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1   Presentación 

O CENTRO 

2   Estrutura e funcións 

3   Persoal 

4   Servizos 

INVESTIGACIÓN 

5   Acuicultura 

- Cultivo intensivo de especies de interese marisqueiro abordando a 

produción rendible de semente. 

- Exploring the biological and socio-economic potential of new/emerging 

candidate fish species for the expansion of the European aquaculture 

industry. 

- Indución á viteloxénese, maduración ovocitaria, ovulación e 

espermioxénese en cherna (Polyprion americanus). 

- Indución da fixación e metamorfose en ameixa fina, babosa e 

xaponesa. 

 

6   Patoloxía 

- Estudo epidemiolóxico da ameixa rubia (Venerupis rhomboides) en 

Galicia afectada por colonias procariotas intracelulares (CPI). 

Identificación das CPI. Seguimento da estrutura de tamaños de 

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

- Estudo da eliminación de virus entéricos patóxenos en ostra mediante 

procesos de reinstalación e depuración. 

- Poboacións bacterianas en criadeiro de bivalvos. Procesos de 

patoxénese. 

- Epidemioloxía da enfermidade causada por Marteilia cochillia nas 

poboacións de berberecho Cerastoderma edule de Galicia. 

- Avaliación do incremento de supervivencia no engorde de ostra rizada 

Crassostrea gigas polo uso de semente descendente de sobreviventes 

á exposición prolongada ao virus herpes de ostreidos tipo 1. 

Identificación de marcadores moleculares de resistencia para a súa 

aplicación nun programa de selección de estirpes resistentes ao virus.

     

7   Procesos oceanográficos costeiros 

- Desenvolvemento e optimización de métodos de determinación de 

toxinas de tipo paralizante (PSP) e lipofílicas, en moluscos bivalvos para 

maximizar o fluxo de traballo. 

- Efecto das biotransformacións de toxinas de tipo diarreico (DSP) en 

organismos do intermareal sobre as diferenzas de toxicidade estimada 

por LC-MS/MS e bioensaio de rato e as súas repercusións para os 

peches de explotación e a saúde humana.  

- Identificación de toxinas DSP non detectadas por LC_MS/MS en 

mexillón en fresco e en escabeche, biodispoñibilidade destes 

compostos, acumulación e distribución anatómica no mexillón. 
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8   Recursos mariños 

- Posta a punto das técnicas de cultivo en minicriadeiro das especies do 

xénero Cerastoderma de Galicia. 

- Avaliación e seguimento das reservas mariñas de interese pesqueiro 

de Galicia.  

- Determinación das causas da diminución dos bancos de cadelucha. 

Condicionantes naturais e antropoxénicos. 
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CONTAS 
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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, ocúpase 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 2016 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 18 da serie iniciada en 1999). 
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O CENTRO 

 

 

 

CENTRO DE INVESTIGACIÓNS MARIÑAS 

Enderezo: 

Pedras de Corón s/n 

Apartado de Correos 13 

36620 Vilanova de Arousa 

Pontevedra 

 

Teléfonos: 

Teléfono: +34 886 20 63 64 

Fax: +34 886 20 63 72  

 

Correo electrónico: 

cima@xunta.gal 

 

 

CENTRO DE CULTIVOS MARIÑOS 

Enderezo: 

Peirao de Porcillán s/n 

27700 Ribadeo 

Lugo 

 

Teléfonos: 

Teléfono: +34 982 88 94 03 

Fax: +34 982 88 94 19  

 

Correo 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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3 PERSOAL 

 

 Director: (vacante) 

 director.cima@xunta.gal 

 

 Xerente:   Dna. Lorenzo Losada, María Jesús (ata 08.08.2016) 

     D. Villanueva Domínguez, Rafael (dende 04.10.2016) 

       xerencia.cima@xunta.gal 

 

 

Centro de Investigacións Mariñas de Vilanova de Arousa 
 

 

 

 

Investigadores/as 

Dr. Blanco Pérez, Juan Carlos 

juan.carlos.blanco.perez@xunta.gal 

Dra. Cao Hermida, Asunción 

asunción.cao.hermida@xunta.gal 

Dra. Carballal Durán, Mª Jesús 

maria.jesus.carballal.duran@xunta.gal 

D. de Coo Martín, Alberto 

alberto.decoo.martin@xunta.gal  

D. Cuiñas Olmedo, Pedro  

pedro.cuinas.olmedo@xunta.gal 

 

D. Febrero Mayor, Fernando  

fernando.febrero.mayor@xunta.gal 

Dr. Fuentes González, José Miguel 

jose.miguel.fuentes.gonzalez@xunta.gal 

D. García Fernández, Antonio 

antonio.garcia.fernandez@xunta.gal 

Dr. Iglesias Estepa, David 

david.iglesias.estepa@xunta.gal 

Dna. Linares Cuerpo, Fátima 

fatima.linares.cuerpo@xunta.gal 

 

mailto:alberto.decoo.martin@xunta.es
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Dra. López Gómez, Mª del Carmen 

carmen.lopez.gomez@xunta.gal 

Dr. Montes Pérez, Jaime 

jaime.montes.perez@xunta.gal 

D. No Couto, Edgar 

edgar.no.couto@xunta.gal 

Dna. Pérez Acosta, Carmen 

 maria.carmen.perez.acosta@xunta.gal  

Dr. Villalba García, Antonio 

antonio.villalba.garcia@xunta.gal 

 

Analistas de laboratorio 

Dna. Fernández  Besada, Mercedes 

D. Giráldez Rivero, Ramón 

Dna. González Fontela, Ana Isabel 

Dna. Gregorio Chenlo, Mª Victoria 

Dna. Mariño Cadarso, Mª Carmen 

Dna. Martín Sánchez, Helena 

Dna. Martínez Verde, Gemma 

Dna. Méndez Pérez, Belén 

Dna. Pazos Sieira, Gema 

 

Auxiliares de laboratorio 

Dna. Brianes Beiras, Mª José 

Dna. Campaña Ferro, Emilia 

Dna. Cores González, Mª José 

Dna. Meléndez Ramos, Isabel 

Dna. Penas Pampín, Elena 

 

Bolseiros/as 

Dna. Acuña López, Iria 

Dna. Alonso Costas, Juana Beatriz 

D. Araujo Sendín, Alexis 

Dna. Fernández González, Jenifer 

Dna. Fuentes Villar, Noelia 

D. Grande Ocampo, Oscar 

D. Méndez Montenegro, José Carlos 

Dna. Pena Thomas, Guadalupe 

Dna. Riomayor Cernadas, Alicia 

Dna. Ulla Refojo, Laura 

Dna. Viturro García, Raquel 

Dna.Brailer Griñón, Leire 

 

Encargado de mantemento 

D. López Ares, Hermes 

 

Xefe/a de negociado administrativo 

D. Álvarez Araujo, Pedro Pablo (ata 03.10.2016) 

pedro.pablo.alvarez.araujo@xunta.gal 

Dna. Fernández Sanmartín, Inmaculada C. (dende 

04.10.2016) 

 inmaculada.fernandez.sanmartin@xunta.gal 

 

Sistemas de información 

D. Carballal Fortes, Félix Manuel 

informatica.cima@xunta.gal 

 

Biblioteca 

Dna. Álvarez Francisco, Mª Esther 

biblioteca.cima@xunta.gal 

 

Auxiliares administrativos 

D. Lago Torrado, José 

jose.lago.torrado@xunta.gal  

Dna. Vidal Paz, Mª Xosefa (ata 31.05.2016) 

maria.xosefa.vidal.paz@xunta.gal 

D. Martínez Paz, Ángel Rubén (dende 04.10.2016) 

angel.ruben.martinez.paz@xunta.gal 

 

Subalternos-ordenanzas 

D. Agra Carregal, Luis Manuel 

D. Cubiella Granda, Rubén 

D. Martínez Crespo, José Manuel 

 

Limpador 

D. García Gamallo, Luis 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:maria.carmen.perez.acosta@xunta.es
mailto:pedro.pablo.alvarez.araujo@xunta.gal
mailto:jose.lago.torrado@xunta.es
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Centro de Cultivos Mariños de Ribadeo 
 

 

 

 

 

Responsable de planta 

Dra. Martínez Patiño, Dorotea 

 dorotea.martinez.patino@xunta.gal 

 

 

Investigadoras 

Dna. Fernández Álvarez, Aurora 

 aurora.fernandez.alvarez@xunta.gal 

Dra. Nóvoa Vázquez, Susana 

 susana.novoa.vazquez@xunta.gal 

Dra. Ojea Martínez, Justa 

 justa.ojea.martinez@xunta.gal 

 

Analista de laboratorio 

Dna. Bouzamayor Yánez, Mª Victoria 

 

Auxiliares de laboratorio 

Dna. Cotarelo Jardón, Mª José 

D. Páez Pérez, Francisco Javier  

Dna. Ruíz Misioné, Mercedes 

 

Bolseiros/as 

D. Aragunde Vila, R. (dende 11.01.2016 ata 

15.05.2016) 

Dna. Castilla del Río, Sonia (dende 01.09.2016)    

Dna. Guiance Pérez, Martiña (ata 15.05.2016)  

D. Matesanz Salgado, Diego  (dende 07.10.2016) 

Dna. Suárez Costa, I. (ata 12.02.2016) 

Oficial 1º de mantemento 

D. Fernández Escudero, Antonio 

 

Oficial administrativa 

Dna. Neira Páez, Concepción 

 concepcion.neira.paez@xunta.gal 

 

Administrativa 

Dna. Cruzado Estévez, Ana 

 ana.cruzado.estevez@xunta.gal 

 

Subalterna 

Dna. Loureiro Rodríguez, Mercedes (jubilación el 

08.09.2016) 

Dna. Díaz Rivas, Mª Antonia (contrato sustitución ata 

08.09.2016) 

 

Limpadora 

Dna. Fernández Goás, Carmen 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 CIMA  Memoria 2016            11  

Distribución do persoal do CIMA por centros de traballo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigadores/
as       19 

Apoio á 
investigación 

 18 Administración 
8 

Servizos xerais    
11 

Bolseiros/as 
 17 

PERSOAL CORÓN RIBADEO TOTAL 

PERSOAL 

Investigadores/as 15 4 19 

Apoio á investigación 14 4 18 

Administración 6 2 8 

Servizos xerais 7 4 11 

BOLSEIROS/AS FP 2º GRADO 
 

12 5 17 
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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 (previa autorización). 

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 a 14 horas. 

Contacto:  

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

CIMA-Ribadeo Telf.: 982 88 94 02  

Colección: 

- Fondo bibliográfico: está composto por aproximadamente 1.500 volumes en Corón e 700 en Ribadeo. Actualmente a 

Biblioteca iniciou un proceso de catalogación destes fondos, co obxectivo de poñer a disposición dos posibles 

interesados un catálogo de consulta aberta accesible online que posibilite: 

- A consulta conxunta dos fondos existentes en ambas as localizacións e 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/apuntas en relación aos documentos,… 

 

mailto:biblioteca.cima@xunta.gal
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-  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 colecciones de grandes editores (Elsevier, 

Springer e Wiley), sumando un total que rolda os 5.000 títulos de revistas científicas accesibles. O CIMA mantén a 

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 y Ciencia e xestionada pola FECyT, co fin de dar acceso a 

estes recursos de información científica ás institucións públicas de investigación. 

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

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

que se complementa a colección de base. 

Servicios 

 Sala de lectura. 

 Información sobre os recursos dispoñibles e acceso aos mesmos http://www.netvibes.com/bibliotecacima.  

 Préstamo interno. 

 Servizo de obtención de documentos.  

 Asesoramento no planeamento de procuras e consulta de fontes de información secundarias. 

 Orientación no uso de ferramentas de xestión de información. 

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

 Atención a 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 dúas salas de xuntas dúas con capacidade para 10 

persoas e para 15 persoas respectivamente. 

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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5 ACUICULTURA 
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RESUMO 

A acción ten como obxectivo marcar os procedementos e 

protocolos para o cultivo de varias especies de moluscos 

bivalvos de interese marisqueiro, desde a obtención de 

semente en criadeiro, o preengorde en sistemas 

colocados en batea e o seu traslado aos bancos naturais 

e a transferencia de tecnoloxía aos minicriadeiros do 

IGAFA onde se forma o persoal co fin de transmitir ao 

sector os avances logrados no cultivo intensivo de 

bivalvos. 

Consta de tres subproxectos: 

Subproxecto I: Procedementos e protocolos de 

cultivo intensivo das especies marisqueiras. 

O obxectivo era marcar os procedementos e protocolos 

do cultivo intensivo das especies de bivalvos de interese 

marisqueiro, levou a cabo no CIMA de Ribadeo que 

conta coas instalacións da planta de cultivo de moluscos, 

o minicriadeiro do Vicedo e unha plataforma flotante tipo 

batea, que se colocou na ría de Ribadeo. 

Neste Subproxecto traballouse con reprodutores das 

seguintes especies de bivalvos: ameixa fina (Ruditapes 

decussatus), ameixa babosa (Venerupis corrugata), 

ameixa xaponesa (Ruditapes philippinarum), ameixa 

bicuda (Venerupis aurea), cadelucha (Donax trunculus) e 

navalla (Ensis arcuatus). 

A partir do seguimento de cultivos, nos que se 

conseguiron bos resultados, púidose establecer un 

protocolo para cada especie. 

Ameixa fina (Ruditapes decussatus) 

Os proxenitores. Con esta especie conséguense 

desovas viables, espontáneas ou inducidas, nos meses 

nos que a súa gónada se atopa en estado gametoxénico 

de madurez (abril-agosto) pero, tamén é factible o seu 

acondicionamento cando se traballa con exemplares en 

estado de non madurez. Pode ser acondicionada nos 

meses de inverno e obter desovas a principios de 

primavera. Para iso é estabulada no criadeiro a 

temperaturas de 18-20º C e a ración de alimento, 

baseada nunha mestura de microalgas, é do 6% de peso 

seco de microalgas, en relación ao peso seco dos 

reprodutores. 

A indución á desova conséguese sometendo os 

reprodutores a períodos nos que permanecen en seco 

(aproximadamente 12 horas) e despois a períodos con 

auga fría (±10ºC, 30 minutos) e auga quente (24-26ºC, 

60-90 minutos). 

O desenvolvemento embrionario ocorre unhas horas 

despois de fertilizarse o ovo, a aparición da larva é ás 26 

horas. Cando se inicia o cultivo larvario, a súa duración 

ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN EQUIPO 

TÍTULO:  

Cultivo intensivo de especies de interese marisqueiro 

abordando a produción rendible de semente. 

 

INICIO: xuño, 2014 

FINALIZACIÓN: decembro, 2016 

 

ENTIDADEE FINANCIADORA:  

Consellería do Medio Rural e do Mar. Xunta de 

Galicia. 

Código: PGIDIT-CIMA 14/06 

 

INVESTIGADORA PRINCIPAL:  

Martínez Patiño, D. 

 

INVESTIGADORES/AS: 

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

J. 

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

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

 

APOIO Á INVESTIGACIÓN: 

Bouzamayor Yáñez, V.; Cotarelo Jardón, M.J.; Meléndez 
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Matesanz Salgado, D.; Suárez Costa, I. 

