que citar tamén os estudos da microbiota asociada 

ás fases iniciais do desenvolvemento das postas e a súa 

relación co éxito/fracaso do cultivo larvario. Este punto 

trata de vincular os distintos compartimentos do criadeiro 

e a súa importancia na microbiota dos cultivos. Suporía 

un avance no coñecemento da dinámica dos patóxenos 

na instalación e dos mecanismos de infección, nun 

momento no que teñen influencia os reprodutores, a 

auga, o alimento e os tanques de cultivo. 

Ademais dos traballos eminentemente prácticos que 

vertebran a liña principal de actuación do proxecto, en 

paralelo continúase cos estudos xenómicos dos 

patóxenos e as análises bioinformáticas que permitan 

identificar xenes que poidan ter relación coa 

patoxenicidade. 

O proxecto está demostrando a importancia dos traballos 

realizados in vivo para acadar resultados que axuden a 

unha mellora real dos cultivos de bivalvos en criadeiro. 

Tamén está poñendo de manifesto a complexidade 

destes traballos, só posibles coa implicación total do 

grupo investigador e de todo o persoal. En resumo, 

confirma a necesidade dunha orientación práctica para 

aplicar os coñecementos científicos en beneficio da 

produción. 
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RESUMO 
 

A marteiliose é unha enfermidade infecciosa orixinada 

por parasitos do xénero Marteilia que afectan a moluscos 

bivalvos de grande interese económico para a 

acuicultura europea. A marteiliose detectouse por 

primeira vez en Cerastoderma edule en 1975 en Francia 

(Comps et al., 1975). En España observouse en 2008 en 

berberechos do Delta do Ebro, cun 40 % de prevalencia, 

asociada a un episodio de elevada mortaldade (Carrasco 

et al., 2011). En Galicia detectouse por primeira vez en 

febreiro de 2012 en berberechos C. edule de Lombos do 

Ulla asociada a unha mortaldade masiva do hospedador. 

Nos meses seguintes, a enfermidade observouse 

noutros bancos de berberechos da ría de Arousa e 

causou intensas mortaldades. O parasito que causa a 

marteiliose en C. edule de Galicia foi identificado como 

M. cochillia que é a mesma especie que lles afecta aos 

berberechos do Delta do Ebro (Carrasco et al., 2013; 

Villalba et al., 2014).  

Nos anos 2013/14 desenvolvemos a acción de 

investigación Estudo da marteiliose que afecta aos 

berberechos Cerastoderma edule de Galicia (PGIDIT-

CIMA 13/03). Neste proxecto de investigación levouse a 

cabo un programa de vixilancia da enfermidade nas rías 

limítrofes á xa afectada, o que permitiu a detección do 

parasito na ría de Pontevedra en 2013 e en bancos da 

ría de Vigo en 2014. Neses anos rexistrouse un novo 

brote de M. cochillia que lles afectou a todos os bancos 

de berberecho da ría de Arousa, aínda que con diferente 

intensidade. 

En marzo de 2015 iniciouse este novo proxecto cuxo 

obxectivo xeral foi a adquisición de coñecementos sobre 

a enfermidade causada polo parasito Marteilia cochillia 

nas poboacións de Cerastoderma edule de Galicia, para 

facilitar a toma de decisións na xestión do recurso e, se é 

o caso, o desenvolvemento de estratexias de loita que 

conduzan á mitigación dos seus efectos. Este estudo 

incluíu aspectos epidemiolóxicos e ambientais e o 

coñecemento do ciclo de vida do parasito. O proxecto 

desenvolveu os seguintes obxectivos específicos. 

Obxectivo 1. Desenvolver un programa activo de 

vixilancia da enfermidade en poboacións de berberecho 

aínda non afectadas, co fin de coñecer o status sanitario 

das poboacións.  
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Recolléronse mostras de berberechos C. edule de cada 

poboación seleccionada en dúas ocasións: primavera e 

outono dos anos 2015 e 2016. Os bancos seleccionados 

son os que figuran na rede de mostraxe do programa 

oficial de control patolóxico de moluscos bivalvos, que 

desenvolve a Unidade de Patoloxía do INTECMAR. 

Debido ás mortaldades causadas pola marteiliose, na 

mostraxe da primavera de 2015 non foi posible obter un 

número suficiente de individuos de C. edule nalgúns 

bancos e, como alternativa, analizáronse berberechos da 

especie C. glaucum. Ao inicio do proxecto, a marteiliose 

afectáballes ás poboacións de berberecho da ría de 

Arousa, ría de Pontevedra e ría Vigo. Ante o risco de 

propagación da enfermidade á ría de Noia, que é a de 

maior produción de berberecho de Galicia, realizouse un 

programa de vixilancia intensivo nesta ría, no que se 

fixeron mostraxes con periodicidade mensual o primeiro 

ano do proxecto, e despois bimestral. Para todos estes 

estudos, recolléronse 30 berberechos de cada banco e 

realizáronse cortes histolóxicos dos principais tecidos de 

cada individuo. As seccións histolóxicas analizáronse ao 

microscopio óptico para determinar se estaban ou non 

afectados polo parasito. Os resultados deste estudo 

mostraron que nos berberechos C. edule das rías altas 

(O Barqueiro, Espasante, Barallobre, Miño, Anllóns, 

Camariñas), os da ría de Muros-Noia e os de Baiona non 

se observaba M. cochillia. Pola contra, os berberechos 

da ría de Arousa (A Pobra, Cabo de Cruz, Lombos do 

Ulla, Cambados), Pontevedra (Combarro) e Vigo 

(Moaña, Redondela) si estaban parasitados. A especie 

C. glaucum non estaba afectada por esta parasitose a 

pesar de convivir con berberechos C. edule 

intensamente parasitados pola marteiliose.  

Obxectivo 2. Estudo da dinámica temporal da 

enfermidade e avaliación da influencia de variables 

ambientais no seu desenvolvemento.  

Durante os anos 2015-2017 recolléronse mensualmente 

mostras de berberecho en dous importantes bancos da 

ría de Arousa: Lombos do Ulla, banco maioritariamente 

submareal situado na zona máis interna da ría e moi 

influenciado polo río Ulla, e O Sarrido, banco intermareal 

situado no interior da enseada do Grove na 

desembocadura do río Umia. O tamaño de mostra foi de 

30 berberechos e de cada individuo realizáronse cortes 

histolóxicos que foron analizados ao microscopio óptico 

co fin de diagnosticar a presenza de Marteilia cochillia. 

Calculouse a prevalencia mensual do parasito en cada 

banco como a porcentaxe de berberechos afectados por 

M. cochillia do total de analizados. Avaliouse, así 

mesmo, a mortaldade e contabilizouse, cada mes, o 

número de berberechos superviventes do total de 

individuos que previamente se dispuxeran en caixas de 

control que se situaban enterradas no substrato, no caso 

do banco intermareal do Sarrido, e nunha estrutura 

disposta sobre o fondo, que se recuperaba con axuda 

dunha embarcación dotada de grúa, no caso do banco 

submareal de Lombos do Ulla.  

En Lombos do Ulla detectouse en outubro un novo brote 

de M. cochillia na cohorte de berberechos de 2015 cunha 

prevalencia inicial do 80 %. Este brote seguiu un modelo 

de desenvolvemento rápido ao igual ca os brotes de 

anos anteriores, de maneira que a prevalencia e 

mortaldade aumentaron progresivamente ata provocar a 

extinción da cohorte de berberecho recrutada en 2015 en 

abril de 2016. En xullo de 2016 obsérvase fixación da 

nova cohorte que se infecta en outubro cunha 

prevalencia inicial do 3 %. O desenvolvemento deste 

novo brote segue un modelo similar ao de 2015, e en 

abril 2016 prodúcese a desaparición desta cohorte. En 

xuño de 2017 fíxanse os novos recrutamentos cunha 

prevalencia inicial do 43 %. Ao longo do tempo, a 

prevalencia deste novo brote descende e a mortaldade 

mensual tamén descende de acordo coa progresión da 

enfermidade. Non se observa unha influencia da 

temperatura nin da salinidade no desenvolvemento da 

enfermidade (fig.1). 
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No Sarrido, a enfermidade non se detectou na cohorte 

de berberechos de 2015 ata febreiro de 2016, cunha 

prevalencia inicial do 37,9 %. Recolléronse mostras de 

individuos desta cohorte ata xuño de 2016, momento na 

que quedou practicamente esgotada. En xullo de 2016 

detéctase fixación de berberecho e os primeiros casos 

de infección por M. cochillia observáronse en decembro 

cunha prevalencia do 3,4 %. O desenvolvemento deste 

brote é máis lento ca o do ano 2015 e puideron 

recollerse individuos desta cohorte durante todo o ano. 

En xullo de 2017 fíxanse os recrutas da nova cohorte 

que en agosto xa está infectada. A progresión da 

enfermidade é similar nestas cohortes de 2016 e 2017, e 

increméntase a prevalencia ata alcanzar un valor 

máximo do 75,9 % en novembro. Non se observa unha 

influencia da temperatura nin da salinidade na progresión 

da enfermidade (fig. 2). 
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Estes resultados indican unha dinámica da enfermidade 

diferente en ambos os bancos no que respecta ao inicio 

da infección e evolución da enfermidade. Así, a 

enfermidade detéctase sempre antes no banco de 

Lombos do Ulla ca no Sarrido. Ademais, a progresión da 

prevalencia e a mortaldade é tamén máis rápida en 

Lombos do Ulla xa que, logo da detección dos primeiros 

individuos infectados, a porcentaxe de berberechos 

enfermos increméntase de forma exponencial e conduce 

ao esgotamento do recurso apenas uns meses despois. 

No Sarrido, a progresión adoita ser máis lenta e 

transcorre máis tempo ata a desaparición do recurso. O 

brote de M. cochillia do ano 2017 sufriu un 

desenvolvemento máis lento ca nos anos anteriores en 

ambos os bancos. 

Obxectivo 3. Transmisión da marteiliose entre 

berberechos Cerastoderma edule.  

A posible transmisión da enfermidade entre berberechos 

avaliouse realizando experimentos de transmisión por 
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cohabitación entre individuos sans e enfermos en vasos 

de vidro e en circuíto aberto no laboratorio. Dispuxéronse 

20 berberechos do Sarrido (banco afectado por 

marteiliose) e 20 berberechos de Noia (banco libre da 

enfermidade) en cada un dos 3 vasos. Ao realizarse o 

experimento en circuíto aberto, a enfermidade podía 

transmitirse a través da auga, e por iso se dispuxeron 40 

berberechos de Noia en cada un dos 3 vasos que se 

usaron como control. Os berberechos que morrían 

eliminábanse e facíanse cortes histolóxicos para avaliar 

a presenza do parasito. O experimento finalizou aos 71 

días do seu inicio e a enfermidade non se transmitiu 

entre berberechos. Nos berberechos dos vasos control 

tampouco se observou marteiliose. Estes resultados 

confirman os doutro experimento de transmisión en 

tanques que realizamos previamente e sinalan cara á 

existencia dun ciclo de vida complexo en M. cochillia con 

varios hospedadores intermediarios ao igual que sucede 

en M. refringens e M. sydneyi.  

Obxectivo 4. Identificación de potenciais hospedadores 

intermediarios no ciclo biolóxico de Marteilia cochillia.  