 

 



  
 CIMA  Memoria 2016            17  

desde larva D ata pedivelixer é de 14-17 días, 

producíndose a fixación e a metamorfose. Chegados a 

este punto os individuos quedan retidos en tamiz de 

malla  de 170 µm e necesitan un substrato polo que se 

utilizan cilindros con fondo de malla de 150 µm,  

conseguindo porcentaxes de supervivencia, desde larva 

D, dun 70%. Pasados 34-36 días as postlarvas, con 

todas as súas estruturas de adultos formadas, quedan 

retidas en peneiras de 300 µm e seguen o seu cultivo no 

sistema aberto do criadeiro. Neste sistema chegan a 

poder reterse en peneiras de 750 µm aos 64 días desde 

a desova e con supervivencias do 34% desde larva D 

que, en ocasións, poden chegar a superar o 70%. Aos 

72 días pasa a primeira semente ás instalacións do 

invernadoiro, para iso deben quedar retidas en peneiras 

de malla de 1500 µm e durante dous meses, van 

pasándose segundo alcanzan devandito tamaño. 

Ameixa babosa (Venerupis corrugata) 

Os proxenitores desta especie presentan gametos 

maduros durante todo o ano, non existe un período de 

repouso, polo tanto, pode cultivarse durante todo o ano. 

Unha boa proposta de calendario, para poder cultivar 

outras especies á vez no mesmo criadeiro, é a de ser 

recollidas e trasladadas ao criadeiro en inverno e desta 

forma, iniciar as desovas de babosa a primeiros de ano. 

A indución á desova conséguese mediante a 

estimulación con choques térmicos, cunha temperatura 

mínima de 12ºC e máxima de 20ºC. 

Despois da fecundación o desenvolvemento 

embrionario ocorre nunhas horas, a aparición da larva 

trocófora é as 13-14 horas e da larva D é as 30-32 horas. 

O cultivo larvario ata a fixación ten unha duración de 

14-17 días despois da desova. Conséguense 

supervivencias dun 87% e o seu cultivo continúa nos 

mesmos tanques pero, en cilindros con fondo de malla 

de 150 µm. As postlarvas quedan retidas en tamiz de 

300 µm aos 21-35 días desde o inicio do cultivo, cunha 

supervivencia dun 58%, e esta etapa continúa ata que 

alcanzan a fase de semente no sistema aberto do 

criadeiro. Quedan retidas en tamiz de 750 aos 51 días e 

cando o fan no de 1500 µm (aos 58 días son as 

primeiras), o cultivo de semente realizase no sistema do 

invernadoiro. 

Navalla (Ensis arcuatus) 

Os proxenitores son recollidos no medio natural e 

estabulados no criadeiro nos meses de xaneiro a abril, 

meses, nos que a súa gónada está madura. A diferenza 

doutras especies necesita que nos tanques exista un 

substrato, area, no que permanecen enterrados. A ración 

de alimento subministrado adoita ser do 6% en peso 

seco de microalgas e as temperaturas ás que 

permanecen no criadeiro, oscilan entre 13-16ºC.  

Para as desovas inducidas o estímulo máis efectivo é o 

cambio de niveis de auga, con breves períodos de 

desecación. 

O desenvolvemento embrionario dura unhas horas 

observando a larva trocófora ás 19 horas e a larva D ás 

30 horas, desde a fecundación. A duración do cultivo 

desde larva D a pedivelixer é de 19-20 días quedando 

retidos en tamiz de 200 µm e a fixación, realízase nos 

tanques de 500 litros, en cilindros con malla de 150 µm. 

Na etapa poslarvaria, cando quedan retidas en peneiras 

de 300 µm aos 34-40 días, utilízase o sistema aberto e 

conséguense supervivencias, desde larva D, do 43%. 

Aquí permanecen ata os 60-100 días desde o inicio do 

cultivo alcanzando os 5-6 mm, momento no que se inicia 

o seu preengorde en tres sistemas diferentes segundo 

van crecendo.  

En canto o seu tamaño é de 15-20 mm (aos 180-192 

días de cultivo), pode continuar no criadeiro, enterrada 

en peneiras con area  colocados no fondo dun tanque de 

1.000 L. 

Cando a semente ten un tamaño duns 30 mm (con 230-

242 días), iníciase o seu engorde no medio natural. 
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Cadelucha (Donax trunculus) 

Desde marzo ata xullo pódese dispoñer de proxenitores 

en estado gametoxénico de madurez e obtéñense as 

primeiras desovas espontáneas en marzo, con todo, é 

unha especie á que se lle pode adiantar a posta, con 

respecto ao medio natural, xa que se conseguen 

acondicionar cando se manteñen a 17 ºC e cunha 

ración de alimento do 6% en peso seco de microalgas.   

Indúcese á desova permanecendo os reprodutores en 

seco a temperatura ambiente (14º±1ºC) durante 

aproximadamente 10 horas e posteriormente, 

introducíndoos en auga a unha temperatura en torno aos 

16-18ºC. 

No transcurso dunhas horas prodúcese o seu 

desenvolvemento embrionario, observando a aparición 

da larva trocófora ás 15 horas e a larva D ás 41 horas. O 

cultivo larvario dura uns 24-26 días, posteriormente 

inician a fixación. As larvas pedivelixer quedan retidas 

en tamiz con malla de 180 µm, a súa supervivencia 

desde larva D é do 24,5% aínda que, pódense alcanzar 

porcentaxes do 54% e pásanse aos cilindros con fondo 

de malla de 150 µm. 

Transcorridos 38 días desde a desova, conséguense 

postlarvas que quedan retidas en tamiz de 300 µm e 

que son cultivadas no sistema aberto do criadeiro. 

Mantéñense nos tanques deste sistema ata que os 

individuos quedan retidos en peneiras de 1500 µm (aos 

90 días de cultivo), momento no que se pasan ás 

instalacións do invernadoiro, a supervivencia desde a 

etapa de fixación ata o preengorde pode variar desde un 

13% ata un 55%.  

Na actualidade, cando a cadelucha queda retida en 

peneiras de 2000-3000 µm, está a ensaiarse o seu 

preengorde na batea tratando de evitar os meses de 

inverno dado que, as abundantes choivas, provocan 

baixadas importantes de salinidade, factor que afecta 

bastante a esta especie aumentando a súa mortalidade. 

Ameixa xaponesa (Ruditapes philippinarum) 

Para iniciar o cultivo desta especie o procedemento a 

seguir de estabulación e acondicionamento dos 

reprodutores e de obtención de desovas, pode ser o 

mesmo que o de R. decussatus. A duración do seu 

estado de madurez en Galicia é un pouco máis largo que 

esta especie e abarca, ata o mes de outubro. 

Ao igual que a ameixa fina, o seu desenvolvemento 

embrionario dura unhas horas e o cultivo larvario 

realízase en circuíto pechado, conseguindo as primeiras 

larvas pedivelixer aos 14-18 días desde a desova e 

cunha supervivencia do 62% desde larva D. Ao chegar a 

esta etapa tamén necesitan os cilindros con fondo de 

malla de 150 µm para que poidan realizar a fixación e y 

metamorfose. As postlarvas, aos 37 días, quedan 

retidas en tamiz de 300 µm cunha supervivencia do 52% 

desde larva D. Neste momento pásanse ao sistema 

aberto do criadeiro, quedan retidas en tamiz de 750 µm 

aos 60 días e ao quedar no de 1500 µm (aos 76 días), 

iníciase o cultivo de semente nas instalación do 

invernadoiro. 

Ameixa bicuda (Venerupis aurea) 

Lógrase realizar o seu cultivo por primeira vez en 

criadeiro. As desovas conseguíronse no mes de maio e 

aos 21 días obtivéronse larvas pedivelixer que se 

colocaron en cilindros con fondo de malla para que 

realizaran a fixación e metamorfose.  A semente retida 

en tamiz de 2000 µm pasou ás instalacións do 

invernadoiro aos 115 días desde a desova (4 meses) e 

necesitou 4 meses máis (235 días desde a desova) para 

alcanzar tamaños de 6-9 mm e iniciar o preengorde na 

batea. As condicións para o crecemento no inverno non 

son as máis adecuadas para ningunha especie polo que, 

ao pasalas ás instalacións da batea en xaneiro, 

necesitan máis tempo para alcanzar os tamaños óptimas 

de sementa no medio natural. Este cultivo necesitou 

dous meses máis (295 días desde a desova) para 

conseguir individuos de 7-10 mm, tamaño de sementa no 

medio natural. 

Está a estudarse o seu ciclo gametoxénico para 

optimizar o momento de estabulación de proxenitores así 

como a obtención de desovas e para determinar cando e  

como se debe de levar a cabo o seu posible 

acondicionamento. 

 

Subproxecto II: Aplicación das técnicas de cultivo de 

semente de moluscos bivalvos en instalacións tipo 

minicriadeiro. 

Levou a cabo nos minicriadeiros do IGAFA e abordou a 

aplicación das técnicas de cultivo de semente de 

moluscos bivalvos en instalacións tipo minicriadeiro.  

A actividade neste minicriadeiro empezou en outubro de 

2014, coa contratación de 4 bolseiros, aínda que a 

produción de semente non comezou ata principios de 

2015, porque despois de levar un ano sen actividade foi 

necesario realizar tarefas de posta a punto das 
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instalacións: 

- Limpeza integral do minicriadeiro. 

- Comprobación do funcionamento de maquinaria. 

Reparar fugas, avarías e modificacións necesarias. 

- Comprobación de bomba xeral e filtro de tambor. 

- Revisión do listado de inventario existente e 

actualización do mesmo. 

- Inicio do cultivo de cepas procedentes do IGAFA. 

Posteriormente con estas cepas inoculáronse botellóns e 

estes empregáronse en bolsas en sistema descontinuo. 

- Limpeza de tanques de larvario e repintado dos que 

estaban en peor estado. 

- Ao recibir os primeiros reprodutores púxose en 

marcha o sistema de fitoplancto continuo, con revisión e 

melloras do sistema de distribución do medio e da 

colleita de fitoplancto. 

- Á finalización da bolsa, as instalacións están 

funcionando relativamente ben, con fallos ou desaxustes 

puntuais, quedando pendente a reparación do 

automatismo dos pulverizadores de auga que regulan a 

temperatura na zona de produción de fitoplancto en 

continuo e a instalación da segunda bomba principal. 

Despois de 24 meses de actividade nas instalacións do 

minicriadeiro, pódese dicir que esta experiencia aportou 

unha serie de coñecementos e habilidades necesarias 

para o desenvolvemento, posta en marcha e xestión 

integral dun criadeiro de moluscos: 

- Aprendizaxe completa do cultivo de diferentes 

especies. 

- Coñecemento en profundidade do funcionamento 

dun criadeiro. 

- Traballo e xestión en equipo das instalacións e o 

cultivo. 

- Solución de diferentes incidencias que se produciron 

nas instalacións ao inicio da actividade e ao longo da 

mesma. 

- Resultados satisfactorios en canto a produción de 

semente a pesar das dificultades que xenera a propia 

instalación e a situacións que se produciron fora da 

mesma (temporais, roubos de cordas con semente, 

depredadores, etc) escapándose ao noso control. 

Subproxecto III: Optimización das técnicas de 

produción industrial de moluscos bivalvos desde o 

punto de vista patolóxico e microbiolóxico. 

Neste Subproxecto aplicáronse os coñecementos 

previos do grupo desenvolvidos durante anos no marco 

de diferentes proxectos de investigación, para axudar á 

mellora das técnicas e protocolos de manexo e xestión 

da produción. 

Histopatoloxía 

Os controis histopatolóxicos, mediante técnicas rutineiras 

de histoloxía, permitiron a análise patolóxica dos 

individuos utilizados como reprodutores tanto no IGAFA 

como no Centro de Cultivos Mariños de Ribadeo. 

Analizáronse un total de 12 lotes de proxenitores de 

diferentes especies de bivalvos con distintos orixes: 3 

lotes de ameixa fina (Portugal), 7 lotes de ameixa 

babosa (ría de Arousa e ría de Ferrol), 1 lote de ameixa 

xaponesa (ría de Arousa) e 2 lotes de ameixa rubia (ría 

de Arousa e ría de Vigo). 

Dos resultados obtidos despois da observación ao 

microscopio das preparacións resultantes, hai que 

destacar a presenza de Perkinsus sp. como principal 

problema patolóxico detectado, chegando a alcanzar 

prevalencias do 50% nalgúns casos. Segundo a 

prevalencia e intensidade, este protista pode ocasionar 

mortalidades. Tamén hai que mencionar outras 

parasitoloxías presentes ocasionalmente, como 

organismos tipo Rickettsia, achados sobre todo en 

ameixa rubia ou protozoos do xénero Nematopsis. 

Ademais dos reprodutores, analizáronse lotes de 

semente de ambas as orixes (IGAFA e Ribadeo), no 

momento da sementa nos parques de cultivo. Non se 

detectaron parasitoloxías reseñables en ningunha das 

mostras avaliadas. 

Microbioloxía 

Ao longo deste proxecto, iniciouse a implantación de 

protocolos de control microbiolóxico nas instalacións dos 

minicriadeiro do IGAFA. Para iso, partiuse dos resultados 

obtidos durante anos de investigación en colaboración 

entre a USC e o Centro de Cultivos Mariños de Ribadeo. 

Estes traballos permitiron identificar os parámetros 

básicos a controlar no criadeiro e deseñar un protocolo 

adecuado, así como poñer en práctica a súa aplicación. 

Estes coñecementos serviron de base para implementar 

un protocolo de control adaptado ás instalacións dos 

minicriadeiro do IGAFA. 

En primeiro lugar, foi coñecer en detalle o circuíto de 

auga, desde a toma exterior ata os diferentes usos que 
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se lle da no criadeiro. Detallaron no só os distintos 

tratamentos a que se somete a auga segundo o destino 

final, senón tamén os tramos de conducións que se 

utilizan para a súa distribución. En paralelo, estudouse o 

sistema de alimentación. Ao igual que coa auga, neste 

apartado tivéronse en conta os diferentes tipos de cultivo 

de fitoplancto (en diferentes volumes e con diferentes 

tratamentos da auga) e o circuíto de distribución. 

Esta identificación detallada dos circuítos de auga e 

alimentación, comúns a todas as especies de bivalvos 

que se cultiven, foi a base para o deseño dun protocolo 

preliminar de control adaptado, permitindo establecer os 

puntos de mostraxe necesarios para obter a información 

que garantice a detección de potenciais problemas 

microbiolóxicos, e asegurando a súa accesibilidade.  

Para poder levar a cabo os traballos propostos,  

adestrouse ao persoal en formación na recollida de 

mostras para análises microbiolóxicas e en sementas 

bacteriolóxicas. Os esforzos orientáronse sobre todo á 

detección de vibrios, os principais patóxenos bacterianos 

identificados en criadeiros de moluscos, responsables de 

numerosos episodios de mortalidade que comprometen 

a regularidade da produción. Por iso, como medio 

bacteriolóxico para as sementas utilizouse o medio 

selectivo para vibrios Tiosulfato-Citrato-Bilis-Sacarosa 

(TCBS), cuxa utilidade práctica demostrouse en traballos 

anteriores do grupo USC-CIMA. Complementariamente, 

de forma ocasional empregouse tamén en medio para 

bacterias heterótrofas mariñas Agar Marino. 