Realizaron arrastres peláxicos en 3 transeptos da ría de 

Arousa durante o período comprendido entre novembro 

2015 a marzo 2017. Os transeptos correspondían aos 

bancos marisqueiros do Sarrido, Lombos do Ulla e 

Corón. Empregouse unha rede de Bongo de dúas 

mangas con malla de 200 µm de luz para obter mostras 

de zooplancto na columna de auga. En cada transepto, a 

mostra procedente dunha das mangas da rede de Bongo 

foi conservada en alcohol de 96 % para extracción de 

ADN, e a procedente da outra manga foi fixada en 10 % 

de formaldehido en auga de mar para o estudo 

histolóxico. Equipouse a rede de Bongo cun medidor de 

fluxo de corrente para estimar abundancias (núm. 

individuos/m3) da comunidade mesozooplanctónica a 

partir do volume de auga de mar filtrada en cada 

transepto. Para a identificación de especies pipeteouse 

un volume concreto nunha cámara de reconto de 

zooplancto. Cando resultou posible, cada individuo foi 

identificado ata nivel de especie. No mes de febreiro 

púidose observar unha clara diminución da abundancia 

de individuos en todas as zonas de estudo. Pola contra, 

nos meses de abril e maio de 2016 observouse un 

incremento bastante elevado da abundancia de 

individuos respecto do resto dos meses. Este resultado é 

o esperado pola entrada da primavera, época de 

reprodución da maioría das especies. No período de 

análise, comprendido dende novembro de 2015 ata 

marzo de 2017, identificáronse un total de 43 taxons. Os 

taxons identificados reagrupáronse en dúas categorías, 

holoplancto (organismos que durante todo o seu ciclo 

vital forman parte da comunidade planctónica como 

copépodos, apendicularias, cladóceros, medusas, 

radiolarios…) e meroplancto (que está constituído por 

seres que están nesta comunidade só durante unha 

parte da súa vida, como poden ser fases larvarias de 

moluscos, crustáceos ou peixes). Da análise da 

composición taxonómica da comunidade 

mesozooplanctónica nas tres zonas de estudo pódese 

destacar que o grupo de copépodos é principalmente o 

dominante, salvo excepcións nas que o holoplancto está 

constituído maioritariamente por apendicularias ou 

cladóceros, ou nas que o meroplancto é o dominante 

debido á elevada abundancia de larvas. Os copépodos 

calanoides Acartia clausi, Acartia discaudata e Paracartia 

grani foron dominantes ao longo do período de estudo.  

As especies de mesozooplancto separadas en cada 

mostraxe foron analizadas para determinar a presenza 

de Marteilia cochillia mediante probas moleculares. 

Fixeron pools de cada especie para cada unha das 3 

áreas de estudo. Realizouse a extracción de ADN de 

cada pool e a presenza do parasito na mostra 

determinouse mediante nested PCR e ensaio de 

restrición (López-Flores e col., 2004; Carrasco e col., 

2012). Os resultados mostraron que o maior número de 

especies PCR positivas a M. cochillia se corresponde co 

holoplancto, aínda que se rexistraron algúns positivos no 

meroplancto. Dentro do holoplancto, as especies PCR 

positivas foron principalmente copépodos calanoides 

(orde calanoida) aínda que tamén se rexistran positivos 

en copépodos da orde ciclopoida e nas apendicularias. 

Dentro do meroplancto, rexistrouse un valor PCR positivo 

en larvas de decápodos, en larvas de equinodermos e en 

nauplius de cirrípedos. É de sinalar que os positivos 

detectados mediante PCR indican a presenza dun 

axente infeccioso, pero a técnica non verifica a 

existencia dunha infección, xa que a presenza do 

parasito podería deberse á súa inxestión entre outras 

causas. Así, para identificar hospedadores intermediarios 

é necesario realizar ensaios de hibridación in situ (ISH) 

para verificar a identidade do parasito e confirmar que o 

hospedador intermediario está infectado. No caso de M. 

cochillia están a realizarse probas de ISH para confirmar 

que estes resultados positivos detectados no 

mesozooplancto se corresponden con verdadeiras 

parasitoses. 
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RESUMO 

O berberecho Cerastoderma edule foi tradicionalmente a 

principal especie explotada do marisqueo en Galicia no 

que se refire a volume de capturas. No ano 2012 

detectouse, por primeira vez en Galicia, o parasito 

Marteilia cochillia infectando berberechos da ría de 

Arousa e causando unha mortaldade sen precedentes 

que orixinou o colapso da súa explotación nesta ría. Nos 

anos 2013 e 2014 a marteiliose estendeuse ás rías de 

Pontevedra e Vigo e orixinou mortaldades elevadas de 

berberecho nestas e unha caída dramática na produción 

desta especie en Galicia. Dende a aparición desta 

enfermidade, nas rías afectadas detectáronse brotes 

anuais de marteiliose que habitualmente causan a 

extinción de cada nova cohorte recrutada e impiden a 

recuperación da explotación marisqueira. 

No Nadal de 2016 constatouse que na lonxa de Vilanova 

de Arousa se estaban a comercializar berberechos de 

gran tamaño (exemplares de ata 37 mm) que acadaban 

un prezo de primeira venda moi elevado (prezos 

máximos de ata 18 €/kg). Mentres tanto, no resto de 

lonxas da ría de Arousa apenas existía berberecho C. 

edule de tamaño legal nas poxas. Indagando na 

procedencia destes exemplares de berberecho de gran 

tamaño, confirmouse que procedían do banco do Ariño 

e, atendendo ao seu tamaño, moi probablemente 

correspondían a unha cohorte recrutada no ano 2015. 

Neste suposto trataríase de berberechos superviventes 

ao brote de marteiliose que a principios do ano 2016 

asolou a ría de Arousa e causou mortaldades masivas 

do berberecho fixado en 2015. 

Na presente acción de investigación propoñíase analizar 

a situación desta poboación de berberecho para tratar de 

dilucidar se (1) o banco do Ariño é unha zona refuxio 

libre de marteiliose dentro da ría de Arousa; (2) se o 

berberecho nesta zona presenta unha taxa de 

crecemento maior ca o resto de zonas da ría de Arousa, 

o que explicaría o seu elevado tamaño aínda tratándose 

da cohorte recrutada no ano en curso; ou se, (3) 

efectivamente, o berberecho C. edule desta zona 

presenta características particulares que a fan resistente 

á marteiliose. De tratarse deste derradeiro suposto, os 

individuos deste banco constituirían unha verdadeira 

oportunidade para o desenvolvemento de estratexias de 

loita contra a marteiliose baseados en programas de 

selección xenética. 

Co fin de contrastar as hipóteses anteriores, iniciouse a 

finais de xuño de 2017, coincidindo coa aparición dos 

primeiros recrutas da cohorte de 2017, un seguimento do 

estado sanitario do berberecho deste banco. Para iso 

recolléronse mensualmente 30 individuos de C. edule do 

Ariño que foron procesados mediante histoloxía e 

analizados ao microscopio óptico co fin de diagnosticar 

se estaban infectados polo parasito M. cochillia. Así 

mesmo, dende setembro de 2017, realizáronse 

trimestralmente mostraxes de avaliación de C. edule, co 

fin de analizar a evolución da densidade e da estrutura 

de tamaños desta especie e estimar diferentes 

parámetros da dinámica poboacional como crecemento e 

mortaldade. Para iso recolléronse dúas mostras de 0,05 

m2 de superficie, empregando calicatas cilíndricas 

enterradas ata uns 20 cm de profundidade, en cada unha 

das estacións de mostraxe dunha rede de 8 distribuídas 

regularmente ao longo de todo o banco. As mostras 

laváronse e peneiráronse no campo a través dunha 

malla metálica de 5 mm de luz, recolléronse en bolsas 

plásticas etiquetadas e leváronse aos laboratorios do 
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CIMA, onde se contabilizaron e mediron os berberechos 

presentes en cada mostra. A maiores, a comezos de 

decembro de 2017 dispuxéronse neste banco tres caixas 

plásticas de control de mortaldade enterradas no 

substrato. En cada unha delas depositáronse 30 

berberechos e as caixas foron cubertas cunha malla 

plástica de 5 mm de luz para evitar a perda e 

depredación destes individuos control. As caixas 

revisáronse mensualmente e contabilizouse o número de 

berberechos superviventes, co fin de estimar a taxa de 

mortaldade mensual. Repuxéronse os berberechos 

mortos, recollendo individuos do banco, de xeito que de 

novo houbese 30 individuos de control en cada unha das 

caixas. Fixadas a estas caixas de control dispuxéronse 

sondas de rexistro continuo de temperatura e salinidade, 

co fin de monitorizar estas variables ambientais. 

Aínda que esta acción de investigación non remata ata 

decembro de 2018, cos resultados de 2017 xa se poden 

establecer certas conclusións con respecto ás hipóteses 

de partida. Así, tal e como se mostra na figura 1A, 

detectouse un brote de marteiliose que lle afectaba á 

cohorte de berberecho C. edule do banco do Ariño 

recrutada en 2017. En xullo, apenas un mes despois da 

detección no banco dos primeiros recrutas, xa o 21 % 

dos individuos analizados estaban infectados por M. 

cochillia. A prevalencia (porcentaxe de individuos da 

poboación afectados pola enfermidade) acadou valores 

máximos en setembro, cun 79 % dos berberechos 

infectados, e a partir de aí diminuíu paulatinamente ata 

valores arredor do 24 % en decembro de 2017. A caída 

dos valores de prevalencia pode explicarse pola morte 

dos individuos enfermos, tal e como se pode deducir dos 

elevados valores de mortaldade acumulada entre 

setembro e decembro (figura 1A), calculados a partir da 

diminución da densidade de berberecho no banco (figura 

1B). Verifícase que os berberechos do banco do Ariño 

están infectados por M. cochillia e, polo tanto, desbótase 

a hipótese de que este banco constitúa unha zona 

refuxio libre de marteiliose dentro da ría de Arousa. 

A forte caída na densidade de poboación entre finais de 

setembro e comezos de decembro, nun momento en que 

as variables ambientais (salinidade e temperatura) 

estiveron dentro do rango de tolerancia para o 

berberecho (figura 1C), e no que practicamente non 

houbese explotación comercial do recurso, suxiren a 

existencia de fortes mortaldades asociadas á marteiliose. 

Parece, pois, que os berberechos do Ariño tampouco 

presentan características particulares que os fagan 

resistentes á marteiliose, malia este termo ter que ser 

avaliado en profundidade ao longo do ano 2018 a través 

da estimación da mortaldade natural en caixas de 

control. 

Chama a atención, non obstante, o elevado crecemento 

do berberecho neste banco xa que, partindo dunhas 

existencias de recrutas fixados no banco ao longo do 

verán de 2017, en decembro xa existía unha densidade 

de berberecho comercial no banco de 45 individuos/m2. 