Dado que o protocolo a deseñar tiña unha orientación 

eminentemente práctica, e considerando a falta de 

coñecementos básicos e experiencia do persoal da 

instalación en aspectos microbiolóxicos, optouse por un 

protocolo inicial sinxelo que permitira ao mesmo tempo o 

seu adestramento. O obxectivo era identificar os posibles 

problemas ao final dos circuítos.  

As mostraxes do circuíto de auga concentráronse 

principalmente na auga utilizada para os cultivos 

larvarios. Mediante mostraxes semanais determinouse a 

presencia/ausencia de vibrios, e ademais avaliouse a 

eficiencia do tratamento con radiación ultravioleta a que 

se somete antes do enchido dos tanques de cultivo. 

Unha estratexia similar aplicouse ás mostraxes da auga 

utilizada para os cultivos de fitoplancto, previamente 

tratada nun pasteurizador. En paralelo, para o control da 

presenza/ausencia de vibrios nos cultivos de microalgas, 

tomáronse semanalmente mostras dos tanques de 

mestura de cultivo continuo de fitoplancto. A presenza 

regular de vibrios levou ao control de diferentes bolsas 

de cultivo de fitoplancto que se utilizan para a mestura 

nos tanques. 

De entre os resultados obtidos, destacou a boa calidade 

microbiolóxica da auga dos cultivos larvarios, xunto co 

correcto funcionamento da unidade de radiación 

ultravioleta cando detectáronse vibrios na auga de 

entrada. Similares resultados obtivéronse da auga 

utilizada para os cultivos microalgales. 

En canto aos cultivos de fitoplancto, a presenza de 

vibrios nos tanques de mestura con máis frecuencia da 

desexada constituíu un motivo de preocupación. As 

análises das bolsas de cultivos monoespecíficos 

utilizados para a mestura deron resultados positivos para 

a presenza de vibrios nun terzo das bolsas analizadas, 

polo que o problema debería ser estudado a máis longo 

prazo para identificar as causas, dado que, aínda que 

non se observen efectos directos sobre as microalgas, o 

aporte continuo de vibrios aos cultivos de bivalvos a 

través do alimento é un risco que non pode ser asumido 

por unha instalación de produción. 

Hai que mencionar tamén que, ademais dos controis 

bacteriolóxicos, se realizaron na USC análises 

virolóxicas puntuais para a detección de herpesvirus en 

cultivos larvarios de ameixa babosa e xaponesa, con 

resultados negativos. 

En conxunto, a aplicación del protocolo preliminar 

permitiu facer pequenos cambios de manexo e limpeza 

para a mellora da produción, así como eliminar aqueles 

cultivos de microalgas con vibrios. O desenvolvemento 

dos traballos puxo de manifesto a necesidade dun bo 

adestramento en técnicas básicas de microbioloxía para 

a toma de mostras e sementa en placa, indispensable 

para obter resultados fiables. A detección de potenciais 

riscos ao longo do período de mostraxes demostrou que 

es imprescindible establecer un protocolo de control 

rutineiro cunha aplicación rigorosa, que permita a 

obtención de series temporais de datos. Só esta 

información permitiría optimizar as tarefas de manexo e 

limpeza para garantir a calidade microbiolóxica xeral da 

instalación. A partir de aí, poderíase avanzar na 

implementación dun protocolo de mantemento, co 

número mínimo de mostras, e as pautas de ampliación 

adecuadas en caso de detección de problemas. 
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RESUMO 

Neste proxecto abórdase o estudo dos aspectos chave  

das  6 especies seleccionadas para o seu 

desenvolvemento na acuicultura europea:  a corvina 

(Argyrosomus regius) e o halibut (Hippoglossus 

hippoglossus), cuxo estado de produción e investigación 

é o máis avanzado, seguidas pola perca (Sanders 

lucioperca) e a seriola (Seriola dumerili) con algunha 

produción e investigación, a cherna (Polyprion 

americanus) da que non existe produción e está en fase 

de investigación e a lisa (Mugil cephalus) cuxa 

acuicultura se realiza a partir de alevíns capturados do 

medio natural.  

A  Consellería do Mar (CIMA e IGAFA) está involucrada  

no proxecto, conxuntamente co IEO e o Acuario da 

Coruña (AF) no desenvolvemento do cultivo da cherna 

(Polyprion americanus). Ademais, outros centros de 

investigación españois e estranxeiros participan no 

desenvolvemento desta especie: Hellenic Center for 

Marine Research (HCMR), Universidad de las Palmas de 

Gran Canaria (ULPGC), Institut de Recerca i Tecnologia 

Agroalimentaries (IRTA),  Institut Francais de Recherche 

Pour L'Exploitation da Mer (IFREMER) e Universidad de 

la Laguna (ULL). Así mesmo cóntase coa colaboración 

do acuario do Grove. 

A Cherna  (Polyprion americanus) pertencente á familia 

Serranidae é unha especie moi atractiva para a 

acuicultura comercial xa que ten un crecemento rápido, 

madurez reprodutiva tardía, alto prezo  no mercado,  fácil 

manipulación en catividade, etc. A súa pesqueira viuse 

reducida drasticamente nos últimos anos. 

O  control da reprodución e o establecemento de 

protocolos de cultivo larvario considéranse os principais 

retos  para o desenvolvemento do cultivo desta especie. 

Ademais, carécese de estudos sobre requirimentos 

nutricionais e de obtención de dietas óptimas. Por iso as 

tarefas para desenvolver céntranse en tres áreas de 

traballo (WPs): 

PROXECTO DE INVESTIGACIÓN EQUIPO 

TÍTULO:  

Exploring the biological and socio-economic potential of 

new/emerging candidate fish species for the expansion of 

the European aquaculture industry. 

Acrónimo: DIVERSIFY 

 

INICIO: decembro, 2013 

FINALIZACIÓN: decembro, 2018 

 

ENTIDADE FINANCIADORA:  

7º Programa Marco. KBBE2013.1.2.09 Diversification of 

fish species and products in European Aquaculture Area 

2.1.2. Increased Sustainability of all Production Systems 

(agriculture, forestry, fisheries and aquaculture.  

 

INVESTIGADOR PRINCIPAL:  

Coordinador del proxecto:   

Constantinos C. Mylonas, HCMR. GREECE. 

 

INVESTIGADORA PRINCIPAL (CIMA): 

Linares Cuerpo, F.  

 

INVESTIGADORES/AS: 

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: 

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

G. (ata xullo 2016)  

 

BOLSEIROS/AS: 

Acuña López, I.;  Méndez Montenegro, J.C. (ata maio 

2016) 

Araujo Sendín, A.;  Fuentes Villar, N. (dende setembro 

2016) 
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WP6 Reprodución da cherna 

WP12 Nutrición da cherna 

WP18 Cultivo larvario da cherna 

WP6. Reprodución da cherna 

As actividades realizadas na reprodución da cherna 

van encamiñadas ao cumprimento dos seguintes 

obxectivos: 

I. Incremento dos stocks de reprodutores existentes 

mediante a captura de exemplares salvaxes. 

II. Descrición do ciclo reprodutivo en catividade.  

III. Desenvolvemento de protocolos de indución á 

desova en catividade así como de fertilización 

artificial. 

IV. Desenvolvemento de protocolos para análise de 

esperma: Computer Assisted Sperm Analysis (CASA) 

e criopreservación de esperma. 

V. Determinación da influencia da alimentación de 

reprodutores sobre a fecundidade e a calidade da 

desova (WP 12 –Nutrition wreckfish). 

Tarefa 6.1. Captura de exemplares salvaxes para 

establecer novos stocks de reprodutores. 

En relación con esta tarefa capturáronse 5 exemplares 

entre 2014 e 2015 con pesos comprendidos entre 1 e 4 

Kg  que  se mantiveron en corentena nas instalacións do 

acuario do Grove. Durante as mostraxes anestesiáronse 

con fenoxietanol (3.5 ml/litro de auga de mar) e 

realizáronse medicións de lonxitude total e standard, 

perímetro e  peso. Tamén se recolleron mostras de 

aletas para posterior análise xenética.  Dous dos 

exemplares  mantivéronse controlados nas  instalacións 

do IEO separados do resto do stock. 

Todos os exemplares foron muestreados no Acuario do 

Grove e no IEO  durante o ano 2016 alcanzándose 

pesos medios en outubro de 2016 de 11,94 ±1,37Kg no 

acuario do Grove. No IEO un dos exemplares morreu 

(Peso aprox. 2 Kg) e o outro ten un peso aproximado de 

6 Kg. 

É de resaltar a dificultade existente para conseguir 

exemplares e incrementar o stock dada a brusca caída 

da pesqueira da cherna nos últimos anos. 

Tarefa 6.2. Descrición do ciclo reprodutivo.  

Durante o ano 2016 do mesmo xeito que en anos 

anteriores  realizouse un seguimento exhaustivo dos 

stocks de reprodutores de cherna coa finalidade de 

describir o ciclo reprodutivo en catividade.  

Actualmente disponse dos seguintes stocks de 

reprodutores (Táboa I): 

 

 Tabla I. Stocks  de reprodutores de cherna controlados en Diversify. 

 
HCMR- Fotoperíodo e  temperatura natural  
AF- Temperatura natural e fotoperíodo natural simulado 
IGAFA- Temperatura natural e fotoperíodo natural 
IEO- Temperatura e fotoperíodo natural 

 

Cada  stock se muestreó mensualmente durante o 

período febreiro-xullo (estación reprodutiva) e  

bimensualmente durante o período agosto-xaneiro 

(período de repouso) en 2015 e 2016. Os pesos 

increméntanse durante a maduración dos exemplares. 

Extraeuse sangue de parte dos exemplares de cada 

stock para estudar niveis de esteroides  (HCMR) e se 

canuló ás femias para extracción de ovocitos e medición 

ao longo do ciclo reprodutivo (Fig.1). O tamaño medio de 

ovocitos ao longo do ano segue a secuencia esperada 

nas femias que conseguiron completar o 

 HCMR 
(Creta) 

AF Aquarium 
Finisterrae. 

MC2 
(A Coruña) 

IGAFA. 
Consellería 

do Mar (Illa de 
Arousa) 

IEO. Centro 
Oceanográfico 

de Vigo 

TOTAL 

MACHOS 1 6 4 3 14 

FEMIAS 1 10 5 8 24 

INDETERMINADOS  3 2 3 8 

TOTAL 2 19 11 14 46 

MACHOS/FEMIAS 1:1 0.6:1 0.8:1 0.4:1  
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desenvolvemento reprodutivo, obténdose valores máximos  na época de maduración. 

 

 
 

Fig.1. Evolución do  tamaño dos ovocitos ao longo do ciclo reprodutivo. 
 
 

A maduración gonadal nas femias comeza no outono, 

pero a maior parte da viteloxénese ten lugar no inverno 

(decembro-febreiro) e continua ata que os ovocitos 

alcancen un diámetro medio de 1200-1400 m no  que 

os ovocitos están maduros. 

As biopsias dos ovocitos das femias que non maduran 

mostran que teñen un tamaño similar ao longo do ano 

(200-400 m). 

No referente aos machos, a maduración sexual abarca o 

mesmo período que as femias alcanzando a súa máxima 

concentración de abril a xuño con 25-35x109 

espermatozoides/ml de esperma. A taxa de mobilidade é 

alta, entre 2-3 mn. 30 segundos e o tempo de 

supervivencia medio do esperma conservado refrixerado 

a 4ºC é de 4 días, podendo chegar nalgúns casos a 18 

días tras a súa recolección. 

No ano 2016 e dado que o stock do AF dispoñía de 7 

machos flúentes mentres que o IGAFA non posuía 

ningún, co fin de optimizar a produción dos diferentes 

stocks, procedeuse a trasladar 2 machos flúentes do AF 

ao IGAFA que foron intercambiados por dous 

exemplares inmaturos. O stock do IEO ten 2 machos 

flúentes. 

Tarefa 6.3. Desenvolvemento dos procedementos de 

indución. 

- No referente ás postas, obtivéronse durante o ano 

2016 un total de 25 desovas dos diferentes stocks: 9 do 

IEO, 15 do AF e 1 do IGAFA. O 69,4% das postas foron 

espontáneas, o 5,5% por presión abdominal e o 25% por 

indución. A estación  de posta da cherna abarca dos 

meses de marzo a xullo e as femias poñen de maneira 

secuencial cada 5 días.  

- En canto aos procedementos de indución, no stock do 

IGAFA realizouse indución hormonal  mediante inxección 

de FSH/LH ata conseguir ovocitos de diámetro medio 1,4 

mm  e posteriormente implantes de GnRh (50µg/Kg) en 

dúas dose. (Os experimentos correspondentes á 

indución con FSH/LH describiranse na Acción de 

investigación: Indución á viteloxénese,...). No stock AF 

utilizáronse así mesmo implantes de GnRh con boa 

resposta. 

- Como conclusións xerais destacaremos:  

- A boa adaptación á catividade dos reprodutores 

de cherna e a súa fácil manipulación, o que 

resulta moi alentador para o desenvolvemento 

da acuicultura desta especie. 

- Boas taxas de maduración dos stocks de 

reprodutores incrementándose durante este 

ano o número de exemplares que presentan 

signos de maduración. 
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- A boa calidade do esperma dos machos 

durante un período extenso. 

- Boa resposta á indución hormonal con GnRh.  

 
 

WP12. Nutrición da cherna. 

Tarefa 12.1. Nutrición larvaria. Influencia do 

enriquecemento de presas vivas e a súa eficacia en 

larvas de peixes. 

Enviáronse mostras de ovos de cherna dende o CIMA á 

Universidade das Palmas de Gran Canaria (ULPGC) 

para realizar análise bioquímicos para obter datos para o 

desenvolvemento de produtos de enriquecemento de 

alimento vivo para larvas de cherna. 

Desenvolveuse un novo enriquecedor (ULPGC) baseado 

en fariña de soia, fosfolípidos de krill, lecitina de soia, 

aceite de peixe, microalgas e mesturas de vitaminas e 

minerais coa seguinte composición: Proteína crúa 35%, 

lípidos totais 41%, humidade 8%, cinzas 11% e 

carbohidratos 5%.  O enriquecedor non puido ser testado 

xa que a cantidade de larvas obtida non foi suficiente 

para levar a cabo os experimentos. 

Aínda que a  mortalidade larvaria foi do 100% a día 26 

de vida obtivéronse mostras de larvas a días 1, 3, 4, 18 e 

26 de vida coa finalidade de completar os datos de perfís 

de ácidos graxos da cherna iniciados no ano 2015 (ata 

10 días de vida). 

Os datos preliminares obtidos ata o momento mostran 

que a día 26 de vida os valores de ácidos graxos das 

larvas presentan  un decrecemento de todos os grupos 

de ácidos graxos (ng/µg Peso seco) co desenvolvemento 

larvario, mentres que en % sobre o total de ácidos 

graxos obsérvanse tan só pequenas diferenzas: os 

saturados presentan un incremento dende o día 1 ao 26 

de vida do 21 ao 31%, mentres que os PUFAn-3 

presentan un decrecemento dende 35,6 a 29,5% e o 

contido en DHA descende de 25,1 a día 1 ata 20,6 a día 

26 de vida (Fig. 2). 