A partir da progresión da moda desta cohorte estímase 

un crecemento neste período de 2,4 mm/mes, valores 

moi elevados que fan que o recurso acade tamaño 

comercial e, polo tanto, resulte explotable tan só entre 4 

e 6 meses logo da fixación dos xuvenís no substrato. A 

falta dunha verificación deste modelo ao longo de 2018, 

todo apunta a que neste banco o elevado crecemento do 

berberecho permite a súa explotación comercial no ano 

en curso antes de que se dispare a mortaldade debida á 

marteiliose e se produza a extinción da cohorte. 
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Figura 1. Evolución temporal ao longo de 2017 de diferentes variables estudadas no banco 
do Ariño. A. Prevalencia da marteiliose e mortaldade dos berberechos. B. Densidade de 
poboación. C. Temperatura e salinidade 
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RESUMO 

Introdución 

A engorda da ostra rizada (Crassostrea gigas), na ría de 

Arousa vese afectada dende hai polo menos 7 anos por 

unha mortaldade moi alta da semente, causada pola 

infección coa microvariante do virus herpes 1 de 

ostreidos (OsHV1-µvar). Trátase dunha enfermidade 

detectada inicialmente en Francia, no verán de 2008, 

que se expandiu a outros países europeos, así como a 

Australia, Nova Zelandia e Corea do Sur. O noso grupo 

implicouse no estudo desta enfermidade, en particular na 

procura de procedementos que permitan aumentar a 

supervivencia da ostra rizada na engorda en Galicia. 

Outros autores demostraron que a temperatura da auga 

e a idade e o tamaño da ostra inflúen na dinámica da 

enfermidade; así, por debaixo de 16 ºC non hai 

mortaldade relevante e por encima de 24 ºC a 

mortaldade redúcese significativamente; a 

susceptibilidade da ostra á infección e mortaldade 

redúcese notablemente nos individuos maiores, con 

peso superior a 20 g. Nun proxecto previo avaliamos a 

eficacia de procedementos alternativos de engorda cuxo 

deseño se baseara na información sobre a influencia da 

temperatura e a idade e tamaño das ostras na 

mortaldade, pero os resultados non foron satisfactorios, 

pois a supervivencia foi baixa. Tendo en conta que en 

Francia se obtiveran resultados moi esperanzadores na 

loita contra a infección por OsHV1-µvar mediante 

programas de mellora xenética para aumentar a 

resistencia á enfermidade, baseados en utilizar como 

reprodutores ostras superviventes en zonas afectadas 

pola enfermidade, repetíndose o proceso en xeracións 

sucesivas, decidimos desenvolver un novo proxecto de 

investigación para avaliar se tamén na ría de Arousa a 

utilización de superviventes dunha zona afectada como 

reprodutores conduciría a un aumento da supervivencia 

dos seus descendentes durante a engorda e, en tal caso, 

sentar as bases para desenvolver un programa de 

selección xenética. Ademais, planeou a procura de 

marcadores moleculares de resistencia á enfermidade 

que sirvan de apoio a un ulterior programa de mellora 

xenética, mediante dous enfoques, un proteómico, 

desenvolto polo noso grupo e outro xenómico, o 

desenvolto polo equipo da Dra. María Prado Álvarez, 

investigadora do Instituto de Investigacións Mariñas 

(CSIC, Vigo). 

Material e métodos 

A primeira etapa do proxecto implicou a produción de 

varias familias de semente de ostra rizada de dúas 

orixes diferentes, (1) unha poboación nunca afectada 

polo virus e (2) superviventes tras a exposición ao virus 

nunha área afectada. Un banco naturalizado de ostra 

rizada na ría do Barqueiro (Mariña de Lugo) utilizouse 

como fonte de reprodutores adultos dunha poboación 

nunca afectada, o que se foi confirmando por mostraxes 

e análises sucesivas dende 2012 e ausencia de 

mortaldade anormal. Como «superviventes», utilizáronse 

ostras dun lote producido nun criadeiro industrial a partir 

de reprodutores recollidos nese mesmo banco, que se 
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transferiu para a súa engorda a unha batea da ría de 

Arousa moi afectada polo virus, en decembro de 2014, e 

que sufriu unha mortaldade moi alta na primavera de 

2015. Na primavera de 2016, reprodutores de ambas as 

orixes repartíronse en dous criadeiros, o da Estación de 

Ciencias Mariñas de Toralla (ECIMAT-Universidade de 

Vigo) e o do CIMA en Vilanova de Arousa, onde se 

procedeu ao seu acondicionamento para acelerar a 

gametoxénese, obtiveron gametos maduros mediante 

disección, posibilitou a fecundación e cultivaron as larvas 

resultantes. No criadeiro da ECIMAT, o equipo de 

Damián Costas produciu familias de semente 

descendentes de 6 parellas distintas de ostras recollidas 

na ría do Barqueiro e de 3 parellas distintas de 

superviventes da ría de Arousa; as larvas de cada 

cruzamento cultiváronse por separado en todo momento. 

As limitacións do criadeiro do CIMA impedían manter por 

separado as larvas descendentes de cada cruzamento 

polo que no caso dos reprodutores da ría do Barqueiro 

se mesturaron espermatozoides dunha ostra con oocitos 

de oito ostras e, no caso dos reprodutores superviventes 

da ría de Arousa, mesturáronse espermatozoides de 4 

ostras cos oocitos de 13 individuos; as larvas resultantes 

de cada orixe cultiváronse por separado. 

En setembro de 2016, semente das 6 familias de orixe 

ría do Barqueiro e as 3 familias descendentes de 

superviventes da ría de Arousa producidas en ECIMAT e 

dos lotes de cada un das dúas orixes producidas no 

criadeiro do CIMA transferíronse a unha batea da ría de 

Arousa para a súa engorda ata setembro de 2017; 

mensualmente avaliouse a mortaldade de cada familia e 

lote; o crecemento avalíase con mostraxes máis 

distanciadas. Ademais, realizáronse análises para 

diagnosticar a infección por OsHV1-µvar en momentos 

diferentes, mediante o procedemento de diagnóstico 

molecular (PCR) incluído nas directrices da UE para a 

vixilancia desta enfermidade.  

Resultados e discusión 

Con respecto á semente producida no criadeiro da 

ECIMAT, as figuras 1 e 2 recollen a evolución da 

mortaldade acumulada e do tamaño (altura) medio de 

cada familia, respectivamente, durante o período de 

engorda. O peso medio das familias que completaron a 

engorda recóllese na táboa 2. 
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Fig. 1. Evolución temporal da mortaldade acumulada de cada familia de semente producida no criadeiro da ECIMAT, 
ao longo da súa engorda nunha batea da ría de Arousa. A alta mortaldade rexistrada nas familias Mariña 2, 3 e 6 
frustrou a súa engorda en decembro de 2016  
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Fig. 2. Evolución temporal da tamaño (altura) media de cada familia de semente producida no criadeiro da ECIMAT, ao 
longo da súa engorda nunha batea da ría de Arousa. A alta mortaldade rexistrada nas familias Mariña 2, 3 e 6 frustrou 
a súa engorda en decembro de 2016 

 

Distinguíronse 3 períodos durante a engorda en función 

da mortaldade. Un primeiro período de mortaldade alta 

ou moi alta para todas as familias (setembro-novembro 

2016), un período de mortaldade insignificante para 

todas as familias (decembro 2016-maio 2017) e un 

período con mortaldade alta para algunhas familias e 

insignificante para outras (xuño-setembro de 2017). No 

momento da transferencia á batea todos os individuos 

analizados resultaron negativos para o diagnóstico de 

infección por OsHV1-µvar, mentres que nas dúas 

mostraxes seguintes (22/09/2016 e 31/10/2016) se 

detectaron casos positivos en todas as familias (táboa 1), 

polo que, moi probablemente, a alta mortaldade do 

outono de 2016 se debeu á infección da semente por 

OsHV1-µvar. É importante resaltar que a mortaldade 

acumulada o 13/12/2016 nas familias derivadas de 

reprodutores recollidos na ría do Barqueiro (media de 

91,6 %) foi significativamente maior ca nas 

descendentes de superviventes de Arousa (media de 

70,4 %).  

 

Táboa 1. Porcentaxe de casos positivos para o diagnóstico de OsHV1-µvar por PCR, en cada familia analizada en 
datas diferentes. O número de ostras analizadas móstrase entre parénteses. 

Data 

Familias descendentes de 
superviventes de Arousa 

 Familias descendentes de ostras recollidas no Barqueiro 

Arousa1 Arousa2 
Arousa

3 
 

Mariña
1 

Mariña2 Mariña3 Mariña4 Mariña5 Mariña6 

Inicio engorda 
01/09/2016 

0 (10) 0 (10) 0 (10)  0 (10) 0 (10) 0 (10) 0 (10) 0 (10) 0 (10) 

Set. + Out. 
2016 

67 (15) 47 (15) 87 (15)  83 (12) 87 (15) 100 (11) 80 (15) 60 (15) 93 (15) 

03/07/2017         43 (30)  

03/08/2017   0 (30)        

Fin engorda 
06/09/2017 

0 (30) 0 (30) 0 (30)  0 (30)   0 (30) 0 (30)  

 

Durante o inverno e a primavera seguintes, a mortaldade 

foi insignificante en todas as familias, mentres que no 

verán de 2017 se rexistrou mortaldade alta durante o 

mes de xuño só na familia Mariña 5, mortaldade alta na 

familia Arousa 3 e moderada en Arousa 1 no período 

xullo-setembro; nas restantes foi baixa ou insignificante. 

A mortaldade estival elevada rexistrada na familia 

Arousa 3 non se debeu a OsHV1-µvar pois non se 

rexistrou ningún caso positivo, mentres que a mortaldade 

alta da familia Mariña 5 podería deberse ao devandito 

virus, pois rexistráronse casos positivos (táboa 1). Os 

períodos con mortaldade coincidiron con valores de 
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temperatura da auga próximos ou superiores a 16 ºC (fig. 

3), limiar por encima do cal OsHV1-µvar provoca 

mortaldade da semente de ostra rizada. 
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Fig. 3. Variación da temperatura da auga rexistrada a 4 m de profundidade na estación A7 da rede oceanográfica do 
INTECMAR, localizada cerca do polígono de bateas onde engordou a semente de ostra rizada. A liña descontinua 
marca o valor de 16 ºC. Datos proporcionados polo INTECMAR 

 

En canto ao crecemento, as tres familias derivadas de 

reprodutores recollidos na ría do Barqueiro que 

completaron o proceso da engorda mostraron un peso 

medio maior ca o das familias derivadas de 

superviventes de Arousa (táboa 2). 

 
 

 

No caso da engorda dos lotes de semente producidos no 

criadeiro do CIMA, tamén se rexistrou unha mortaldade 

moi alta no outono de 2016, con valores de mortaldade 

acumulada o 13/12/2016 do 87,7 % para o lote derivado 

de superviventes de Arousa e do 96,0 % para o lote 

derivado de reprodutores recollidos na ría do Barqueiro. 

Non se detectou ningún caso de diagnóstico positivo 

para OsHV1-µvar no momento da transferencia á batea 

(22/09/2016), mentres que na mostraxe seguinte 

(31/10/2017) se detectaron casos positivos en ambos os 

lotes, polo que a mortaldade deste período para ambos 

os lotes de semente se debe moi probablemente á 

infección polo dito virus. Debido ao reducido número de 

superviventes de ambos os lotes (54 de Arousa e 24 do 

Barqueiro) non se considerou oportuno continuar cun 

seguimento detallado da súa engorda. 

En conclusión, a utilización de descendentes de 

superviventes a un fenómeno de mortaldade masiva de 

semente de ostra rizada por infección con OsHV1-µvar 

contribuíu a unha redución significativa da mortaldade na 

engorda de semente nunha zona da ría de Arousa moi 

afectada polo devandito virus. Polo tanto, o 

desenvolvemento dun programa de mellora xenética 

mediante selección de cruzamentos albíscase como 

unha estratexia moi prometedora para minimizar a 

mortaldade de semente de ostra rizada debida a OsHV1-

µvar tamén en Arousa, como xa se demostrara en 

Francia. 

Ao longo de 2018 realizaranse análises histopatolóxicas 

para tratar de determinar a causa da mortaldade 

rexistrada no verán de 2017 que non era atribuíble ao 

virus. Ademais, avanzarase no proceso de procura de 

xenes e proteínas da ostra rizada candidatos a ser 

Táboa 2. Peso medio (±DE, en gramos, N = 30) de cada unha das familias que completaron a engorda, agrupadas 
en función da orixe dos reprodutores 

Familias descendentes de superviventes de Arousa  Familias descendentes de ostras recollidas no 
Barqueiro 

Arousa 1 Arousa 2 Arousa 3 
 

Mariña 1 Mariña 4 Mariña 5 

43,5 ± 13,06 47,4 ±15,58 47,6 ±12,58 
 

48,1 ±15,33 49,1 ±16,25 63,5 ±19,94 
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considerados como marcadores de resistencia á 

infección por OsHV1-µvar, para o que se compararán o 

proteoma e o transcriptoma de individuos de cada familia 

recollidos no momento da transferencia á batea cos de 

individuos de cada familia superviventes recollidos en 

decembro de 2016, tras o episodio de mortaldade 

masiva de semente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 76 

 

  



CIMA Memoria 2017 77 

 

 

PROXECTO DE INVESTIGACIÓN EQUIPO 
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PERSOAL BOLSEIRO: 

Fernández González, J.; Pena Thomas, G.; Viturro 
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RESUMO 

Os berberechos proporciónanlles beneficios ambientais, 

socioeconómicos e culturais significativos ás 

comunidades costeiras dos países implicados no 

proxecto (España, Portugal, Francia, Irlanda e Reino 

Unido), pero están ameazados por enfermidades e unha 

xestión incorrecta. O propósito deste proxecto é 

recuperar e aumentar a produción de berberecho, así 

como os servizos que este molusco proporciona nas 

rexións do Espazo Atlántico da UE, a través dos 

obxectivos seguintes: (1) Avaliar a saúde, diversidade e 

interrelacións das poboacións de berberecho ao longo do 

Espazo Atlántico caracterizando a dinámica de 

poboacións; diversidade xenética e transporte larvario; 

ameazas por enfermidades, contaminación, especies 

invasoras e cambio climático. (2) Cuantificar os 

beneficios económicos, sociais e culturais dos servizos 

ecosistémicos que ofrecen os berberechos (marisqueo, 

acuicultura, biodiversidade, alimento para aves, turismo, 

servizos sociais) realizando enquisas, entrevistas e 

análises socioeconómicas. (3) Prover de técnicas de 

xestión novas desenvolvendo procedementos e 

tecnoloxías de recuperación de bancos de berberecho, 

cultivo en criadeiro, programas de mellora xenética para 

producir estirpes resistentes a enfermidades e de 

crecemento rápido e conservación da estrutura e 

diversidade xenética. (4) Proporcionar orientación e 

asesoramento sobre boas prácticas a produtores, 

administracións, axencias ambientais e ONG avaliando e 

poñendo en común os procedementos mellores ao longo 

do Espazo Atlántico e optimizando a xestión mediante 

ensinanzas mutuas. Todo iso redundará na mellora da 

produción de berberecho, unha industria robusta, viable 

e sostible, con patentes beneficios sociais e de 

biodiversidade. 

Grupos de tarefas do proxecto: 

1. Coordinación. O obxectivo é facilitar un 

desenvolvemento fluído das actividades, xestionar a 

coordinación global do equipo de persoas e os recursos 

implicados e garantir unha implementación eficiente e 

responsable e a emisión en tempo e forma dos informes 

pertinentes. 

2. Comunicación. Preténdese promover un diálogo 

aberto entre todos os estamentos afectados: científicos, 

mariscadores, ONG e outros implicados no uso de 

berberechos e sensibilizar a todos sobre a pluralidade e 

valor dos servizos e beneficios ofrecidos polos 

berberechos. Como instrumentos empregarase unha 
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páxina web, actos públicos, talleres de traballo e unha 

conferencia final na que se presentarán e discutirán os 

logros do proxecto. A súa diseminación continuará a 

través da web, artigos científicos e de divulgación, 

reunións técnicas e congresos e un taller de traballo 

específico transcorrido un ano dende a conclusión do 

proxecto. 

3. Capitalización. Accións orientadas a asegurar que os 

resultados continuarán xerando impacto máis alá da 

duración do proxecto, de forma que todos aos que lles 

incumbe (produtores, administracións, ONG, 

comunidades costeiras) incorporen os resultados e 

produtos do proxecto e os utilicen nos seus ámbitos 

respectivos, con capacitación e pericia optimizadas, 

xunto coa creación de redes de cooperación a longo 

prazo. 

4. Avaliación da situación de partida: caracterización das 

poboacións, capacidade reprodutiva e estrutura xenética. 

Avaliación exhaustiva e integradora da situación das 

poboacións de berberecho no Espazo Atlántico, 

incluíndo distribución xeográfica, abundancia, dinámica 

de poboacións e influencia de factores xeográficos, con 

vistas a predicir tendencias futuras en escenarios 

diferentes. Incluirase a avaliación da capacidade 

reprodutiva e da estrutura e diversidade xenéticas. 

5. Identificación das ameazas principais. Análises das 

enfermidades que padecen as poboacións de 

berberecho en cada país, avaliación de riscos e 

determinación de procedementos específicos de loita. 

Caracterización do sistema inmunitario do berberecho e 

da súa microbiota como vías do berberecho para superar 

condicións de estrés, con énfases en patóxenos e 

cambio climático. Avaliación da ameaza por especies 

invasoras. 

6. Modelado de fluxos: transporte larvario e fervenzas 

tróficas. Desenvolvemento de modelos biofísicos e 

ecolóxicos integrados que simulen as conexións entre 

bancos de berberecho vía dispersión larvaria. 

Desenvolvemento de modelos ecolóxicos que, 

estimando o fluxo de materia/enerxía entre ecosistemas 

a través de organismos filtradores (berberechos e 

outros), permitan predicir a capacidade de carga e os 

efectos do berberecho sobre produción primaria e 

fervenzas tróficas. O uso destes modelos preditivos 

mellorará a xestión dos bancos de berberecho. 

7. Procedementos de cultivo de berberecho e mellora 

xenética para producir estirpes resistentes á marteiliose. 

Desenvolvemento de procedementos de cultivo: 

produción de semente en criadeiro e engorda no medio 

natural. Para producir estirpes de berberecho resistentes 

á marteiliose estudaranse as bases moleculares da 

resposta do berberecho a esta enfermidade e 

buscaranse marcadores moleculares de resistencia. 

Deseñarase un protocolo de selección xenética para 

resistencia á marteiliose. Os protocolos de cultivo e de 

selección xenética e toda a información sobre 

demografía e estrutura xenética das poboacións de 

berberecho e a súa dispersión larvaria integraranse para 

deseñar procedementos para recuperar bancos de 

berberecho esgotados ou en declive. 

8. Cuantificación dos beneficios socioeconómicos e para 

a biodiversidade proporcionados polo berberecho. 

Análise exhaustiva dos beneficios que proporcionan os 

berberechos para manter a saúde do ecosistema, así 

como dos socioeconómicos. Cos resultados da análise 

crearase unha ferramenta para cuantificar todos estes 

beneficios que será moi útil para a xestión dos bancos. 

 

ENTIDADE PARTICIPANTE PAÍS/REXIÓN 
TIPO DE 

PARTICIPACIÓN 

Centro Tecnolóxico do Mar, Fundación CETMAR España/Galicia Socio coordinador 

Consellería do Mar, Xunta de Galicia (Centro de 
Investigacións Mariñas) 

España/Galicia Socio 

Universidade de Santiago de Compostela 
(ACUIGEN - Dpto. de Xenética) 

España/Galicia Socio 

Université de Bordeaux Francia/Aquitaine Socio 

Groupe d'Etude des Milieux Estuariens et 
Littoraux 

Francia/Hautes-de-France Socio 
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Université de Caen Normandie Francia/Basse Normandie Socio 

University College Cork Irlanda/Southern and Eastern Socio 

Bangor University Reino Unido/West Wales and 
The Valleys 

Socio 

NERC Centre for Ecology and Hydrology, Bangor Reino Unido/West Wales and 
The Valleys 

Socio 

Cyfoeth Naturiol Cymru  Socio 

Groupe d'Etude des Milieux Estuariens et 
Littoraux 

Francia/Hautes-de-France Socio 

Instituto Português do Mar e da Atmosfera Portugal/Lisboa Socio 

Universidade de Aveiro Portugal/Centro Socio 

Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa 

Portugal/Lisboa Socio 

Confraría de Pescadores San Antonio de 
Cambados 

España/Galicia Asociado 

Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación 
Ambiental-Xunta de Galicia 

España/Galicia Asociado 

Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio 
Mariño de Galicia 

España/Galicia Asociado 

Institut Français de Recherche pour l'Exploitation 
de la Mer 

Francia/Nouvelle Aquitaine Asociado 

Fédération des Sociétés pour l’Etude, la 
Protection, et l’Aménagement de la Nature dans 
le Sud-Ouest 
 

Francia/Nouvelle Aquitaine Asociado 

Centre National de la Recherche Scientifique 
Délégation Aquitaine 

Francia/Nouvelle Aquitaine Asociado 

Marine Institute Ireland Irlanda/Border, Midland and 
Western 

Asociado 

Formosa, Cooperativa de Viveiristas da Ria 
Formosa, C.R.L. 

Portugal/Algarve Asociado 

Instituto da Conservação da Natureza e das 
Florestas 

Portugal/Lisboa Asociado 
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7 PROCESOS OCEANOGRÁFICOS 
COSTEIROS 
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RESUMO 
 

Esta acción é a continuación da acción DEMETOX. 

O control da toxicidade de tipo paralizante (PSP) e 

lipofílico lévase a cabo na actualidade por medio de 

bioensaio con rato e LC-MS/MS, respectivamente. Con 

todo, é inminente a adopción dun método de 

cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC), con 

oxidación precolumna e detección de fluorescencia, 

como referencia na UE para a determinación da 

toxicidade PSP, substituíndo o bioensaio de rato, o cal 

fai necesaria a súa adopción no sistema de control da 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

Ambas as metodoloxías analíticas (HPLC e LC-MS/MS) 

presentan problemas cando se implementan en sistemas 

de control cunha gran carga de traballo, como é o caso 

do Intecmar. 

Por outra banda, existe unha crecente preocupación por 

dous grupos de toxinas emerxentes en Europa —o da 

tetrodotoxina e o da palytoxina— que son de elevada 

potencia e que, ben pola expansión da súa área de 

distribución, ben pola súa posible introdución en 

produtos importados, están a aumentar o seu risco nos 

países da UE. A pesar desta preocupación, non existen 

aínda métodos oficiais, nin nalgúns casos materiais de 

referencia, para levar a cabo a cuantificación destas 

toxinas, polo cal resulta importante contribuír ao seu 

desenvolvemento de forma que os que finalmente se 

adopten poidan estar ben adaptados á dinámica dun 

sistema de control como o de Galicia. 