 
 
 

 

 
 
 

Fig. 2.  Perfil de ácidos graxos das larvas de cherna de 1 a 26 días de vida. 
 
 
 
PUFAs- ácidos graxos poliinsaturados EPA- ácido eicosapentaenoico 
MUFAs- ácidos graxos monoinsaturados DHA- ácido docosahexaenoico 
n-3-  PUFA n-3    ARA- ácido araquidónico 
n-6-  PUFA n-6 
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Tarefa 12.2. Influencia da alimentación de 

reprodutores na fecundación e a calidade das 

postas. 

- O principal obxectivo é avanzar na consecución dun 

alimento específico para os reprodutores da cherna coa 

consecuente  repercusión na obtención dunhas boas 

taxas de fecundación e na boa calidade das postas. 

- Relacionadas con esta tarefa realizáronse as seguintes 

actividades: 

-  Análise de tecidos de exemplares de cultivo e 

comparación cos de exemplares do medio natural (datos 

2014 e 2015).  

-  Experimentos de comparación da alimentación 

de reprodutores con dieta semihúmida e penso seco.  

- Perfil de ácidos graxos de ovocitos e larvas 

procedentes de femias alimentadas con dieta 

semihúmida e con penso seco. 

No referente á composición de exemplares salvaxes e de 

cultivo  (Táboa II) é de destacar: 

- A gran cantidade de proteínas e o baixo nivel 

lipídico no músculo das chernas do medio natural 

comparado cos exemplares de cultivo. 

- O máis alto contido lipídico en músculo e fígado 

dos exemplares de cultivo fronte aos salvaxes. 

- En canto aos ácidos graxos en músculo: o 

contido en PUFA e n-3 (% total) son máis altos en 

salvaxes que nos exemplares de cultivo, mentres que os 

MUFA son máis altos en cultivo, o DHA supón o 11% do 

total de ácidos graxos en cultivo e o 26% en exemplares 

salvaxes e o EPA+DHA supón máis do 30% dos ácidos 

graxos nos exemplares salvaxes. 

Tabla II. Composición bioquímica de cherna salvaxe e de cultivo. 

 
  

No referente á alimentación de reprodutores,  realizouse 

un experimento co stock de reprodutores do IEO 

(tanques S1 e S2) coa finalidade de probar a 

efectividade da alimentación con penso semihúmido (S1) 

e penso seco “Dry food 2” (S2) sobre a composición de 

ovocitos, ovos etc. 

O penso semihúmido foi elaborado no IEO e o penso 

seco formulado e elaborado por ULPG e Sparos.  

O penso semihúmido está composto do  14,8% de peixe 

branco, 14,8% de peixe azul, 18% mexillón, 17,6% lura e 

34,8% de fariña de peixe. A formulación do penso seco 

móstrase na Táboa III. 

En todas as mostraxes (mensuais en época de 

maduración e bimensuais en época de repouso) 

extráense mostras de ovocitos e esperma para a 

realización das análises de ácidos graxos. 

Obtéñense os perfís de ácidos graxos da dieta 

semihúmida e seca así como de ovocitos procedentes de 

femias alimentadas coas dúas dietas (Táboa IV). Nas 

dietas obsérvase que o contido en PUFAs da dieta seca 

(47%) é máis alto que o da dieta semihúmida (39%) 

debido ao contido máis alto en PUFAn-6 (16%) fronte ao 

8% da dieta semihúmida. O ácido araquidónico (ARA) 

supón o 7% na dieta seca e 1% na semihúmida. A 

 Músculo  Fígado  

  Salvaxe Cultivo Salvaxe Cultivo 

  
Proteínas (%PS) 

 
84.41±7.34 

 
75.92±8.88 

 
37.94±13.66 

 
31.10±9.42 

Lípidos(%PS) 6.92±3.39 27.49±10.06 40.19±15.25 61.76±12.18 

Ácidos graxos (% 
total) 

    

SAFA´s 28.83±1.28 24.46±1.25 26.11±3.51 22.44±2.27 

MUFA´s 32.09±5.43 44.98±1.02 56.23±8.80 60.50±5.45 

ARA 3.11±0.79 1.32±0.38 1.55±0.88 0.58±0.12 

EPA 4.55±0.70 8.11±1.17 3.09±1.37 2.92±0.19 

DHA 26.38±3.33 10.85±2.66 9.31±5.05 7.29±1.71 

PUFA´s 39.08±4.41 30.57±0.58 17.66±8.19 17.07±3.32 

n-3 34.51±3.75 23.78±1.68 14.93±7.01 13.44±2.00 

n-6 4.08±0.81 6.02±1.85 2.55±1.23 3.48±1.99 

n-3/n-6 8.50±1.18 4.51±2.39 5.79±1.42 4.97±3.31 

DHA/EPA 5.69±1.23 1.38±0.49 2.99±0.91 2.48±0.47 

EPA/ARA 1.54±0.37 6.58±2.15 2.13±0.60 5.16±1.00 



  
 CIMA  Memoria 2016            27  

relación EPA/ARA é moi alta na dieta semihúmida (7%) 

mentres que no penso seco é de 1,2%, similar á obtida 

en exemplares salvaxes. 

Os perfís de ácidos graxos dos ovocitos de femias 

alimentadas coas dúas dietas reflicten as mesmas 

tendencias que as observadas nos alimentos cun maior 

contido en PUFAn-6 (12%) nos ovocitos procedentes de 

femias do tanque S2 alimentado con penso seco fronte 

ao 6% obtido nos ovocitos procedentes de femias do 

tanque S1 alimentadas con dieta semihúmida. A mesma 

tendencia obsérvase no ARA que representa o 7% en 

ovocitos S2 fronte ao 2% en ovocitos S1.

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Tabla III. Formulación do penso seco (Dry food 2. 2016). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredients Dry food  2 2016 

  % 

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 (Naturox) 0.200 

SelPlex - Se yeast 0.020 

Carophyll Pink 10% - astaxanthin 0.050 

Nucleotides (Nucleoforce) 0.030 

L-Taurine 0.500 

Total 100.000 
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Tabla IV. Contido en ácidos graxos das dietas semihúmida e seca e dos ovocitos procedentes de femias alimentadas 
con dieta semihúmida (S1) e dieta seca (S2). 

 
 

 Ácidos 
graxos 
(%total) 

Dietas 
  

Ovocitos 

 Semihúmida Penso seco  
 

S1 S2 

SAFA´s 29.96±1.19 27.1±0.21 
 

23.45±0.80 21.35±1.62 

MUFA´s 31.55±0.97 26.01±0.11 
 

34.60±2.31 32.22±0.39 

ARA 1.25±0.28 6.9±0.12  1.60±0.10 6.86±0.57 

EPA 8.84±0.48 8.19±0.11  7.35±0.48 5.77±0.39 

DPA 1.29±0.24 1.01±0.14  2.67±0.15 3.78±3.03 

DHA 15.91±1.16 17.94±0.15 
 

23.46±1.66 22.78±3.26 

PUFA´s 38.49±1.65 46.89±0.1 
 

41.94±2.07 46.43±1.72 

Total n-3 29.40±1.57 30.31±0.14 
 

35.52±2.08 34.10±1.26 

Total n-6 8.28±0.56 16.25±0.06 
 

6.11±0.10 12.11±1.20 

n-3/n-6 3.56±0.23 1.87±0.01  5.82±0.40 2.84±0.30 

DHA/EPA 1.43±0.66 2.19±0.02  3.19±0.04 3.98±0.69 

EPA/ARA 7.45±1.86 1.19±0.04  4.58±0.08 0.85±0.10 

 

 

A mesma tendencia no referente ao reflexo da 

composición dos reprodutores que nos ovocitos dáse na 

composición das larvas recentemente eclosionadas que 

presentan tamén unha maior cantidade de PUFAn-6 e en 

concreto de ARA nas alimentadas con penso seco fronte 

ás alimentadas con dieta semihúmida. (Fig. 3). 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Fig. 3. Perfil de ácidos graxos (% total) de larvas procedentes de reprodutores alimentados con dieta semihúmida (S1) 
e seca (S2). 
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Como resumo da área de nutrición: 

- Obtivéronse os datos preliminares dos perfís de ácidos 

graxos das larvas de cherna ata día 26 de vida. 

- Comezouse o desenvolvemento de novos 

enriquecedores do alimento vivo (Rotífero e Artemia) 

para as larvas de cherna.  

- En relación á alimentación de reprodutores formulouse 

un novo penso seco e os resultados obtidos ata o 

momento demostran que o nivel de graxa debe ser máis 

baixo que o da maioría dos pensos comerciais e deben 

conter unha gran cantidade de PUFAn-3 e a taxa 

EPA/ARA debe ser similar á obtida nos exemplares 

salvaxes. 

Existe unha clara relación entre o perfil de ácidos graxos 

das dietas de reprodutores e o perfil de ácidos graxos 

dos ovocitos e larvas, que é moi evidente no contido en 

PUFAn-6.  

WP18. Cultivo larvario de cherna 

Durante o ano 2016 realizáronse progresos no cultivo 

larvario da cherna  no que se refire á optimización dos 

parámetros ambientais. Realizáronse un total de 12 

cultivos larvarios, 5 no IEO (3 procedentes de postas 

naturais e 2 de postas inducidas) e 7 en AF (3 de postas 

naturais e 4 inducidas) con resultados variables en canto 

a supervivencia larvaria, dende 3 ata 27 días de vida das 

larvas. 

Probáronse diferentes temperaturas de incubación 

obténdose nos diferentes cultivos taxas de fecundación 

entre o 49 e o 100% e de eclosión entre o 3 e o 65% e 

supervivencia larvaria ata 27 días de vida. Demostrouse 

que a temperatura de incubación óptima é de 16±0.8ºC 

obténdose a esta temperatura os mellores resultados en 

canto a desenvolvemento embrionario e taxas de 

eclosión dos ovos que poden chegar a alcanzar o 65%. 

Dos cultivos larvarios realizados pódese extraer o 

seguinte: 

A lonxitude total das larvas foi de 4.70±0.27 mm a 1 día 

de vida.  

- O saco vitelino consúmese a día 11 de vida  a 

temperaturas de cultivo entre 14-17°C e a día 8 cando 

cultívase a 17-20°C.  

- A apertura da boca ocorre a días 7 e 4 de vida a 14-

17°C e 17-20°C, respectivamente. 

Durante o cultivo larvario observouse un alto grao de 

malformacións que oscilan dende o 10% en larvas de 3 

días ata o 89% en larvas de 17 días. Aínda que se 

descoñece a orixe das malformacións podería  deberse á 

inadecuada nutrición xa que se observou unha alta 

porcentaxe de larvas que non comen, condicións 

ambientais, stress oxidativo, manexo, etc. 

Os resultados obtidos en cultivo larvario indícannos que: 

- Requírese intensificar o traballo no cultivo larvario da 

cherna para definir as condicións óptimas de cultivo. 

- Aínda que as deformidades nas larvas parecen 

incrementarse ao longo do cultivo sería importante poder  

establecer cando aparecen se  nos inicios ou ao final do 

cultivo. 

- A pesar de que a mortalidade larvaria é do 100% a día 

27 das larvas, os resultados obtidos en 2016 supoñen un 

avance sobre os anos anteriores e poden servir de punto 

de partida para novos experimentos que definan as 

condicións óptimas do cultivo larvario de cherna. 

- A mellora na alimentación de reprodutores e nos 

métodos de indución á posta, así como a obtención de 

enriquecedores de presas vivas para a alimentación 

larvaria poden ser de gran importancia para obter éxito 

no cultivo larvario da cherna. 

 
 
 
Información detallada deste proxecto na web: www.diversifyfish.eu/ 
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RESUMO 

No desenvolvemento desta acción ademais do CIMA e 

IGAFA participan a Planta  de Cultivos do CO de Vigo e 

a Empresa Rara Avis Biotec, S.L. 

A pesar dos avances logrados mediante o 

desenvolvemento do proxecto Diversify (2014-2018, UE), 

a ausencia de postas regulares en catividade das femias 

da  cherna (Polyprion americanus), dificulta o control da 

reprodución que é de gran importancia para o 

desenvolvemento desta especie en acuicultura. A 

indución hormonal das fases finais do ciclo ovárico e 

testicular leváronse a cabo  con éxito tanto en cherna 

como noutras especies de peixes (implantes de GnRh, 

HCG, etc.) con todo, gran proporción dos exemplares de 

cherna conservados en catividade, non logran chegar a 

un estado de madurez ovárica suficiente para ser 

susceptibles de tratamento cos preparados hormonais 

mencionados. A abordaxe deste problema mediante 

técnicas de reprodución asistida ofrece a posibilidade 

dunha solución que permitiría o desenvolvemento da 

acuicultura industrial desta especie. 

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 eixo 

hipotálamo-hipofisario e, por tanto, todas as variables 

ambientais que inflúen sobre o ciclo reprodutivo 

espontáneo. 

Esta metodoloxía de indución do ciclo é a que leva a 

cabo regularmente en reprodución asistida humana e en 

gandería, e demostrouse eficaz en aves e réptiles, e 

actualmente xa se está experimentando con especies de 

peixes que presentan disfunción na súa reprodución 

como o linguado senegalés e a robaliza.  

No caso da cherna, o método de indución do ciclo con 

FSH e LH presenta gran interese para posibilitar o 

completo desenvolvemento ovocitario en exemplares 

que a pesar do seu tamaño non logran completalo en 

catividade. Ademais, existe  a posibilidade de obter 

maduración gonadal completa  mesmo en exemplares 

que pola súa idade e tamaño non entrarían en ciclo 

reprodutivo de forma espontánea. 

Esta acción preséntase como un complemento das 

actuacións que xa se están realizando no ámbito da 

reprodución da cherna no marco do proxecto Diversify. 

O obxectivo fundamental é  definir un protocolo da 

maduración gonadal en Polyprion americanus 

mediante a administración de FSH e LH 
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recombinantes co obxectivo final da obtención de 

postas regulares en catividade. 

Obxectivos específicos: 

- Valoración da viabilidade da utilización da hormona 

FSH en exemplares de cherna.  

- Determinación da dose adecuada en cherna µg/Kg 

(FSH) probando diferentes doses utilizadas noutras 

especies. 

- Influencia da administración de FSH na  evolución 

do  desenvolvemento reprodutivo das femias de 

cherna.   

- Influencia da  administración de LH na evolución do 

desenvolvemento reprodutivo das femias de cherna. 

Descrición dos experimentos:  

Obtención de FSH e LH recombinantes 

Esta tarefa é realizada pola empresa “Rara Avis.Biotec 

S.L.” que é a encargada da produción de hormonas. 

Non existe información acerca das 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 

en cantidades suficientes para a indución da maduración 

gonadal ten unha duración aproximada de dous a tres 

meses e realízase en cultivos celulares CHO. 

 

1. Indución de maduración gonadal en Polyprion 

Utilízanse 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 experimentos levaron a cabo dende o mes de marzo 

(15/03/2016) ata finais de xullo de 2016 no IGAFA nun 

tanque de reprodutores de cherna (tanque T2) que 

contén 8 exemplares (4 femias, tres machos e un 

indeterminado). Estes exemplares están marcados 

individualmente con microchips. A alimentación dos 

reprodutores realizouse manualmente e consistiu en lura 

fornecida dúas veces por semana a saciedade ou “ad 

libitum”. 

Diariamente medíronse os parámetros de temperatura, 

pH, osíxeno, etc. Periodicamente controlouse o 

crecemento dos exemplares (tamaño, peso). Para o 

control dos reprodutores e previamente á inxección con 

FSH procedeuse á súa anestesia con 2-fenoxietanol (0,4 

mg/litro).  

Antes de iniciar a inxección da hormona (9-10µg/Kg) 

realizouse unha inspección das femias mediante biopsia 

ovárica e medíronse os ovocitos. En base a esta 

medición elixíronse 2 femias del stock para a inxección 

de FSH/LH: ♀26C8 (Peso medio 11,93 Kg) e a ♀7B19 

(Peso medio 13,48 Kg)  e dous controis: ♀4BDB (Peso 

medio 16,9 Kg) e a ♀3FF2 (Peso medio 14,32 Kg) aos 

que se lles inxecta a mesma dose pero de soro salino. A 

inxección leva a cabo 1 vez/semana, dende o 

15/03/2016 ata o 14/06/2016, extraéndose os ovocitos 

para en función dos seus tamaños controlar a súa 

evolución. A medición dos ovocitos realízase no CO do 

IEO de Vigo. Na Fig.4 preséntase a evolución dos 

tamaños dos ovocitos das femias 7B19 (hormonada) e 

dos controis 3FF2 e 4BDB. A 26C8 refugouse por non 

responder o tratamento.   
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Fig.4. Evolución do tamaño dos ovocitos da ♀7B19 (hormonada: FSH/LH) e 3FF2 (control). 

 

Os resultados indícannos que a femia 7B19 responde 

positivamente o tratamento con FSH/LH conseguindo 

completar a viteloxénese (Fig. 4). Os ovocitos pasan de 

0,480 mm o 15/03/2016 a 1,139 mm ao 14/06/2016. 

Posteriormente póñenselle dous implantes de GnRh o 

28/06/2016 e o 12/07/2016 (50µg/Kg), conseguíndose a  

posta por presión abdominal o 18/07/2016. No que se 

refire aos controis, os ovocitos da ♀4BDB non se 

desenvolven, cun tamaño aproximado de 0,300 mm 

durante todo o ciclo con ausencia de viteloxénese, 

mentres que os da ♀3FF2 sofren un incremento gradual 

durante o período de desenvolvemento dende 0,831 mm 

o 17/02/2016 ata 1,388 mm o 28/06/2016 e realízanse 

dous implantes con GnRh (50µg/Kg) o 28/06/2016 e 

12/07/2016 do mesmo xeito que coa femia tratada con 

hormonas FSH/LH obténdose neste caso posta con ovos 

sobremaduros. Os resultados indícannos que a femia 

7B19 responde positivamente ao tratamento con FSH/LH 

conseguindo completar a viteloxénese (Fig. 4). Os 

ovocitos pasan de 0,480 mm o 15/03/2016 a 1,139 mm o 

14/06/2016. Posteriormente póñenselle dous implantes 

de GnRh o 28/06/2016 e o 12/07/2016 (50µg/Kg), 

conseguíndose a  posta por presión abdominal o 

18/07/2016. No que se refire aos controis, os ovocitos da 

♀4BDB non se desenvolven, cun tamaño aproximado de 

0,300 mm durante todo o ciclo con ausencia de 

viteloxénese, mentres que os da ♀3FF2 sofren un 

incremento gradual durante o período de 

desenvolvemento dende 0,831 mm o 17/02/2016 ata 

1,388 mm o 28/06/2016 e realízanse dous implantes con 

GnRh (50µg/Kg) o 28/06/2016 e 12/07/2016 do mesmo 

xeito que coa femia tratada con hormonas FSH/LH 

obténdose neste caso posta con ovos sobremaduros. 

 En todas as mostraxes tomáronse mostras de sangue 

para realizar análise de hormonas esteroideas: Extradiol 

(E2), Ketotestosterona (KT) e Testosterona (T). Os 

resultados obtidos mostran a tendencia para 

incrementarse do E2 e KT na femia 7B19 (Fig. 5) tras a 

inxección con FSH/LH pero os resultados deben 

considerarse preliminares pola gran variabilidade 

existente nas mostras polo que deben ser corroborados 

en posteriores estudos. 
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Fig. 5. Niveis de hormonas esteroideas (Extradiol, Ketotestosterona e Testosterona) na ♀7B19. 

 

 

 

Así mesmo, tomáronse mostras de ovocitos de todas as 

femias para realizar análises de ácidos graxos coa 

finalidade de coñecer se existen diferenzas no perfil de 

ácidos graxos entre os ovocitos obtidos mediante 

indución con FSH/LH e os obtidos de maneira natural. 

Estes datos están a ser procesados na actualidade.
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RESUMO 

Galicia ocupa unha posición privilexiada na acuicultura 

mundial de moluscos bivalvos. As especies de ameixa 

predominantes no cultivo son por orde de abundancia: 

ameixa xaponesa (Ruditapes philippinarum, Adams & 

Reeve, 1850), ameixa babosa (Venerupis corrugata, 

Gmelin, 1791)  e ameixa fina (Ruditapes decussatus, 

Linnaeus, 1758). Ata o momento a capacidade de 

produción de semente en criadeiro e a captación natural 

están moi lonxe de aproximarse ás necesidades do 

sector. É fácil xustificar por tanto a necesidade de 

criadeiros propios que garantan o número e a calidade 

de semente que poidan satisfacer as demandas do 

mercado e o desenvolvemento de protocolos robustos 

nas diferentes fases do cultivo en criadeiro. 

Os protocolos obtidos ata agora, teñen un punto crítico 

que se corresponde, co momento no que os individuos 

cultivados tentan superar a fase de fixación e 

metamorfose, debido a que moitos non o conseguen e 

as supervivencias diminúen considerablemente.  

Pénsase que a fixación e a metamorfose non só están 

condicionadas por características propias da especie e 

da propia larva, senón que tamén están afectadas polas 

características físicas do medio e por diferentes 

indutores. Unha gran variedade de substancias naturais 

e químicas mostráronse capaces de inducir estes 

procesos en larvas de diferentes especies de 

invertebrados mariños pero non hai aínda resultados 

consistentes que poidan ser trasladados ao sector no 

caso de moluscos bivalvos.  

Con este traballo de investigación preténdese profundar 

no estudo da fixación e a metamorfose nas tres especies 

máis importantes de ameixas cultivadas en Galicia. O  

obxectivo é establecer un método rutineiro, efectivo e de 

baixo custo para a indución da fixación e a metamorfose 

das larvas de ameixa. Desta forma poderíase mellorar a 

produción en criadeiro industrial durante todo o ano, algo 

imprescindible para o desenvolvemento e a subsistencia 

deste sector produtivo. 

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 “biofilms” naturais sobre a fixación e 

metamorfose de larvas de ameixa. 

3. Efecto de diferentes substratos sobre a fixación e 

metamorfose de larvas de ameixa. 

Neste primeiro ano, soamente dispúxose de 6 meses 

dende a aprobación do proxecto polo que, 
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desenvolvéronse as tarefas T0 e T1 que estaban xa 

marcadas no cronograma. 

T0. Acondicionamento de proxenitores e cultivos 

larvarios  

Esta tarefa foi desenvolvida no CIMA de Ribadeo. Os 

reprodutores recóllense do medio natural na época que 

coincida coa súa madurez sexual para cada unha das 

especies que vai ser estudada e unha vez estabuladas 

no criadeiro, en tanques de 150 litros, manteranse polo 

menos 24 horas sen comida, con auga de mar filtrada en 

circuíto aberto e a temperatura similar á do medio natural 

para  proceder á súa depuración e rebaixar a carga 

bacteriana que traen do medio natural. Posteriormente 

irase subindo a temperatura da auga de maneira 

progresiva ata alcanzar a temperatura de 

acondicionamento (18-19ºC). Se nuns días non se 

obteñen desovas de forma espontánea procédese á 

indución á posta para a obtención de gametos. 

Unha vez conseguidas as larvas, realízase o seu cultivo 

utilizando tanques de fibra de vidro de 500 litros. A auga 

de cultivo trátase por filtros de area, de cartucho e 

ultravioleta. A densidade larvaria estivo entre 5-10 

larvas/ml. O protocolo de cultivo (Cerviño-Otero, et al., 

2010; da Costa et al., 2012; Aranda et al., 2014) será o 

utilizado habitualmente nas devanditas instalacións: 

temperatura da auga entre 18-20ºC, renovación total da 

auga cada dous días e alimentación das larvas cunha 

mestura de polo menos catro  especies microalgais 

cultivadas en sistema de produción continua. Nos 

devanditos ensaios utilizaranse aquelas condicións e 

substancias indutoras que desen mellores resultados no 

laboratorio. 

T1. Efecto de ións e compostos neuroactivos sobre a 

fixación de larvas de ameixa 

Dada a estación do ano na que se iniciaron os traballos 

correspondentes á tarefa 0 (T0),  soamente foi posible 

dispoñer de larvas competentes de ameixa xaponesa 

(Ruditapes philippinarum, Adams & Reeve, 1850). 

De inicio utilizáronse 3 compostos neuroactivos 

diferentes: epinefrina, L-3,4dihydroxyphenilalanine (L-

DOPA) e ácido gamma-amino-n-butírico (GABA).  

Estes experimentos desenvolvéronse a escala de 

laboratorio seguindo os protocolos previamente descritos 

en García-Lavandeira, et al. (2005) e Mesías-Gansbiller, 

et al. (2013). Por problemas derivados dunha avaría 

longa e importante nas instalacións do Instituto de 

Acuicultura, de acordo co grupo do CIMA de Ribadeo, 

decidiuse levar a cabo estes primeiros ensaios nas 

instalacións do CIMA de Ribadeo para o que en 

diferentes momentos membros do IA desprazáronse a 

Ribadeo para poñer en común aspectos metodolóxicos e 

desenvolver os traballos específicos. Os ensaios de 

laboratorio foron realizados por triplicado en placas Petri 

nun volume final de 25 mL de auga de mar filtrada (FSW) 

cunha malla de 10 µm e tratada con radiación 

ultravioleta. En cada unha das placas colocáronse un 

total de 100 larvas pediveliger de ameixa 

aproximadamente. As larvas foron expostas a varias 

concentracións (10-4, 10-5 e 10-6 M) dos compostos 

antes referidos. GABA, epinefrina, L-DOPA. Os 

experimentos transcorreron en escuridade  a 18 ± 20ºC 

durante 24 h e 48 h. Cada ensaio tiña un control con 

FSW sen indutor potencial engadido. A fixación foi 

monitorada cun microscopio Nikon SMZ-2T transcorridas 

24 e 48 horas.  

Os experimentos foron completados e os resultados 

están pendentes de análise estatística para a súa 

avaliación, pero de forma cualitativa pódese adiantar que 

o neurotransmisor GABA parece ser efectivo como 

indutor da metamorfose en larvas de ameixa xaponesa e 

que dentro das concentracións estudadas, 10-5 parece 

ser a máis efectiva sen afectar á  viabilidade larvaria por 

posibles efectos tóxicos. En resumo podemos considerar 

que estes primeiros resultados foron satisfactorios, a 

colaboración entre as dúas institucións moi positiva e a 

previsión é que o proxecto progresará perfectamente 

durante o próximo ano 2017.  

García-Lavandeira, M.; Silva, A., Abad, M., Pazos, AJ., 

Sánchez, J.L. & Pérez-Parallé, M.L. 2005. Effects of 

GABA and epinephrine on the settlement and 

metamorphosis of the larvae of four species of bivalve 

molluscs. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 316: 149-156  

Mesías-Gansbiller, C., Silva, A., Maneiro, V., Pazos, A.l, 

Sánchez, J.L. & Pérez-Parallé, M.L. 2013. Effeels of 

chemical cues on larval settlement of the flat oyster 

(Ostrea edulis L.): A hatchery approach. Aquaculture 

376-379: 85-89. 
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RESUMO 

No ano 2012 a Consellería do Medio Rural e do Mar 

encargou, a investigadores do CIMA, unha acción curta 

para un “Análise preliminar da problemática de 

diminución da produción de ameixa rubia (Venerupis 

rhomboides) na ría de Vigo”. Os resultados deste estudo 

presentaron en conxunto abundancias de poboación moi 

reducidas e, en moitos casos, estruturas de tamaños 

desequilibrados, suxerindo a existencia dun déficit na 

incorporación de xuvenís á fracción comercial. O estudo 

histopatolóxico levado a cabo nestas poboacións 

mostrou a presenza de Colonias Procariotas 

Intracelulares na branquia (CPI-I) con prevalencias moi 

altas e Intensidades de infección moderadas e baixas, 

así como CPI hiperparasitadas por un virus (CPI-II). As 

CPI-I e II xa foran detectadas no 2010 e 2011 asociadas 

a mortalidades.  

Como continuación dese estudo preliminar, no ano 2013 

ponse en marcha unha acción de investigación para 

profundar no estudo da ameixa rubia na ría de Vigo. No 

marco desta acción mostrexáronse 4 bancos sublitorais, 

nos que traballan os barcos do plan de libre marisqueo a 

flote da ría de Vigo: Cabo de Mar, Tirán, Liméns e Illas 

Cíes. No ano 2016 solicitouse unha prórroga da acción 

para continuar co estudo. 

A continuación, preséntase un resumo dos resultados 

obtidos por obxectivos.  

Obxectivo 1. Análise da poboación 

Ría de Vigo. 

Na mostraxe de outono de 2015 a estrutura de tamaños 

da poboación parece equilibrada, cunha alta fixación. No 

ano 2016, a mostraxe de primavera mostra o crecemento 

da fixación do outono de 2015 e no outono de 2016 a 

continuación do crecemento e un novo recrutamento.  

A conclusión das mostraxes (primavera e outono) dende 

o ano 2013 ata 2015 indicaba, en xeral, que os bancos 

tiñan unha estrutura de tamaños de poboación 

desequilibrada e presentaban unha baixa fracción 

xuvenil, incluíndo a mostraxe de primavera de 2015. Na 

mostraxe de outono de 2015 atópase un novo 

recrutamento que equilibra a estrutura de tamaños. Nas 

mostraxes de primavera e outono de 2016, obsérvase o 

crecemento (primavera e outono) do recrutamento de 

outono 2015 e un novo recrutamento (aínda que menor 

que en 2015) no outono de 2016. As cohortes que 

obtemos, aplicando o método de Battacharya son as 

seguintes: outono 2015: 15,18; 41,86; 45,17 mm. 