Continuouse desenvolvendo a metodoloxía 

cromatográfica para as análises de PSP con oxidación 

precolumna. A mellor columna identificada en DEMETOX 

(Waters Cortecs T3) resultou soportar un número 

reducido de inxeccións (aprox. 300) polo que foi 

substituída por unha Atlantis T3 de 3 µm e 75 mm de 

lonxitude, que deu unha boa resolución con 

cromatogramas dunha duración inferior a 3,5 min, e unha 

vida máis longa (máis de 900 inxeccións). Comprobouse 

que as determinacións obtidas por este método 

coinciden ben coas obtidas polo método oficial (con 

cromatogramas de 14 min). 

Avaliouse a posibilidade de substituír o fraccionamento 

da mestura de toxinas con SPE por outro con 

cromatografía. Comprobáronse diversas fases e 

formatos sen resultados satisfactorios nalgúns casos. 

Nos casos nos que o fraccionamento foi satisfactorio, 

tanto o tempo como o custo por mostra foron similares 

aos do SPE, pero, dado que a separación cromatográfica 

require controis adicionais, considerouse mellor 

continuar coa utilización de SPE. 

Procedeuse á purificación por medio de columna de 

cromatografía de exclusión molecular Sephadex LH-20 

de extractos de ostreopse como primeiro paso para a 

obtención de solucións purificadas de ovatoxinas para 

seren usadas como materiais de referencia. Igualmente 

purificáronse extractos de Prorocentrum belizeanum para 

purificar diol-ésteres de ácido okadaico e outros 

derivados máis complexos. 
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8 RECURSOS MARIÑOS 
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RESUMO 

As reservas mariñas de interese pesqueiro (RMIP) son 

figuras administrativas creadas para asegurar a 

conservación, a protección e a xestión sustentable de 

espazos naturais nos cales se leva a cabo a explotación 

pesqueira e marisqueira de recursos naturais mariños. 

Na actualidade, na Comunidade Autónoma de Galicia 

existen dúas reservas mariñas de interese pesqueiro 

(RMIP): Os Miñarzos, creada no ano 2007, e Ría de 

Cedeira, creada no ano 2009. Cada unha destas RMIP 

conta cun órgano de xestión, seguimento e control 

(Oxesco) constituído por representantes da 

Administración pesqueira da Xunta de Galicia e 

representantes das organizacións sectoriais de pesca.  

Durante o período de vixencia desta acción no ano 2017, 

continuouse a dar apoio científico-técnico aos órganos 

de xestión, seguimento e control das RMIP dos Miñarzos 

e Ría de Cedeira. 

Dentro da actividade referente á selección de 

indicadores útiles para a avaliación da evolución da 

actividade pesqueira, non foi posible contar con datos 

específicos referidos estritamente á actividade levada a 

cabo dentro das reservas. Isto foi debido á demora na 

instalación dos sistemas de seguimento de buques (AIS-

VMS), que está previsto que sexa obrigatorio para todas 

as embarcacións que traballan nas RMIP. 

Debido ao anterior, optouse por utilizar os datos do 

sistema de rexistro do programa informático denominado 

Xestión de Confrarías da Xunta de Galicia, do que se 

obtiveron datos diarios, do volume de capturas (kg), 

prezo de venda en lonxa (€) e artes despachadas para 

cada embarcación censada nas RMIP. 

Estes datos non discriminan as capturas feitas dentro e 

fóra da RMIP, polo que a información corresponde ás 

capturas totais da frota censada en cada RMIP. A zona 

de traballo destas frotas inclúe a RMIP e outros bancos 

próximos, polo que consideramos que os resultados 

reflicten o estado dos recursos dunha zona onde se 

encontra incluída a reserva. 

Como indicadores tivéronse en conta os seguintes: 

- Esforzo pesqueiro: presenta a evolución do 

número de embarcacións/día explotando os recursos 

mediante as distintas artes 

Nas figuras 1 e 2 móstrase o esforzo realizado (suma de 

xornadas totais realizadas por todas as embarcacións) 

coas artes que máis se utilizan. 

No caso da frota de Lira son a nasa de polbo, os miños, 

e as vetas e os recursos específicos (solénidos, ourizo e 

percebe). 

Pódese apreciar que durante o período estudado se 

mantivo un nivel estable de actividade para todas elas, o 

que pode indicar que as especies obxectivo mantiveron 

poboacións adecuadas para unha explotación rendible. 

A nasa de polbo foi a arte máis utilizada con gran 

diferenza (cunha media anual de 2646 xornadas 

acumuladas, representa o 43 % da totalidade das 

xornadas empregadas con todas as artes e para todo o 

período estudado). A especie obxectivo desta arte é o 

polbo (98 % das capturas en kg acadadas con esta arte 

para todo o período), e en moita menor medida a nécora 

e camarón. 
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Figura 1. Esforzo realizado mediante diversas artes pola frota de Lira (en xornadas totais 

realizadas polas embarcacións censadas durante cada ano) 

 

No caso da frota censada na RMIP de Cedeira o esforzo 

pesqueiro (en xornadas de pesca), realízase 

maioritariamente para o recurso específico percibe, e 

para as artes de trasmallo, palangriño e nasa de nécora 

e camarón. 

 

 

Figura 2. Esforzo realizado mediante diversas artes pola frota de Cedeira (en xornadas 

totais realizadas polas embarcacións censadas durante cada ano) 

 

- Evolución temporal do volume de capturas 

acumuladas (kg) por especie 

Estas capturas móstranse nas figura 3 e 4 e amosan que 

o polbo é con gran diferenza a especie capturada en 

maior abundancia pola frota censada na reserva de Lira 

(cunha media anual de 133 000 kg representa, o 32 % 
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en peso das capturas totais para todas as especies nos 

anos referidos). 

No caso de Cedeira, o percebe é o recurso que se extrae 

en maior cantidade. 

En xeral, o volume de capturas das especies 

consideradas como máis importantes mantense estable 

ao longo dos anos, aínda que con certas oscilacións que 

son normais nas poboacións explotadas comercialmente. 

 

Figura 3. Capturas por kg e ano para as principais especies da pesca en Lira 

 

 

Figura 4. Capturas por kg e ano para as principais especies da pesca en Cedeira 
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- Número medio de especies/día capturadas 

polas artes menos selectivas  

Este índice dános o número de especies distintas que, 

como media, son capturadas coas artes menos 

selectivas (miños, trasmallos, vetas e palangriño). Este 

índice pode mostrar se o número de especies presentes 

na pesqueira se mantén estable ao longo dos anos. Este 

índice podería ser máis completo se estivesen 

dispoñibles os datos das especies de descarte. 

Como se pode ver nas figuras 5 e 6, o número medio por 

xornada de especies que son capturadas con estas artes 

menos selectivas mantense estable durante os anos 

monitorizados.  

Na parte superior de cada columna móstrase entre 

parénteses o número total de especies distintas 

capturadas por cada arte e ano. 

 

 

Figura 5. Número medio de especies capturadas por arte/embarcación/día en Lira 

 

 

Figura 6. Número medio de especies capturadas por arte/embarcación/día en Cedeira 
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- Capturas por unidade de esforzo (CPUE) 

tomando como unidade de esforzo a embarcación 

As capturas por unidade de esforzo están relacionadas 

coa abundancia do recurso, aínda que o método de 

explotación para cada especie pode variar o valor 

explicativo deste índice. Así, no caso dos recursos 

específicos, como percebe, solénidos e ourizo, 

despáchase a embarcación para unha especie 

determinada, e ademais a existencia dun tope máximo 

diario de extracción, pode facer que o valor das CPUE 

non varíen ata que se produza unha sobreexplotación do 

recurso, por isto sería moi importante contar con datos 

do tempo empregado na extracción para afinar o valor do 

esforzo realizado. 

No caso das artes de nasa, enmalle e anzol, que 

normalmente permanecen caladas por un tempo 

determinado, o cálculo do esforzo debe producirse, a 

parte do tempo de permanencia no mar, mediante o 

cómputo do número de caceas, da lonxitude da arte de 

enmalle o do número de anzois utilizados. 

Neste caso, a falta de datos máis detallados, utilizouse o 

número de embarcacións por xornada como unidade do 

esforzo realizado. 

As figuras 7 e 8 amosan as CPUE de artes enmalle, 

anzol e nasas, no caso da nasa de polbo captúrase case 

exclusivamente polbo (98,5 % das capturas son polbo), 

coas outras artes captúranse unha variedade moito 

maior de especies como vimos anteriormente. 

 

 

Figura 7. Capturas por unidade de esforzo (kg/embarcación/día para diversas artes) (Lira) 
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Figura 8. Capturas por unidade de esforzo (kg/embarcación/día para diversas artes) (Cedeira) 

 

Para finalizar, é necesario reiterar que os datos utilizados 

corresponden a zonas de traballo onde operan as frotas 

censadas nas RMIP Os Miñarzos e Ría de Cedeira que 

inclúen as zonas de pesca adxacentes ás reservas, 

nalgúns casos bastante afastadas. Polo tanto, a 

extrapolación destes datos á zona de reserva debe 

considerarse como unha interpretación de que os 

recursos mariños da zona da reserva comparten o 

estado xeral dunha zona máis ampla, sobre todo para o 

caso dos recursos pesqueiros con máis capacidade de 

movemento (demersais e peláxicos), para os recursos 

mariños sésiles, as variacións espaciais poden ser moito 

máis acusadas. 
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RESUMO 

O obxectivo desta acción é determinar as causas 

naturais que están a afectar aos bancos de Donax sp. e 

os efectos que sobre eles ten a actividade humana de 

diferentes orixes (industrial, da agricultura, minería, 

construción, urbanización ou deforestación entre outros). 

As causas naturais poden estar vencelladas á natureza 

dos sedimentos, á topografía das praias e aos seus 

cambios por efectos ambientais e antropolóxicos, a 

diferentes toxicidades, a cambios por causas 

hidrolóxicas ou climáticas ou a diversas patoloxías que 

xa afectan aos individuos nun tamaño pequeno. Da 

mesma forma que se pretende abordar o problema 

coñecendo as súas causas, proponse comezar a estudar 

a posible recuperación futura dos bancos, facendo 

pequenos ensaios piloto de sementeiras con semente 

obtida en criadeiro. 

No banco de Vilarrube seguiron a recollerse mostras 

trimestrais, é dicir, en cada estación do ano, dende 

xaneiro a decembro de 2017, nas que se recolleron, nos 

puntos marcados en toda a extensión do banco, mostras 

dos individuos para ver densidades e tamaño, mostras 

de sedimento para ver as súas características. Lévase a 

cabo todo isto en cada punto para despois poder 

relacionalos entre eles. Tamén se estuda o perfil da 

praia, a topografía. Ademais, continúase co control das 

patoloxías e da súa reprodución.  
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En canto á poboación de Donax en Vilarrube, 

comparando os resultados entre mostraxes, obsérvase 

que a densidade de individuos (fig. 1) atopados en 

decembro de 2017 (22,5 ind/m2) se incrementou 

respecto da mostraxe de setembro de 2016 (7,28 

ind/m2), pero segue por debaixo do máximo histórico de 

42,92 ind/m2 atopados en setembro de 2013. En relación 

coa porcentaxe de individuos de tamaño comercial, 

encontrouse tamén un pequeno aumento nas últimas 

mostras, dende setembro de 2016 (2,82 %), setembro de 

2017 (3,75 %) e decembro 2017 (5,74 %), e o máximo 

histórico dáse en outubro de 2004 (76,40 %).  