Primavera 2016: 18,77; 25,58; 40,37 mm. Outono 2016: 

14,59; 38,73; 43,84 mm. 
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Se representamos os 4 bancos da ría de Vigo en conxunto atopamos os seguintes resultados das mostraxes: 

Primavera 2016 

 

Outono 2016 

Tamaño medio 31,63 

 

Tamaño medio 27,02 

Error típico 0,33 

 

Error típico 0,40 

Mediana 29,33 

 

Mediana 23,01 

Moda 24,69 

 

Moda 21,88 

Desviación estándar 8,98 

 

Desviación estándar 11,56 

Varianza da mostra 80,67 

 

Varianza da mostra 133,69 

Curtose -0,7618 

 

Curtose -1,2332 

Coeficiente de asimetría 0,5827 

 

Coeficiente de asimetría 0,3683 

Rango 38,78 

 

Rango 45,82 

Mínimo 15,55 

 

Mínimo 6,48 

Máximo 54,33 

 

Máximo 52,30 

Conta 741 

 

Conta 856 

Nivel de confianza(95,0%) 0,6478 

 

Nivel de confianza(95,0%) 0,7757 

% legais 23,08 

 

% legais 18,69 

Ind/angazada 33,68 

 

Ind/angazada 21,60 

 

A gráfica de estrutura de tamaños da poboación das 

mostraxes do ano 2016 mostra o crecemento do 

recrutamento do outono de 2015 (15,18 mm),  primavera 

de 2016 (25,58 mm) ata outono de 2016 (38,73 mm), 

aplicando o método de Battacharya. 

 

 

 

Figura 1. Estrutura de tamaños de ameixa rubia dende outono de 2015 ata primavera e outono de 2016 co crecemento 

da fixación de outono de 2015. 

 

En canto á abundancia existe un descenso xeral nos 

individuos/angazada na ría de Vigo no outono de 2016, 

en comparación coa mostraxe de primavera, moi 

acusado nos bancos de Cíes e Tirán, menor no banco de 
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Liméns e un pequeno aumento en Cabo de Mar. O 

banco de Tirán foi, no momento da mostraxe de outono, 

o banco máis explotado, o que puido repercutir na 

diminución da abundancia (aproximadamente un cuarto 

da mostraxe de primavera). O banco das Illas Cíes non é 

explotado e tivo unha diminución da abundancia na 

mostraxe de outono á metade de primavera. 

 

As capturas de ameixa loura na ría de Vigo teñen unha 

tendencia estable dende o ano 2014, incluso un 

descenso na extracción en ano 2016 con respecto ao 

2015 (69.185 Kg fronte a 80.974 Kg respectivamente). 

Doutra banda a extracción en Galicia ten unha tendencia 

para aumentar a partir do ano 2013 tal e como reflicte a 

seguinte gráfica. 

 

 

 

 

Figura 2. Extracción de ameixa rubia dende o ano 2001 ata 2016 en Galicia e na ría de Vigo. 

 

 

Obxectivo 2. Identificación do axente etiolóxico (CPI, 

Colonias procariotas intracelulares). 

Mediante técnicas moleculares (Extracción de ADN, 

PCR, Clonación, illamento de plásmidos, Dixestión 

Encimática, Secuenciación) conseguíronse varios clons 

das colonias procariotas intracelulares na branquia (CPI). 

Obtivemos unha secuencia de 1500 pb que presenta 

unha identidade do 98% cun clon (Gven K18 16S 

ribosomal RNA gene) dunha bacteria que non se cultiva 

en medios tradicionais; sendo esta tamén unha 

característica dos organismos rickettsiales. 

Obxectivo 3. Observación ao microscopio óptico das 

preparacións histolóxicas recollidas en bancos da ría de 

Vigo, ría de Arousa, Corcubión e Fisterra.  

Levou a cabo o procesado histolóxico das mostras 

recollidas ao largo de 2014, 2015 e 2016, ademais da 

observación ao microscopio aplicando unha escala 

cuantitativa para determinar a intensidade das CPI. Esta 

mesma escala aplicouse en mostras de anos anteriores 

das que só tiñamos datos cualitativos. 

Os resultados na ría de Vigo mostran prevalencias moi 

altas de CPI-I en todos os bancos ao longo de todo o 

período de estudo. Destacaron as Intensidades medias 

de infección (Imi) en 2010 en Cangas-Massó (620.8) e 

en Cabo de Mar (936.2), que alcanzaron os valores 

máximos rexistrados no estudo coincidindo con eventos 

de mortalidade. O banco de Cabo de Mar alcanzou unha 

situación similar, aos bancos considerados como control 

(Areoso e Fisterra) aproximadamente 2-3 anos despois 

do episodio de mortalidade do 2010. As Prevalencias de 

CPI-II foron moi altas en 2010 e 2011, observándose un 

descenso progresivo ata o momento actual. As Imi das 

CPI-II detectadas en Cabo de Mar e Cangas-Massó en 

2010 (ano da mortalidade) foron as máis altas que se 

rexistraron no estudo (22.76 e 21.65, respectivamente), 

pero a partir do ano 2011 as Imi descenden chegando a 

alcanzar valores moi baixos. 

En Corcubión onde tamén houbo unha mortalidade anos 

atrás, a prevalencia e a Imi de CPI-I presentaron valores 

moi altos (Imi = 286,27). E no caso das CPI-II 

prevalencia moi alta e intensidade moderada (11.9). 

Na ría de Arousa, onde nunca se detectou mortalidade 

as prevalencias de CPI-I foron sempre moi altas. Con 

todo a Imi foi variable alcanzando valores moderados en 

mostraxes puntuais sen seguir un patrón estacional. As 

prevalencias de CPI-II foron variables e a Imi sempre 

baixa. 

As Imi foron moderadas en Liméns 2014 e 2015, e en 

Cíes 2012 sendo o resto dos anos baixas ou moi baixas. 
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No caso de Liméns, Tirán e Illas Cíes as prevalencias de 

CPI-II foron variables e as Imi de baixas a moi baixas.  

Obxectivo 4. Estudo epidemiolóxico centrándose nos 

axentes patóxenos que foron identificados como posibles 

responsables de causar efectos deletéreos na ameixa 

rubia. 

Pendentes de analizar os datos para o estudo 

epidemiolóxico. Fai falta resaltar que, entre outros 

protozoos, destaca pola súa prevalencia e intensidade a 

presenza da gregarina Nematopsis sp, así como a 

presenza con baixas prevalencias e intensidades 

Coccidios, Perkinsus sp., Turbelarios e Trematodos. 

Conclusións: 

- Nas mostraxes de primavera e outono de 2016 a 

estrutura de tamaños segue equilibrada e con aumento 

do tamaño de recrutamento de outono de 2015 (15,18 → 

25,58 → 38,73 mm). 

 - Existe un descenso da abundancia dende a mostraxe 

de primavera ao de outono de 2016 (33,68 por 21,40 

ind./angazada respectivamente). 

- Descenso das capturas na ría de Vigo en 2016 con 

respecto a 2015 ao contrario que o resto de Galicia. 

-  A presenza de CPI-I e CPI-II é normal en ameixa rubia 

xa que se atopan prevalencias altas indistintamente en 

bancos afectados por mortalidade e en bancos control.  

-   É o aumento da intensidade de infección do CPI-I o 

que desemboca nos episodios de mortalidade. 

-  Rexistrouse un descenso da intensidade das CPI-I a 

partir do ano 2012 ata o ano 2015 (en Cabo de Mar), 

coincidindo coa melloría detectada no estudo da 

poboación.
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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 levaranos 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 de O 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 análise 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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Están a recollerse de modo paralelo dúas mostras de 

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

emisario da EDAR máis influente 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, é realizada por persoal cualificado, así como 

por persoal contratado especificamente para este 

traballo. 

O traslado do produto realízase seguindo o método 

Coleman de refrixeración segundo realízase 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 

Ata o momento levan 3 experiencias con ostra plana. 

Debido a algúns condicionantes externos ao proxecto, 

como a non existencia de ostras en cultivo ou o peche no 

verán das zonas de reinstalación, as experiencias 

comezaron no mes de outubro. 

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

Cada data de mostraxe leva ao INTECMAR unha parte 

da mostra para o calculo 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 nas devanditas zonas. 

B. Presenza de virus entéricos (Norovirus e hepatite A 

HAV) 

Para a detección de virus entéricos utilízase a técnica de 

reacción en cadea da polimerasa en tempo real (RT-

PCR) con sondas TaqMan seguindo as recomendacións 

da tecina ISO/TS 15216-1:2013. Esta análise está a 

realizarse en paralelo nos laboratorios da Universidade 

de Santiago de Compostela e do INTECMAR, como 

proba de ensaio interlaboratorio. 

Ata o momento non se detectaron os virus incluídos no 

proxecto en ningunha das mostras correspondentes ás 

tres experiencias en ningún dos laboratorios, nin de auga 

nin de ostra. Os controis tanto positivos como negativos 

incluídos en cada unha das análises indican que estes 

resultados non se deben a unha falta da técnica, senón á  

non presenza dos virus nas mostras. Cabe destacar o 

atípico da meteoroloxía durante os meses de outono e 

comezo de inverno con poucas choivas o que podería 

ser un factor importante para a non presenza dos virus 

nas mostras de ostra e de auga. 

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 en 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. 

Plan de futuras accións: 

Vai continuar coas experiencias de ostra plana e 

ademais, está contemplada a realización, durante este 

ano das primeiras experiencias con ostra rizada. Co 

cambio na meteoroloxía é de esperar que os niveis de 

contaminación con virus entéricos volvan á media dos 

datos históricos e comecen a aparecer mostras positivas 

para virus que permitan a análise da eliminación por 

reinstalación e depuración. 
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RESUMO 

O proxecto “Poboacións bacterianas en criadeiros de 

bivalvos. Procesos de patoxénese” alcanzou xa 

importantes resultados, algúns dos cales se resumen a 

continuación. 

No campo de estudo dos mecanismos de infección 

bacteriana en cultivos larvarios de moluscos bivalvos, 

demostrouse o modo de infección e secuencia espazo-

temporal. Este importante avance foi o resultado de 

ensaio de inoculación in vivo en laboratorio de larvas de 

bivalvos con vibrios patóxenos marcados con “Green 

fluorescent protein” (GFP). Puidéronse diferenciar tres 

fases no proceso infectivo, que comeza coa filtración das 

bacterias a través do veo, a súa entrada no sistema 

dixestivo e o inicio da proliferación. Na segunda etapa (6-

8 horas), os vibrios patóxenos expándense polos 

diferentes órganos. A fase final (14-24 horas) implica a 

colonización completa da larva. Hai que destacar que se 

demostrou no transcurso dos experimentos que nas 

fases iniciais do proceso a larva é asintomática, 

manifestando os primeiros signos cando a infección está 

moi avanzada, o que explica a falta de efectividade dos 

tratamentos. 

En canto á dinámica dos patóxenos bacterianos no 

criadeiro, demostrouse, mediante técnicas clásicas e 

moleculares, a transmisión vertical dun Vibrio patóxeno 

naturalmente presente nunha desova de ameixa fina 

(Ruditapes decussatus), que causou graves 

mortalidades dende o principio do cultivo. O patóxeno 

detectouse xa nos ovos e, a partir de aí, púidose 

observar como se convertía no tipo dominante nas 

mostras no medio selectivo para vibrios Tiosulfato-

Citrato-Bilis-Sacarosa (TCBS). Con isto púxose de 

manifesto o grave risco que supón a presenza de 

potenciais patóxenos nos ovos, aínda en números 

baixos, xa que as condicións de cultivo favorecen a súa 

proliferación xa nas etapas iniciais ata niveis que 

resultan limitantes de forma irreversible. Doutra banda, a 

transmisión vertical dende os reprodutores quedou 

demostrada, xa que os outros posibles orixes (auga, 

fitoplancto) descartáronse mediante as análises 

necesarias. 

Outro traballo para comentar foi a avaliación do uso de 

liñas celulares de cultivo continuo como alternativa ao 

método tradicional de inoculación in vivo de larvas para 

establecer a patoxenicidade de illados bacterianos. 

Primeiro avaliouse  a citotoxicidade dos produtos 

extracelulares (ECPs) de patóxenos coñecidos de 

cultivos larvarios de bivalvos, do xénero Vibrio, en liñas 

celulares de animais homeotermo, confirmando a súa 

capacidade de destrución do tapiz celular. Na segunda 
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fase traballouse con illados bacterianos  do mesmo 

xénero asociados a baixa supervivencia larvaria pero 

cuxa patoxenicidade descoñecíase, comparando a 

patoxenicidade in vivo coa citotoxicidade das súas ECPs. 

Os datos obtidos demostraron que os ensaios con liñas 

celulares son útiles para detectar illados patóxenos con 

elevada secreción de proteínas, pero non diferencian 

entre distintos graos de virulencia. En conxunto, os 

resultados constitúen unha base sólida para a 

implementación dunha metodoloxía alternativa para os 

ensaios de virulencia de patóxenos larvarios de bivalvos. 

Por último, apuntar que tamén no marco do proxecto se 

secuenciaron os xenomas completos de vibrios 

patóxenos de cultivos larvarios de bivalvos, Vibrio 

europaeus PP-638 (antes Vibrio tubiashii subsp. 

Europaeus) e Vibrio bivalvicida PP2-605, que permitirán 

abordar análise mediante ferramentas bioinformáticas 

para a procura de xenes candidatos relacionados coa 

patoxenicidade. 

Esta será unha das tarefas para desenvolver, dentro do 

obxectivo de estudo de mecanismos de infección, xunto 

con outras do apartado de coñecemento da dinámica 

dos patóxenos en criadeiro, como aqueles relacionados 

coas interaccións co fitoplancto ou a competencia entre 

especies bacterianas. Así mesmo, continuarase cos 

traballos que veñen realizando de análise histopatolóxico 

dos reprodutores de diferentes especies de bivalvos 

utilizados no criadeiro, como complemento para o estudo 

das vías de entrada e transmisión de patóxenos.
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RESUMO 

O parasito Marteilia cochillia afecta  á glándula dixestiva 

de Cerastoderma edule impedindo a absorción de 

alimento cando a infección é intensa, o que provoca 

inanición e morte do berberecho.  Marteilia cochillia 

detectouse por primeira vez en Galicia en febreiro de 

2012 en berberechos de Lombos do Ulla, causando unha 

mortalidade masiva dos mesmos. Nos meses seguintes, 

a enfermidade detectouse en berberechos dos outros 

bancos da ría de Arousa; as intensas mortalidades 

causadas por este parasito levaron á práctica 

desaparición deste recurso nesta ría. Nos anos 2013-

2014 desenvolvemos un proxecto de investigación no 

que se estableceu un programa de vixilancia da 

enfermidade nas rías limítrofes á  xa afectada, 

resultando que os berberechos da ría de Pontevedra e 

os berberechos dalgúns bancos da ría de Vigo estaban 

afectados por esta parasitoses.      

En marzo do ano 2015 iníciase este novo proxecto de 

investigación sobre M. cochillia, no que se realizan 

estudos epidemiolóxicos e ambientais, e búscase 

avanzar no coñecemento do ciclo de vida do parasito. Un 

dos obxectivos do estudo é o desenvolvemento dun 

programa de vixilancia da enfermidade nas principais 

poboacións de berberecho de Galicia, co fin de coñecer 

o status sanitario das mesmas. Con esta intención, 

durante o ano 2015, recolléronse mostras de 30 

individuos de berberecho C. edule das poboacións 

seleccionadas en dúas ocasións: primavera e outono. Os 

bancos seleccionados foron 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 mortalidades 

causadas pola marteiliose, na mostraxe de primavera 

(xuño) nos bancos de Redondela, Vilaboa, Lombos do 

Ulla, Cabo de Cruz e Combarro non foi posible obter un 

número suficiente de individuos de C. edule e, como 

alternativa, analizáronse berberechos da especie C. 

glaucum. Na mostraxe de outono (outubro-novembro) se 

muestrearon unicamente individuos da especie C. edule; 

nalgúns bancos os individuos colleitados pertencían á 

nova cohorte debido a que non existían individuos 

maiores por mor das mortalidades orixinadas pola 

marteiliose. Os resultados de ambas as mostraxes 

mostraron que os berberechos C. edule de Noia, Muros 

e Anllóns non estaban afectados pola enfermidade. No 

mes de xuño, os berberechos de Cambados (O Sarrido) 
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e Moaña estaban afectados por M. cochillia, e os 

berberechos  C. glaucum estaban libres deste parasito. 