 

Figura 1. Densidades totais do banco de Vilarrube nas mostras nas diferentes estacións do ano dende o ano 2000 ao 

2018. No recadro verde están representadas as densidades de 2017 

O banco de Vilarrube é unha zona moi dinámica, onde 

existe gran variabilidade de barras areosas, canles de 

desaugadoiro e estruturas sedimentarias (fig. 3). 

Rexistráronse importantes variacións na altura 

topográfica de cada estación, en relación coa situación 

que en cada mostraxe ocupan (fig. 2), é dicir, se están 

sobre unha barra areosa, na altura desta, ou o tamaño 

das estruturas sedimentarias (que facilmente poden 

xerar variacións de 20 cm) ou se están nunha canle. 

Figura 2. Variacións da altura topográfica dos puntos de mostraxe da zona intermareal 

Estas variacións condicionan o grao de compactación do 

sedimento, mobilidade e grao de encharcamento.  

O seguinte paso é cruzar estes resultados cos datos de 

compactación e capturas para avaliar se é posible obter 

un patrón.  
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Figura 3. Situación da estación S4 en diferentes épocas do ano. A: En setembro de 2017 situada nunha canle 

secundaria, entre barras de area. B: En decembro de 2017 situada nunha barra de area 

En canto á natureza dos sedimentos (fig. 4), por agora 

non varían nin estacional nin anualmente.  

 

 

 

 

Mantense o tamaño do gran e a maioría son areas finas 

(125-250 micras). 

 

 

 

 

 

Figura 4. Composición media dos sedimentos en todas as estacións de mostraxe da praia de 

Vilarrube ao longo de todo o estudo realizado 

 

A influencia meteorolóxica e da hidroloxía do banco 

está a ser estudada con base na recompilación, nunha 

base de datos única e homoxénea, tanto dos datos 

históricos como dos datos recollidos por nosoutros de 

A 

B 
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densidades e estrutura de tamaños das poboacións de 

cadelucha. Tamén dos datos históricos e actuais das 

extraccións e das condicións ambientais 

(meteorolóxicas, hidrolóxicas e hidrográficas) que lles 

afectan. 

Ata agora, dos resultados obtidos do cruzamento destes 

datos, pódese observar que hai moita variación, pero 

parece ser que as menores densidades están na zona 

central do banco; os tamaños máis grandes están no 

medio; a ría de Cedeira ten unha maior influencia 

oceánica ca continental, é dicir, á ría aféctanlle máis os 

afloramentos oceánicos ca as achegas dos ríos. 

Para o estudo da patoloxía, no ano 2017 realizáronse 

un total de 5 mostraxes en Praia América e de 4 

mostraxes en Vilarrube. O total de exemplares 

procesados foi de 131 en Praia América (entre 15-20 

mm), e de 91 en Vilarrube (máis de 25 mm). Tamén se 

procesaron 9 exemplares da Lanzada e 49 exemplares 

de Corrubedo procedentes de mostraxes puntuais. En 

ambos os casos, o tamaño era moi variable.  

Ata o momento non se detectaron parasitoloxías nin 

alteracións patolóxicas, que puidesen considerarse como 

preocupantes para os bancos de cadelucha. Tampouco, 

na actualidade se detectaron infeccións por herpesvirus. 

No estudo realizado neste ano sobre o seu ciclo 

reprodutivo (fig. 5), viuse que os resultados eran 

coincidentes con outros anteriores da poboación de 

Vilarrube. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Representación dos estadios do ciclo reprodutivo da cadelucha nos tamaños (10-15; 15-20; 20-25; 25-30; 30-
35;>35) dende marzo a setembro de 2017. E0: Repouso sexual; E1: Inicio do desenvolvemento gametoxénico; E2: 

Gametoxénese avanzada; E3: Madurez e posta; E4: Posposta 

 

Os individuos capturados nas mostraxes do banco de 

Vilarrube do ano 2017 foron estabulados no CIMA de 

Ribadeo e obtivéronse desovas dende febreiro ata xuño. 

A partir do cultivo larvario de dúas destas desovas (de 

maio-xuño) conseguiuse semente de cadelucha. Fíxose 

unha sementeira desta semente marcada con follas de 

poliéster pegadas con pegamento de cianocrilato na 

praia de Abrela (ría de Viveiro). 

Realizáronse mostraxes das poboacións dos distintos 

bancos naturais do Cantábrico galego: a praia de Vilela 

e o Lombo das Navallas (ría do Barqueiro); as praias de 

Abrela e de Area (ría de Viveiro) e a praia de Altar (ría de 

Foz). As últimas mostraxes efectuadas nas praias este 

pasado outono ao longo do litoral cantábrico galego 

mostran datos baixos de densidade (ind/m2) e pouca 

presenza de adultos (% comercial), como se aprecia na 

táboa I. Aínda así, constátase unha lixeira recuperación 

dos bancos, cun aumento relativo da densidade e da 

porcentaxe comercial das poboacións de cadelucha. 
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Táboa I. Datos de densidades e compactación das mostraxes realizadas no ano 2017 nas praias do Cantábrico 

galego: Altar, Area, Abrela, Vilela e O Lombo 

Continuáronse as accións sobre Donax trunculus na ría 

da Coruña, realizando mostraxes na praia de 

Bastiagueiro e finalizando as actividades de cultivo na 

ría do Burgo. 

As experiencias de cultivo, aínda que non foron 

determinantes debido ao sistema e localización 

utilizados, indican a dificultade de obtención de 

individuos por encima da tamaño de 30 mm, mostrando 

un escaso ou nulo crecemento a partir da tamaño de 24 

mm. As mostraxes intermareais sobre a praia de 

Bastiagueiro realizadas durante 2017 deron resultado 

negativo, observando, a partir dos resultados obtidos, no 

mantemento dunha poboación residual (pola súa baixa 

densidade) de individuos de tamaños comprendidos 

entre 17 e 20 mm, situada ao NE do banco inicialmente 

caracterizado.  

No banco de Praia América-Panxón fixéronse 3 

mostraxes en 2017 (abril, setembro, decembro). Cada 

unha delas abarcou as zonas intermareais (superior e 

inferior) e sublitorais, tanto na subzona de Praia América, 

como de Panxón. As mostraxes intermareais 

realizáronse ao longo de 2 transeptos lineais paralelos á 

liña de praia, cun total de 60 puntos (1 punto cada 50 m), 

40 puntos na subzona de Praia América (20 superiores e 

20 inferiores) e 20 puntos na subzona de Panxón (10 

superiores e 10 inferiores). Para as mostraxes sublitorais 

empregouse só a gancha estándar e realizouse sobre 18 

puntos ou estacións (1 punto cada 100 m): 10 puntos en 

Praia América e 8 puntos en Panxón. Nas mostraxes a 

flote empregouse un rastro estándar de marisqueo 

dende embarcación sobre 12 puntos ao longo de 2 

transeptos lineais (de aproximadamente 75 e 200 m 

cada un) perpendiculares á liña de costa.  

Nos histogramas de densidades de 2017 (fig. 6) 

encontramos que na mostraxe da primavera as 

densidades seguen sendo moi baixas. Hai un 

recrutamento na mostraxe de setembro (12,68 ind/m2) e  

corrobórase e increméntase en decembro (30,09 ind/m2). 

En setembro de 2017, o tamaño medio é de 15,21 mm  e 

aumenta a 18,44 mm en decembro de 2017. A 

porcentaxe de legais sempre está por debaixo do 10 %. 

 

 

LOMBO 

ALTAR AREA 

ABRELA VILELA 
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Figura 6. Densidades (ind/m2) da poboación de Praia América ao longo das mostraxes realizadas no ano 2017 

 

A poboación de cadelucha do banco de Praia América- 

Panxón encóntrase nun estado de supervivencia, onde 

observamos recrutamentos non continuados (cada 3 

anos: 2014, 2017). Ata o momento, todo parece indicar 

que, unha vez realizadas as desovas, os individuos 

proxenitores desaparecen. Observouse neste ano de 

estudo un aumento do número de individuos dende o 

mes de abril, que se incrementa no mes de decembro. 

Dende o comezo deste estudo (2013), estes son os 

datos máis favorables ata o momento. 

Realizáronse mostraxes intermareais noutras dúas 

praias. Na praia da Ladeira (Corrubedo) o 21 de 

decembro de 2017 sobre 12 puntos, cunha separación 

aproximada de 50 m e na praia da Lanzada o 18 de 

decembro de 2017 sobre 11 puntos, cunha separación 

aproximada de 50 m, empregando en ambos os casos 

unha gancha.  

Os resultados obtidos con estas mostraxes indícanse na 

seguinte táboa: 

 

 

A LANZADA A LADEIRA (CORRUBEDO) 

Tamaño medio (mm) 21,71 Tamaño medio (mm) 25,84 

% comerciais (>35 mm) 15,63 % % comerciais (>35 mm) 20,00 % 

 
  



 
RESUMO 
 

En Galicia coexisten dúas especies de berberecho: 

Cerastoderma edule e Cerastoderma glaucum. As 

poboacións naturais de C. edule están tradicionalmente 

afectadas por episodios recorrentes de mortaldade 

(Villalba et al., 2001), dos que sempre se recuperaron 

con rapidez. Non obstante, a partir do ano 2012, gran 

parte das poboacións de C. edule das rías galegas 

están sendo aniquiladas polo parasito Marteilia cochillia 

(Villalba et al., 2014), sen que as poboacións de C. 

glaucum se vexan afectadas. A loita contra este tipo de 

enfermidades no medio natural usando axentes 

terapéuticos é complexa. Unha forma diferente de loita é 

mediante programas de selección, ben a través da 

obtención de estirpes tolerantes á enfermidade (da Silva 

et al., 2005; Fuentes e Villalba, 2007) ou ben mediante a 

produción de variedades de rápido crecemento que 

alcancen o tamaño comercial antes da aparición dos 

episodios de marteiliose. Nunha anterior acción de 

investigación (PGIDIT-CIMA 14/03; Posta a punto das 

técnicas de cultivo en minicriadeiro das especies do 

xénero Cerastoderma de Galicia) demostramos que é 

posible obter, mediante cultivo suspendido en batea, 

individuos de berberecho Cerastoderma edule de 

tamaño comercial antes da aparición dos graves brotes 

de mortaldade ocasionados polo parasito Marteilia 

cochillia.  