En outubro-novembro, os berberechos de Lombos do 

Ulla, Combarro e A Pobra estaban afectados pola 

marteliose. No caso da ría de Noia,  o programa de 

vixilancia desenvolveuse inicialmente cunha frecuencia 

de recolección de mostras e análises mensual, debido a 

que presenta a maior produción de berberecho de 

Galicia. Os resultados deste estudo sinalan que os 

berberechos de Noia non están afectados por este 

parasito e pasouse a unha frecuencia de mostraxe 

bimestral.  

Outro dos obxectivos contemplados no proxecto é o 

estudo da dinámica temporal da marteiliose, xa que 

coñecer se existe un patrón predicible no 

desenvolvemento da enfermidade permitirá unha mellor 

xestión do recurso dirixida a minimizar as perdas 

orixinadas pola mesma. Para iso, durante os anos 2015 

e 2016  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 

Marteilia cochillia do total de analizados. Avaliouse, así 

mesmo, a mortalidade contabilizando, cada mes, o 

número de berberechos sobreviventes do total de 

individuos que previamente se dispuxeron en caixas de 

control que se situaban enterradas no substrato, no caso 

do banco intermareal de O Sarrido, e nunha estrutura 

disposta sobre o fondo, que se recuperaba con axuda 

dunha embarcación dotada de guindastre, no caso do 

banco submareal de Lombos do Ulla. Os resultados 

obtidos ata o momento indican unha dinámica da 

enfermidade diferente en ambos os bancos, no que 

respecta ao comezo da infección e evolución da 

enfermidade. Así a enfermidade detéctase sempre antes 

no banco de Lombos do Ulla que en O Sarrido. Ademais, 

a progresión da prevalencia e a mortalidade é tamén 

máis rápida nos Lombos xa que, tras a detección dos 

primeiros individuos infectados, a porcentaxe de 

berberechos enfermos increméntase de forma 

exponencial conducindo ao esgotamento do recurso 

apenas uns meses despois. En O Sarrido a progresión 

adoita ser máis lenta e transcorre máis tempo ata a 

desaparición do recurso. Así, en outubro de 2015, 

detectouse un novo brote de M. cochillia no banco de 

Lombos do Ulla,  que seguiu un modelo de 

desenvolvemento rápido do mesmo xeito que  os brotes 

de anos anteriores, de maneira que a prevalencia e 

mortalidade aumentaron progresivamente ata provocar a 

extinción da cohorte de berberecho en abril de 2016. En 

Sarrido a enfermidade non se detectou ata febreiro de 

2016 e puidéronse recoller mostras de individuos desta 

cohorte ata xuño de 2016, momento no que quedou 

practicamente esgotada. En xullo de 2016 detéctase 

fixación de berberecho en ambos os bancos e 

recolléronse mostras para monitorar o status sanitario 

desta nova cohorte de 2016. A principios de novembro 

de 2016 detectáronse os primeiros casos de infección 

por M. cochillia en berberechos de Lombos do Ulla, e en 

decembro en O Sarrido. Durante o ano 2017 

continuarase coa monitoraxe de ambas as poboacións. 

A posible transmisión de M. cochillia entre berberechos, 

Cerastoderma edule, foi outro dos obxectivos do 

proxecto. Realizáronse experimentos de transmisión da 

enfermidade por cohabitación entre individuos sans e 

enfermos en vasos de vidro e en circuíto aberto no 

laboratorio. Dispuxéronse 20 berberechos do Sarrido 

(banco afectado por marteliose) 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 dispuxéronse 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 os berberechos. 

Nos berberechos dos vasos control tampouco se 

observou marteiliose.    

Na actualidade non se coñece o ciclo de vida completo 

das especies de Marteilia que afectan os moluscos 

bivalvos. Varios estudos postulan a existencia dun ciclo 

de vida complexo no que participarían hospedadores 

intermediarios. Outro dos obxectivos do proxecto é a 

identificación de potenciais hospedadores intermediarios 

no ciclo biolóxico de M. cochillia. Para este estudo,  

realizáronse arrastres peláxicos empregando unha rede 

de Bongo de dúas mangas con malla de 200 µm de luz, 

para obter mostras de zooplancton na columna de auga 

de 3 zonas da  ría de Arousa: O Sarrido, Lombos do Ulla 
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e  Corón. En cada transepto, a mostra procedente dunha 

das mangas da rede de Bongo foi conservada en alcol 

de 96% para extracción de ADN,  e a procedente da 

outra manga foi fixada en 10% de formaldehído en auga 

de mar para o estudo histolóxico. Equipouse a rede de 

Bongo cun medidor de fluxo de corrente para estimar 

abundancias (nº individuos/m3) da comunidade 

mesozooplanctónica a partir do volume de auga de mar 

filtrado en cada transepto. Para a identificación de 

especies se pipeteó un volume concreto nunha cámara 

de reconto de zooplancton. 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 ao resto dos meses. 

Este resultado é o esperado por entrada da primavera, 

época de reprodución da maioría das especies. Os 

taxones identificados se reagruparon en dúas categorías, 

holoplancto (organismos que durante todo o seu ciclo 

vital forman parte da comunidade planctónica) 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). Nas 3 zonas de estudo,  na maioría dos 

meses a abundancia de holoplancto superou ao 

meroplancto, e isto débese en maior medida ao grupo de 

copépodos que adoita ser dominante en todo o período. 

No período de análise,  comprendido dende novembro 

de 2015 ata outubro de 2016, identificáronse un total de 

35 taxones. As especies de zooplancto separadas en 

cada mostraxe foron analizadas para determinar a 

presenza de Marteilia cochillia mediante probas 

moleculares. Identificáronse  varias  especies do 

holoplancto como posibles hospedadores intermediarios. 

Realizaranse probas de hibridación “in situ” para 

confirmar estes resultados. 
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ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN EQUIPO 

TÍTULO:  

Avaliación do incremento de supervivencia no engorde 

de ostra rizada Crassostrea gigas polo uso de semente 

descendente de sobreviventes á exposición prolongada 

ao virus herpes de ostreidos tipo 1. Identificación de 

marcadores moleculares de resistencia para a súa 

aplicación nun programa de selección de estirpes 

resistentes ao virus. 

 

INICIO: marzo, 2016 

FINALIZACIÓN: decembro, 2017 

 

ENTIDADE FINANCIADORA:  

Consellería do Mar. Xunta de Galicia. 

Código: PGIDIT-CIMA 16/02  

INVESTIGADOR PRINCIPAL:  

Villalba García, A. 

 

INVESTIGADORES/AS: 

Cao Hermida, M.A; Fuentes González, J.M. 

 

APOIO Á  INVESTIGACIÓN: 

Brianes Beiras, M.J.; Giráldez Rivero, R.; González 

Fontela, A.I.; Gregorio Chenlo, M.V.; Meléndez Ramos, 

M.I.; Penas Pampín, E.;  

 

BOLSEIROS/AS: 

Alonso Costas, J.B.; Campañó Piñeiro, M.S. 

 

RESUMO 

O engorde da ostra rizada, Crassostrea gigas, na ría de 

Arousa vese afectado dende hai polo menos 6 anos por 

unha mortalidade moi alta da semente, causada pola 

infección da microvariante do virus herpes 1 de ostreidos 

(OsHV1-µvar). Trátase dunha enfermidade detectada 

inicialmente en Francia, no verán do 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 no engorde. Outros autores demostraron 

que a temperatura da auga e a idade e o tamaño da 

ostra inflúen na dinámica da enfermidade; por baixo de 

16ºC non hai mortalidade relevante e por encima de 

24ºC a mortalidade redúcese significativamente; a 

susceptibilidade da ostra á infección e mortalidade 

redúcese notablemente nos individuos maiores, con 

peso superior a 20 g. Nun proxecto previo avaliamos a 

eficacia de procedementos alternativos de engorde cuxo 

deseño se baseou na información sobre a influencia da 

temperatura e a idade e tamaño das ostras na 

mortalidade pero os resultados non foron satisfactorios 

pois a supervivencia foi baixa. Tendo en conta que en 

Francia obtivéronse 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 sobreviventes 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 sobreviventes dunha zona afectada como 

reprodutores conduciría a un aumento da supervivencia 

dos seus descendentes durante o engorde e, en tal caso, 

sentar as bases para desenvolver un programa de 

selección xenética. Ademais, expúxose 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, 

desenvolvido polo noso grupo, e outro xenómico, a 

desenvolver polo equipo da Dra. María Prado Álvarez, 

investigadora do Instituto de Investigacións Mariñas 

(CSIC, Vigo). 

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) sobreviventes tras a exposición ao virus 

nunha área afectada. Un banco naturalizado de ostra 

rizada na ría de O Barqueiro 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 mortalidade 

anormal. Como “sobreviventes”, utilizáronse ostras dun 

lote producido nun criadeiro industrial a partir de 

reprodutores recolleitos nese mesmo banco, que se 

transferiu para o seu engorde a unha batea da ría de 

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

que sufriu unha mortalidade moi alta na primavera de 
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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, obtivéronse gametos maduros mediante 

disección, posibilitouse a fecundación e cultiváronse as 

larvas resultantes. No criadeiro do ECIMAT, o equipo de 

Damián Costas produciu familias de semente 

descendentes de 6 parellas distintas de ostras recollidas 

na ría de O Barqueiro e de 3 parellas distintas de 

sobreviventes 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 de O Barqueiro 

mesturáronse espermatozoides dunha ostra con ovocitos 

de oito ostras e, no caso dos reprodutores sobreviventes 

da ría de Arousa, mesturáronse espermatozoides  de 4 

ostras cos ovocitos de 13 individuos; as larvas 

resultantes de cada orixe cultiváronse por separado. 

En setembro de 2016, sementes das 6 familias de orixe 

ría de O Barqueiro e as 3 familias descendentes de 

sobreviventes da ría de Arousa producidas no ECIMAT e 

dos lotes de cada unha das dúas orixes producidas no 

criadeiro do CIMA transferíronse a unha batea da ría de 

Arousa para o seu engorde; mensualmente estase 

avaliando a mortalidade de cada familia e lote; o 

crecemento avalíase con mostraxes máis distanciadas. 

Ademais realizáronse análise para determinar se hai 

infección por OsHV1-µvar en momentos diferentes, 

mediante diagnóstico molecular (PCR) incluído nas 

directrices da UE para a vixilancia desta enfermidade.  

Con respecto aos resultados obtidos no engorde da 

semente producida no criadeiro do ECIMAT, no 

momento da transferencia á batea (01/09/2016) todos os 

individuos analizados resultaron negativos para o 

diagnóstico de infección por OsHV1-µvar, mentres que 

na mostraxe de finais de setembro de 2016 detectáronse 

casos positivos en todas as familias. Na seguinte 

mostraxe (31/10/2016), detectáronse taxas de 

mortalidade elevadas. Na mostraxe de decembro de 

2016 detectáronse diferenzas significativas (test de X2) 

na mortalidade acumulada entre as dúas orixes de 

reprodutores, sendo maior nas familias derivadas de 

reprodutores do banco da ría de O Barqueiro, nunca 

afectado polo virus, que nas descendentes de 

sobreviventes a un episodio de mortalidade masiva pola 

infección vírica na ría de Arousa (Táboa 1). No caso do 

engorde dos lotes de semente producidos no criadeiro 

do CIMA, 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) detectaron casos positivos en ambos os 

lotes coincidindo con mortalidade alta; a mortalidade 

acumulada rexistrada na mostraxe de decembro de 2016 

foi significativamente maior no lote de semente derivado 

de reprodutores recolleitos na ría de O Barqueiro que no 

de semente descendente de sobreviventes da ría de 

Arousa (Táboa 2). O seguimento do engorde continuará 

ao longo de 2017 ata que as ostras alcancen tamaño 

comercial.

 

 
Táboa 1. Valores de mortalidade acumulada de cada familia obtida no criadeiro do ECIMAT dende o traslado a batea 
ata a mostraxe de decembro de 2016, valores medios de mortalidade acumulada correspondentes a cada orixe dos 
reprodutores e tamaño medio (±DE) de cada familia na mostraxe de decembro de 2016. 

 

Familia 
Mortalidade acumulada de 

cada familia 

Mortalidade acumulada media 

de cada orixe de reprodutores 

Tamaño medio 

(±DE, mm) 

Superviventes Arousa 1 67,8 

70,37 

28,0 ± 5.96 

Superviventes Arousa 2 84,7 19,8 ± 3.75 

Superviventes Arousa 3 58,6 31,6 ± 8,11 

O Barqueiro 1 91,4 

91,55 

26,2 ± 5,53 

O Barqueiro 2 97,5 24,4 ± 4,42 

O Barqueiro 3 99,1 * 

O Barqueiro 4 88,7 26,2 ± 5,92 

O Barqueiro 5 76,8 31,8 ± 5,96 

O Barqueiro 6 95,8 20,6 ± 2,76 

*Tamaño de mostra insuficiente por elevada mortalidade 
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Táboa 2. Valores de mortalidade acumulada de cada lote de semente obtido no criadeiro do CIMA dende o traslado a 
batea ata a mostraxe de decembro de 2016 e tamaño medio (±DE) de cada lote na mostraxe de decembro de 2016. 

 

Orixe do lote Mortalidade acumulada Tamaño medio (±DE, mm) 

Superviventes Arousa 87,7 15,7 ± 6,63 

O Barqueiro 96,0 13,1 ± 3,74 

 

 

Para a identificación de xenes e proteínas da ostra 

rizada candidatos a ser considerados como marcadores 

de resistencia á infección, compararanse o proteoma e o 

transcriptoma de individuos de cada familia recollidos no 

momento da transferencia a batea cos de individuos de 

cada familia sobreviventes recollidos en decembro de 

2016, tras o episodio de mortaldade masiva en batea.
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7 PROCESOS OCEANOGRÁFICOS 
COSTEIROS 
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ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN EQUIPO 

TÍTULO:  

Desenvolvemento e optimización de métodos de 

determinación de toxinas de tipo paralizante (PSP) e 

lipofílicas, en moluscos bivalvos para maximizar o fluxo 

de traballo. 

Acrónimo: DeMeTox 
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RESUMO 

Os controis da toxicidade de tipo paralizante (PSP) e de 

tipo lipofílico lévanse 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 ao bioensaio de rato, o cal 

fai necesaria a súa adopción no sistema de control da 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

Ambas 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. Dado que requiren tempos de preparación e 

análise moi longos, no primeiro caso, e mantemento moi 

frecuente dos equipos, no segundo, resulta necesario 

modificar os métodos empregados para que a súa 

utilización no sistema de control sexa factible e áxil. Na 

acción preténdense desenvolver as modificacións 

necesarias para optimizar a resposta do Intecmar. 