O obxectivo principal desta nova acción de investigación 

é realizar un proceso de escalado e probar unha 

estratexia semiindustrial de engorda en batea de 

semente de berberecho producida en criadeiro. Esta 

proba estase a levar a cabo en colaboración coa 

Confraría de Pescadores San Antonio de Cambados e 

os resultados non son aínda definitivos. Outro dos 

obxectivos desta acción de investigación é a 

optimización das técnicas de maduración artificial en 

criadeiro (acondicionamento) mediante a realización dun 

estudo comparado do proceso de maduración entre un 

sistema en aberto (FTS) e un sistema en recirculación 

(RAS). Para iso acondicionamos en criadeiro dous lotes 

de berberechos procedentes de zonas libres de 

Marteilia, un lote da desembocadura do río Anllóns (CE-

RA) e outro da ría de Noia (CE-N). En ambos os dous 

casos utilizamos dous sistemas alternativos: un sistema 

en circuíto aberto (FTS, imaxe 1) e un sistema en 

recirculación (RAS, imaxe 2), este último conectado a 

unha unidade con filtro biolóxico (imaxe 3). En ambos os 

dous casos se subministrou auga de mar filtrada por 1 

micra, esterilizada por UVA e quentada progresivamente 

ata alcanzar os 16 ºC. Os individuos acondicionados 

alimentáronse, mediante unha bomba dosificadora, 

cunha mestura de seis especies diferentes de 

microalgas. O acondicionamento do lote CE-RA 

iniciouse o 1 de decembro de 2016 e o do lote CE-N o 3 

de febreiro de 2017. 
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Imaxe 1. Cubetas no sistema en circuíto aberto (FTS) 

 

 

Imaxe 2. Cubetas no sistema en recirculación (RAS) 
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Imaxe 3. Unidade de filtración biolóxica conectada ao sistema RAS 

 

A mortaldade dos individuos acondicionados foi moi 

diferente en función do sistema de acondicionamento 

utilizado (figura 1). En FTS a mortaldade final foi moi 

alta, do 100 % no lote CE-RA e do 96 % no lote CE-N, 

transcorridas 8 e 4 semanas de acondicionamento, 

respectivamente. Pola contra, a mortaldade final en RAS 

foi moito menor (59% para o lote CE-RA e do 76 % para 

o lote CE-N), pero o acondicionamento puido 

prolongarse durante máis tempo (15 e 8 semanas, 

respectivamente). 



 

Figura 1. Mortaldade acumulada durante o período de acondicionamento 

 

No caso do lote CE-RA, procedente do río Anllóns, o 

acondicionamento iniciouse cedo (30/11/2016), a partir 

de individuos en estados iniciais do desenvolvemento 

gonadal (EDG 0 e 1, cores gris e azul claro; figura 2). A 

maduración foi moi lenta, obténdose individuos maduros 

unicamente no sistema RAS e despois de transcorridas 

12 semanas (EDG 3, cor vermella; figura 2). Os 

individuos acondicionados en FTS non chegaron a 

acadar o estado de madurez. 

 

 

Figura 2. Evolución do desenvolvemento gonadal dos berberechos do río Anllóns (lote CE-RA) acondicionados en 

FTS (arriba) e en RAS (abaixo) 
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No caso do lote CE-N, procedente da ría de Noia, o 

acondicionamento iniciouse máis tarde (01/02/2017) con 

individuos que na súa maioría se encontraban xa en 

estado de gametoxénese avanzada (EDG 2, cor azul 

escuro; figura 3). O estado de madurez alcanzouse moi 

rápido, antes en FTS (2 semanas) que en RAS (4 

semanas; EDG, 3, 4B e 4; figura 3). 

 

 

Figura 3. Evolución do desenvolvemento gonadal dos berberechos da ría de Noia (lote CE-N) acondicionados en FTS 

(arriba) e en RAS (abaixo) 

 

Estes resultados indican que o inicio temperán do 

acondicionamento é unha estratexia pouco eficiente 

porque provoca mortaldades elevadas e maduracións 

lentas. Pola contra, esperar a que a maduración se inicie 

nas poboacións naturais simplifica o acondicionamento 

en criadeiro e obtéñense individuos maduros de modo 

moito máis rápido e con menor custo enerxético.  
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RESUMO 

 

A primeira tarefa realizada foi a adquisición de material e 

montaxe das series de acuarios necesarios para as  

probas experimentais previstas (fig.1). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Acuarios en funcionamento en laboratorio do CIMA 

 

Os traballos de investigación realizados, de acordo cos 

obxectivos enumerados na acción, foron: 

- Mostraxes no medio natural: enseada e litoral 

do Grove, litoral de Cambados, bateas 

próximas e zona do Galiñeiro, e zona interna 

ría de Vigo, con nasas, rastro de vieira e 

mergulladores de navalla para posible 

localización de Rapana venosa, cangrexo azul 

(Callinectes sapidus) e outras especies 

exóticas. 

- Mostraxes en zona rochosa da costa lucense 

de Stramonita haemastoma. 

- Experiencias de acuarios de taxa alimentaria a 

diferentes temperaturas (CIMA-Vilaxoán) e 

seguimento do ciclo reprodutivo de Stramonita 

haemastoma (CIMA–Ribadeo). 

- Reunións con responsables do sector para 

informar da acción e solicitar a súa 

colaboración (Consello Regulador do Mexillón 

e confrarías) 
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Figura 2. Larvas acabadas de eclosionar de ooteca de Stramonita 

 

Resultados provisionais acadados: 

 

- Non se atoparon polo momento exemplares de 

Rapana nin de cangrexo azul. 

- Estase a elaborar o mapa da expansión de 

Stramonita na costa lucense. 

- Detectouse unha expansión de Crepipatella dilatata 

nos fondos de batea e detectáronse os primeiros 

indicios de que esta especie está comezando a 

instalarse nos mexillóns cultivados en corda. 

- Iniciouse a comprobación da posible presenza de 

Caprella mutica en bancos de navalla e longueirón 

na enseada do Grove. Pendente de confirmación 

directa. 

- As diferenzas de taxas alimentarias coa 

temperatura son moi notorias (fig. 3). 

- Seguiuse a posta de Stramonita no CIMA de 

Ribadeo. 

Para as reunións co sector elaborouse un póster e 

diverso material (fig.4) con moi boa receptividade.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 3. Consumo a diferente temperatura de Stramonita en acuarios 
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Figura 4. Material informativo 

 

Así mesmo, realizáronse as mostraxes na praias de 

Vilaxoán próximas ao CIMA para continuar o 

seguimento das poboacións de longueirón vello e 

navalla que se está a realizar de forma ininterrompida 

dende hai anos (fig. 5). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Diferentes clases de idade de poboación de longueirón vello e C1+ de navalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 104 

 

  



CIMA Memoria 2017 105 

 

 

9 ARTIGOS EN REVISTAS SCI 
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Autores/as: VILLALBA, A.; CAO, A. 
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due to OsHV1-µvar during growing out in Galicia (NW Spain) 

Evolution 2017. Portland, Oregon (Os Estados Unidos) 

Autores/as: METZGER, M.; VILLALBA, A.; CARBALLAL, M.; IGLESIAS, D.; SHERRY, J.; REINISCH, C.; MUTTRAY, 
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Autores/as: BERNARD, I.; ALLAIN, G.; CHARLES, M.; VILLALBA, A.; BURIOLI, E.; HOUSSIN, M.; DEYDIER, Y. 
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Autores/as: VILLALBA, A. 

Título: Producción de la ostra rizada en Galicia y su salubridad 

Jornada de presentación de la Red Gallega de Investigación y Transferencia en Acuicultura INMUNOGENOM, 

Santiago de Compostela 

Autores/as: VILLALBA, A. 

Título: Transmisión horizontal de cáncer en berberechos 

Autores/as: VILLALBA, A. 

Título: Grupo de Patología de Moluscos del CIMA (GPM-CIMA). 
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Autores/as: PAPADAKI, M.; PELETEIRO, J. B., ÁLVAREZ-BLÁZQUEZ, B.; RODRÍGUEZ, J. L.; LINARES, F.; VILAR, 
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Autores/as: RODRÍGUEZ, S.; BALBOA, S.; OLIVEIRA, G.; MONTES, J.; MORENO, D.; BARRAJÓN, A.; BARJA, J. 
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Autores/as: LOPEZ, C.; DARRIBA, S. 
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VILLALBA GARCÍA, A. 
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Autores/as: CARBALLALL, M. J.; IGLESIAS, D. 

Título: Parásitos y enfermedades de Nassarius reticulatus y su rol como trasmisores de enfermedades a los bivalvos 
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Título: Desarrollo larvario en criadero de almeja bicuda Polititapes aureus (Gmelin, 1791) 
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Autores/as: PRADO, S.; NÓVOA, S.; MARTÍNEZ-PATIÑO, D.; BARJA, J. L. 
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accumulation 
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donacium in Chiloé Island, Chile 

Autores/as: ÁLVAREZ, G.; RENGEL, J.; URIBE, E.; BLANCO, J. 

Título: Anatomical distribution of cadmium in Argopecten purpuratus: effects of evisceration on industrial processes to 
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Autores/as: NÓVOA, S.; OJEA, J.; CASTILLA, S.; GRANJEL, E.; MARTÍNEZ, D. 
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13 EDICIÓN DE PUBLICACIÓNS 

 

 

 

VILLALBA GARCÍA, A. 

Diseases of Aquatic Organisms 

Journal of Shellfish Research 
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14 INFORMES 

 

 

Título: Informe do ano 2016 correspondente ás «Experiencias para o cultivo 

do ollomol realizadas nas xaulas experimentais» das que é titular o Centro de 

Investigacións Mariñas (Consellería do Mar) situadas en Bueu 

Autor/a: Linares Cuerpo, F. 

Solicitante: Subdirección Xeral de Acuicultura. Consellería do Mar. 

 

Título: Informe e exposición de resultados correspondentes ás actividades 

do WP12. Nutrición da cherna (Polyprion americanus) para a reunión anual de coordinación do proxecto. 

Autor/a: Linares Cuerpo, F. 

Solicitante: Coordinador WP Nutrición Proxecto Diversify 

 

Título: Informe de resultados para o 3th Report (período xuño 2016-novembro 2017) do Proxecto Diversify das 

actividades relacionadas co desenvolvemento da nutrición da cherna ((Polyprion americanus) WP.12). 

Autor/a: Linares Cuerpo, F. 

Solicitante: Coordinador WP Nutrición Proxecto Diversify 
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15 REUNIÓNS 

 

 

REUNIÓN: Xornada de presentación da Rede Galega de Investigación e 

Transferencia en Acuicultura: INMUNOGENOM. 

ASISTENTES: Gabín Sánchez, C.; Villalba García, A.; Cao Hermida, A. 

REUNIÓN: Reunión do Comité de Organización para a posta en marcha da 

REDE IMMUNOGEOM. 

ASISTENTES: Cao Hermida, C.; Villalba García, A. 

REUNIÓN: II Reunión do Comité de Organización da REDE IMMUNOGEOM. 

ASISTENTES: Cao Hermida, C.; Villalba García, A. 

REUNIÓN: Reunión do Grupo de Traballo Técnico de Acuicultura da PTEPA para actualizar o Plan estratéxico de 

innovación e desenvolvemento tecnolóxico da pesca e a acuicultura  

ASISTENTES: Villalba García, A. 

REUNIÓN: Reunión de coordinación do MAPAMA, comunidades autónomas do Mediterráneo e centros de 

investigación para consensuar medidas de protección da nacra 

ASISTENTES: Villalba García, A. 

REUNIÓN: Reunión de coordinación e posta en marcha do proxecto de investigación Co-Operation for Restoring 

Cockle Shellfiseries and its Ecosystem Services in the Atlantic Area (COCKLES) 

ASISTENTES: Villalba García, A. 

REUNIÓN: 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 

ASISTENTES: Linares Cuerpo, F. 

REUNIÓN: 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 

ASISTENTES: Linares Cuerpo, F. 

REUNIÓN: Órgano de Xestión Seguimento e Control (Oxesco) da Reserva Mariña de Interés Pesqueiro Ría de 

Cedeira  

ASISTENTES: Cuiñas Olmedo, P.; Febrero Mayor, F. 

REUNIÓN: Órgano de Xestión Seguimento e Control (Oxesco) da Reserva Mariña de Interés Pesqueiro Os Miñarzos. 

ASISTENTES: Cuiñas Olmedo, P.; Febrero Mayor, F. 
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16 OUTROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.1. ASESORAMENTO. OUTROS 

 

CARBALLAL DURÁN, M. J. 

Participación nunha proba de intercomparación baseada en 50 preparacións histolóxicas para detectar patóxenos de 

declaración obrigatoria para a UE, organizada polo Laboratorio Nacional de Referencia 

 

LINARES CUERPO, F. 

Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia, a través da Consellería do Mar, e a Asociación de Acuicultores Illa 

do Santo de Bueu (Pontevedra), para o cultivo de peixes en gaiolas 

 

 

VILLALBA GARCÍA, A. 

Asesor no proceso de avaliación para o nomeamento da Dra. Kimberly L. Reece como chancellor professor no 

Virginia Institute of Marine Science (VIMS), College of William and Mary 

 

VILLALBA GARCÍA, A.; IGLESIAS ESTEPA, D.; CAO HERMIDA, A.; CARBALLAL DURÁN, M. J. 

Membros do International Common Cockle Genome Consortium para a secuenciación e anotación do xenoma do 

berberecho Cerastoderma edule, financiado a través do proxecto SCUBA CANCER (ERC Starting Grant, 716290), 

cuxo investigador principal é José Manuel Castro Tubío (Universidade de Santiago de Compostela), quen tamén 

preside o consorcio 

Asesores do proxecto Projet d’échantillonnage pour la détection de la néoplasie hémocytaire dans les moules de 

Bretagne nord, cuxo investigador principal é Ismaël Bernard (Eureka Modélisation, Francia), que se desenvolve en 

Francia co obxectivo global de identificar as causas da mortaldade masiva de mexillón cultivado no norte de Francia 
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16.2. REVISIÓN DE ARTIGOS EN PUBLICACIÓNS CIENTÍFICAS 

 

BLANCO PÉREZ, J. 

Marine Drugs 

Número de artigos: 1 (2 rev.) 

Aquatic Toxicology 

Número de artigos: 4  

Chemosphere 

Número de artigos: 1 (4 rev.) 

Hydrobiología 

Número de artigos: 1 (2 rev.) 

Water 

Número de artigos: 1  

Marine Environmental Research 

Número de artigos: 1  

Journal of Oceanology and Limnology 

Número de artigos: 1 
 

VILLALBA GARCÍA, A. 

Diseases of Aquatic Organisms 

Journal of Invertebrate Pathology 
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17 TESES DE DOUTORAMENTO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17.1. DIRECCION/TITORIZACIÓN DE TESES 

 

TEMA: Estudo proteómico del sistema inmune de la ostra plana europea (Ostrea edulis) y su interacción con 

parásitos Bonamia spp. 

DOUTORANDO/A: Rodríguez de la Ballina, N. 

TITULACIÓN: Licenciada en Bioloxía 

TITOR/A E DIRECTOR/A DA TESE: Villalba García, A. (titor e codirector), Cao Hermida, A. (codirectora), Hermida 

Prieto, M. (codirector) 

TEMA: Consideraciones biológicas, ecológicas y productivas relativas al cultivo de la ostra rizada Crassostrea gigas 

(Thunberg) en las rías gallegas 

DOUTORANDO/A: Rodríguez González, L. 

TITULACIÓN: Licenciado en Bioloxía 

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

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

DOUTORANDO/A: Aranda Burgos, J. A. 

TITULACIÓN: Licenciado en Bioloxía 

TITOR/A E DIRECTOR/A DA TESE: Martínez Patiño, D. (titora e directora); da Costa González, F. (codirector) 

 

 

17.2 PARTICIPACIÓN EN TRIBUNAIS DE TESES 

 

VILLALBA GARCÍA, A. 

Título: Caracterización del antígeno reconocido por el anticuerpo monoclonal M22.8 y su posible implicación en la 

biomineralización de bivalvos 

Doutorando/a: Calvo Iglesias, J. 

Universidade: Universidade de Vigo 
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18 PERSOAL BOLSEIRO CICLO 
SUPERIOR 

 

 

TITOR/A: Cao Hermida, M. A. 

BOLSEIRO/A: Viturro García, R. 

ESPECIALIDADE: Técnico superior en Análise e Control de Calidade 

TITOR/A: Cao Hermida, M. A. 

BOLSEIRO/A: Pena Thomas, G. 

ESPECIALIDADE: Técnico superior en Análise e Control de Calidade 

TITOR/A: Carballal Durán, M. J. 

BOLSEIRO/A: Fernández González, J. 

ESPECIALIDADE: Técnico superior en Anatomía, Patoloxía e Citoloxía 

TITOR/A: Linares Cuerpo, F. 

BOLSEIRO/A: Araujo Sendín, A. 

ESPECIALIDADE: Técnico superior en Produción Acuícola 

TITOR/A: Linares Cuerpo, F. 

BOLSEIRO/A: Fuentes Villar, N. 

ESPECIALIDADE: Técnico superior en Produción Acuícola 

TITOR/A: López Gómez, M.C. 

BOLSEIRO/A: Grande Ocampo, O. 

ESPECIALIDADE: Técnico superior en Anatomía Patolóxica e técnico superior en Produción Acuícola 

TITOR/A: Nóvoa Vázquez, S.  

BOLSEIRO/A: Castilla del Río, S.  

ESPECIALIDADE: Técnico superior en Produción Acuícola 

TITOR/A: Ojea Martínez, J. 

BOLSEIRO/A: Matesanz Salgado, D. (ata 16/05/2018) 

ESPECIALIDADE: Técnico Superior en Produción Acuícola 

TITOR/A: Ojea Martínez, J. 

BOLSEIRO/A: Granjel Piñeiro, E. (dende 01/07/2017) 

ESPECIALIDADE: Técnico Superior en Produción Acuícola 
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19 CURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.1. CURSOS IMPARTIDOS 

 

Máster Interuniversitario de Acuicultura (UDC/USC/UVIGO) 

BLANCO PÉREZ, J. (compartido con Ana Gago (UVIGO)) 

Mareas tóxicas 

MARTÍNEZ PATIÑO, D., NÓVOA VÁZQUEZ, S., OJEA MARTÍNEZ, J. 

Impartición de prácticas sobre cultivo de moluscos bivalvos 

MARTÍNEZ PATIÑO, D., NÓVOA VÁZQUEZ, S. 

Titorización de traballo fin de máster 

VILLALBA GARCÍA, A. 

Enfermidades en invertebrados:  

Tema 4: Enfermidades neoplásicas 

Tema 5: Estratexias de loita fronte a enfermidades en invertebrados 

Sesión de prácticas 

 

Curso EGAP: Espectrometría de masas, o axuste perfecto ás técnicas híbridas. Aplicación a mostras mariñas 

e ambientais 

BLANCO PÉREZ, J. 

Aplicación da técnica LC-MS-QQQ á análise das biotoxinas mariñas 

 

11th International Postgraduate Course Histology and Histopathology of Aquatic Animals da Universidade do  

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

Marine Environment and Resources 

VILLALBA GARCÍA, A. 

General Histopathology of Molluscs 

Neoplastic lesions in molluscs 

Practical session 2: Microscopical observations on general molluscan histopathology 
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Practical session 3: Microscopical observations on general molluscan histopathology (cont.) and identification of 

neoplastic lesions 

 

Liñas actuais en investigación en bioloxía animal, correspondente ao Máster Universitario en Investigación en 

Ciencias, Especialidade en Bioloxía Animal, da Universidade de Alcalá 

VILLALBA GARCÍA, A. 

Epidemias de cancro en moluscos bivalvos 

Ciclo de Seminarios do Instituto de Investigacións Agroambientais e de Economía da Auga (INAGEA, Illas 

Baleares) 

VILLALBA GARCÍA, A. 

Aplicacións biotecnolóxicas na loita contra enfermidades de moluscos. 

 

International Postgraduate Course Research in Marine Environment and Resources dentro do Erasmus 

Mundus European MSc in Marine Environment and Resources awarded by the MER Consortium 

(Universidades do País Vasco, Southampton, Bordeos e Liexa) 

VILLALBA GARCÍA, A. 

Marine Molluscs as Emerging Animal Model for Human Cancer? e participación na mesa redonda «Marine Animals as 

Alternative Research Models in Biomedicine» 

 

 

19.2. ASISTENCIA A CURSOS 

 
Escola Galega de Administración Pública. EGAP. Santiago de Compostela 
 

BLANCO PÉREZ, J. 

Estatística avanzada con software libre R 

Lingua inglesa. Nivel avanzado 1 (C1) 

IGLESIAS ESTEPA, D. 

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais. (LIBREOFFICE BASE)  

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LIBREOFFICE CALC)  

Aplicacións informáticas de presentacións gráficas de información (LIBREOFFICE IMPRESS)  

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (LIBREOFFICE WRITER)  

Manexo de técnicas e dispositivos de orientación básica  

Estatística avanzada con software libre R  

LINARES CUERPO, F. 

Lingua inglesa. Nivel avanzado 1 (C1) 
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20 ESTANCIAS 

 

 

20.1. ESTUDANTES EN PRÁCTICAS 

Alumno/a: Varela Chorén, T. 

Procedencia: Facultade de Bioloxía, Ciencias Ambientais e Química. 

Universidade de Alcalá 

Duración: 824 horas 

TITOR/A: Cao Hermida, M. A.; Viéitez Martín, J. M. 

 

Alumno/a: Castedo Moreira, M. I. 

Procedencia: IES Lucus Augusti. Lugo 

Duración: 410 horas 

TITOR/A: Martínez Patiño, D. 

Alumno/a: Pousada Linares, I. 

Procedencia: Facultade de Ciencias. Universidade da Coruña 

Duración: 265 horas 

TITOR/A: Ojea Martínez, J. 

Alumno/a: Pilré da Costa, D. 

Procedencia: Instituto Politécnico de Leiria. Portugal 

Duración: 1620 horas 

TITOR/A: Martínez Patiño, D. 

Alumno/a: Escrivá Perales, J. 

Procedencia: Universidad Politécnica de Valencia 

Duración: 30 días 

TITOR/A: Martínez Patiño, D. 

 

20.2. TFM: MÁSTER INTERUNIVERSITARIO GALEGO DE ACUICULTURA 

Alumno/a: Rodrigues Fonseca Baptista Verde, M. F. 

Titor/a: Martínez Patiño, D. 

Alumno/a: Fernández Pena, P. 

Titor/a: Nóvoa Vázquez, S. 
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21 GASTOS 

 

 

 

I. Distribución do orzamento por capítulos 

 

 

 

 

Capítulo 

 

Cantidade (euros) 

Capítulo I: Gastos de persoal 2 271 553,49 € 

Capítulo II: Gastos correntes en bens e servizos 182 000,00 € 

Capítulo IV: Transferencias correntes 82 200,00 € 

Capítulo VI: Investimentos reais 1 218 265,87 € 

Capítulo VII: Transferencias de capital  

Total 3 754 019,36 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIMA Memoria 2017 123 

 

 

22 FONTES DE FINANCIAMENTO 

 

 

 

ORIXE DOS FONDOS 

 

CANTIDADE (€) 

Propia: Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro. Consellería do 

Mar. Xunta de Galicia 

a) Accións de investigación que desenvolve o CIMA 

b) Convenios con ENTIDADES externas 

3 735 753,69 € 

I+D da Xunta de Galicia  

Administración xeral do Estado   

Unión Europea (INTERREG, VI Programa Marco...)  37 804,62 € 

 

Total 
3 773 558,31 € 
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