Tal como estaba previsto, a execución do proxecto de 

investigación DEMETOX comezou no mes de maio do 

ano en curso, téndose realizado 5 das súas tarefas con  

resultados parciais de considerable interese. 

A primeira das actividades desenvolvidas consistiu en 

avaliar diferentes columnas cromatográficas, para 

separar os compostos a analizar e seleccionar as 

mellores para acelerar ao máximo o proceso analítico, 

con obxecto de atopar unha columna cromatográfica que 

permita a análise rápida das toxinas PSP trala súa 

oxidación; que poida ser usada para o control rutineiro 

da toxicidade nos moluscos bivalvos; e que teña unha 

química igual ou similar á da columna de referencia do 

método estándar, de maneira que a súa utilización poida 

considerarse unha optimización do mesmo e non un 

novo método. 

Como resumo do traballo desenvolvido, concluíuse que 

as columnas de meirande interese son a Atlantis T3 e 

máis a Poroshell EC18 4µm. Con calquera das dúas 

poderían analizarse todos os derivados das toxinas en 

cromatogramas de 6 minutos ou menos, non sendo 

esperable que as columnas teñan pouca duración, xa 

que o tamaño de partícula é igual ou superior a 4µm. 

Coa mesma química que a Atlantis T3 pero con 

partículas de núcleo sólido, conseguíronse excelentes 

resultados cunha columna Cortecs T3, reducíndose a 

duración dos cromatogramas a 2,5 minutos, aínda que 

queda por avaliar a duración deste tipo de columnas no 

sistema de control.  

O intento de redución da complexidade do conxunto de  

toxinas a analizar, por medio da redución das toxinas N-

OH con ácido ascórbico en presenza de hemina, foi a 

segunda das actividades realizadas no segundo 

semestre de 2016 e, tralos traballos feitos, considerouse 

que esta aproximación non e viable para o seu uso no 
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sistema de control, xa que a presenza de ácido 

ascórbico afecta a necesaria oxidación das toxinas e a 

súa eliminación completa resulta laboriosa. 

A terceira actividade abordada foi a avaliación da 

limpeza por extracción en fase sólida, con diferentes 

cartuchos de fases C18 e poliméricas, chegándose á 

conclusión que, en contra do comentado nos poucos 

traballos que o tratan, a meirande parte dos cartuchos 

con fases C18 foron máis eficaces para a limpeza, que 

os que contiñan fases poliméricas, polo que é preferible 

non substituír os cartuchos orixinais.  

A actividade desenvolvida en cuarto lugar consistiu na 

avaliación da posibilidade de substituír a limpeza por 

extracción en fase sólida con cartuchos, por unha 

equivalente (coas mesmas fases), pero en modo 

dispersivo. O método deu malos resultados, sendo 

similares para todas as fases probadas.  

Concluíuse, por tanto, que a SPE dispersiva non pode 

ser utilizada para substituír á SPE en cartucho, para a 

limpeza dos extractos de toxinas PSP. 

A quinta das actividades realizadas centrouse en buscar 

un método para reducir o número de inxeccións 

requiridas para o control das principais toxinas lipofílicas. 

Na experiencia, comprobouse a viabilidade do método, 

modificando as condicións nas que se inxecta a mostra 

(volume e dilución con auga), atopándose que, tanto con 

inxeccións por debaixo de 3 µL, como diluíndo as 

mostras ao 50% con auga, é posible concentrar nun 

cartucho polo menos 10 mostras, sen una perda 

apreciable de toxina. O método pode empregarse, por 

tanto, para facer un cribado de mostras nas que é de 

agardar que a concentración de ácido okadaico sexa moi 

baixa, sen ter que inxectar cada mostra individualmente. 
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ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN EQUIPO 

TÍTULO:  

Efecto das biotransformacións de toxinas de tipo 

diarreico (DSP) en organismos do intermareal sobre as 

diferenzas de toxicidade estimada por LC-MS/MS e 

bioensaio de rato e as súas repercusións para os 

peches de explotación e a saúde humana.  

Acrónimo: ESTINFA 
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INTECMAR: Muñiz Romero, S. 

    

 
RESUMO 

Esta acción de investigación xorde da aparición 

dalgunhas discrepancias, especialmente en fases tardías 

dos episodios de toxicidade DSP, entre a estimación da 

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

sentido de que a última destas técnicas estima valores 

superiores. Para clarificar esta situación e avaliar o seu 

impacto, exponse os seguintes obxectivos: 

1.- Avaliación da extensión do problema 

identificando en que especies preséntase. 

2.- Identificación dos compostos responsables. 

3.- Avaliación da liberación de toxinas dos 

compostos responsables durante un proceso 

simulado de dixestión humana. 

Obtivéronse mostras de moluscos do intermareal (e 

adicionalmente volandeira) expostos a toxinas DSP, na 

medida do posible en varios momentos do ciclo de 

intoxicación/desintoxicación. Obtivéronse máis de 60 

mostras que comprenden diversas ameixas (fina, 

babosa, xaponesa, rubia), navallas (navalla, longueirón), 

berberecho e volandeira. En todas elas estimouse a 

toxicidade DSP por medio de bioensaio de rato e por 

HPLC MS-MS. En 8 das mostras analizadas as 

estimacións obtidas por LC-MS/MS foron superiores ás 

correspondentes por bioensaio de rato (estimado de 

forma semicuantitativa xa que o bioensaio de rato non 

permite unha cuantificación precisa). Os resultados foron 

equivalentes para as dúas técnicas en volandeira pero 

non para algunhas mostras de berberecho, ameixa 

(varias especies)  e navalla, sen que as diferenzas 

localizásense nunha especie concreta. 

A análise dos extractos discrepantes por medio de LC-

MS/MS en modo “parent scan” mostrou a presenza dun 

composto que podería ser un derivado do ácido okadaico 

e un azucre, pero cuxa identidade non puido 

confirmarse.  

O fraccionamento dalgúns extractos por tamaños 

moleculares por medio de cromatografía de exclusión 

molecular con Sephadex LH20, mostrou que existen 

compostos de maior masa molecular que as toxinas 

libres e que os acil-derivados que por hidrólise alcalina 

liberan as toxinas libres. Probablemente estes 

compostos sexan os responsables das discrepancias, 

pero a súa identificación inequívoca non foi posible ata o 

momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN EQUIPO 

TÍTULO:  

Identificación de toxinas DSP non detectadas por 

LC_MS/MS en mexillón en fresco e en escabeche, 

biodispoñibilidade destes compostos, acumulación e 

distribución anatómica no mexillón. 
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RESUMO 

Un estudo centrado nas discrepancias entre técnicas de 

cuantificación da toxicidade DSP, durante o procesado 

industrial do mexillón exposto durante períodos 

prolongados a toxinas deste tipo, por unha banda, 

mostrou que se libera acedo okadaico e DTX2 a partir de 

compostos non identificados co proceso de cocción 

industrial e, por outro, suxeriu que no proceso de 

enlatado/esterilización en escabeche, xéranse derivados 

de compostos con hidroxilos que son esterificados polo 

grupo carboxilo das toxinas. 

Tanto a presenza dos compostos comentados como a 

distribución anatómica das toxinas poden ter importantes 

repercusións tanto para a industria como para a saúde 

pública xa que distintas técnicas de detección da 

toxicidade DSP responden de forma diferente á habitual 

en situacións nas que os compostos citados están 

presentes (ou teñen unha contribución importante á 

cantidade total de toxina) e/ou nas que unha porcentaxe 

elevada da toxina atópase fóra da glándula dixestiva. 

No estudo comentado non foi posible identificar os 

compostos implicados, cuxa presenza, parece 

relacionada co tempo de exposición dos bivalvos ás 

toxinas. Os compostos que parecen dar pouca resposta 

no bioensaio en rato, e que se atopan nos procesados 

en escabeche, parecen, con todo relacionados co 

proceso de enlatado/esterilización. 

Dado que a presenza dos compostos comentados xera 

inconsistencias nas determinacións de toxicidade e que 

tanto a súa identidade como a súa biodispoñibilidade 

descoñécense, preténdese con este estudo obter 

información sobre eses aspectos e desenvolver técnicas 

que permitan analizar o contido total de toxinas de forma 

fiable, independentemente de que estes compostos 

estean presentes ou non, e que permitan ademais a 

análise dos compostos en cuestión. 

Ata o momento realizáronse diversos experimentos e 

recolléronse mostras para a súa análise posterior.  

As dixestións encimáticas con amilasa, alfa - e beta - 

glucosidasa e glucuronidasa, proteinasa K, proteasa, 

esterasa e lipasa, non deron resultados consistentes en 

ningún caso e non se constatou unha liberación 

significativa de acedo okadaico con estes tratamentos.  

As extraccións, tanto con solventes máis apolares, como 

con asistencia por microondas non melloraron 

significativamente a extracción do ácido okadaico. 

O estudo viuse adicionalmente complicado porque, 

aparentemente, a extracción dos compostos de interese 

despois do tratamento industrial (non reproducible no 

noso laboratorio) é moito mellor que despois dun 

proceso de cocción máis lento (fervido ou autoclavado), 

co que resulta difícil identificar novo material que 

presente o problema estudado. 
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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 mortalidade 

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

con rapidez. Con todo, a partir do ano 2012, gran parte 

das poboacións de C. edule das rías galegas están a ser 

decimadas polo parasito Marteilia cochillia, (Villalba et 

al., 2014), sen que as poboacións de C. glaucum 

véxanse afectadas. A loita contra este tipo de 

enfermidades no medio natural usando axentes 

terapéuticos é complexa. Unha forma diferente de loita é 

a obtención de estirpes tolerantes á enfermidade 

mediante programas de selección xenética (da Silva et 

al., 2005; Fuentes e Villalba, 2007). Para a obtención 

destas estirpes, é necesario dominar as técnicas de 

cultivo en criadeiro, técnicas que aínda están pouco 

desenvolvidas para estas especies de berberecho 

(Pronker et al., 2013). 

Unha vez realizada a posta a punto das técnicas básicas 

de cultivo en minicriadeiro (acondicionamento e cultivo 

larvario) dende finais de 2014 a inicios do 2015, 

obtivemos durante o primeiro semestre do ano 2015 

varios cultivos de Cerastoderma edule (CE) que 

alcanzaron a fase de semente. Estes cultivos foron pre-

engordados en condicións de catividade para máis tarde 

ser engordados en batea. O obxectivo deste engorde foi 

comprobar se é posible acelerar o crecemento dos 

berberechos en cultivo suspendido e obter así individuos 

de tamaño comercial antes de que a aparición outonal da 

Marteiliose diezme as poboacións cultivadas. 

Na Figura 1 mostramos a evolución da lonxitude media 

(L, máxima distancia antero-posterior, símbolos  

vermellos) dos individuos de varios lotes de berberecho 

Cerastoderma edule (CE) producidos en criadeiro e 

engordados en batea dende o verán do ano 2015 ata o 

inverno de 2016. Como pode observarse, naqueles lotes 

cuxo engorde se iniciou máis cedo (02/07/2015, CE-S-F1 

e CE-N-F1), case o 100% dos individuos superaron a 

tamaño mínimo comercial (25 mm; liña de trazos 

vermellos da gráfica) no mes de outubro do mesmo ano 

(20/10/2015), antes de que as mortalidades máis 

intensas debido á Marteiliose tivesen lugar durante o 

outono do 2015 e o inverno de 2016 (símbolos  negros 

en Figura 2). Con todo, cando o engorde se iniciou algo 

máis tarde (18/08/2015, CE-STC-F1 en Figura 1), 

apenas a metade dos individuos chegaron a alcanzar o 

tamaño mínimo comercial (25 mm) e fixérono varios 

meses máis tarde (19/01/2016) cando as mortalidades 

acumuladas superaron xa o 40% (CE-STC-F1, triángulos 

negros en Figura 2).  
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Ao seguinte ano repetiuse o mesmo experimento (Figura 

3) neste caso engordando en cultivo suspendido 

individuos descendentes de reprodutores procedentes 

das rías de Muros-Noia e Arousa (lotes CE-N-F1 e CE-

VN-F1, respectivamente) e de reprodutores que foran 

engordados por nós na batea  durante o experimento 

anterior (CE-N-F2 e CE-S-F2). Neste caso, 

practicamente o 100% dos individuos dos catro lotes 

engordados superaron o tamaño mínimo comercial tras 

aproximadamente 4 meses de cultivo (02/11/2016, 

Figura 3), antes de que as mortalidades alcanzasen 

valores preocupantes (símbolos vermellos en Figura 2). 

Desgraciadamente, este segundo experimento viuse 

truncado de forma brusca en decembro de 2016 polo 
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roubo de todos os individuos que permanecían na batea. 

Ademais de impedir que se completase a avaliación 

destes catro lotes, este roubo impediu o uso dos 

individuos sobreviventes como proxenitores para a 

obtención da seguinte xeración de selección (F3). 

 

 

 

 

Cos resultados obtidos nestes dous experimentos 

demostramos que é posible obter, mediante cultivo 

suspendido en batea, individuos de berberecho, 

Cerastoderma edule, de tamaño comercial antes da 

aparición dos graves episodios de mortalidade 

ocasionados polo parasito Marteilia cochillia. O noso reto 

actual é adiantar varios meses o período de engorde en 

batea, mediante a obtención de postas temperás, e 

desta forma obter individuos dunha maior tamaño e por 

tanto maior valor comercial. 
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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 sostible 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.  

Esta acción pretende cubrir as necesidades de apoio 

científico-técnico que se requiren na xestión das dúas 

RMIP existentes en Galicia. 

Dentro desta Acción de Investigación, durante o ano 

2016, leváronse a cabo actividades de actualización da 

información recollida no ano anterior: 

- Actualización bibliográfica sobre a temática do 

seguimento científico-técnico de áreas mariñas 

protexidas (AMPs). 

- Selección dos indicadores útiles para a  avaliación da 

evolución da actividade pesqueira, mensual (para cada 

campaña)  e anual (para comparar campañas). Entre 

eles, cos datos dispoñibles actualmente, temos 

seleccionado os seguintes: 

- Esforzo pesqueiro: presenta a evolución do número de 

embarcacións/día explotando os recursos mediante as 

distintas artes. 

- Evolución temporal do volume de capturas acumuladas 

(kg) por especie e arte. 

- Capturas por unidade de esforzo (CPUE) tomando 

como unidade de esforzo a embarcación, aínda que a 

partires do ano 2012 pode utilizarse tamén o tripulante 

como unidade de esforzo. 

- Evolución dos prezos de primeira venda. 

- Número medio de especies/dia capturadas polas artes 

menos selectivas (enmalle e anzol). 

- Número total de especies que son capturadas polas 

distintas artes así como a súa importancia relativa en 

canto a capturas. 

Dentro da actividade de apoio Científico-Técnico a 

Xestión das RMIPs e como resposta a preocupación do 

Órgano de Xestión, Seguimento e Control da RMIP “Os 

Miñarzos” polo estado de conservación das poboacións 

de ourizo, que son explotados mediante marisqueo a 

flote dentro da reserva, levouse a cabo a avaliación das 

poboacións submareais de ourizo existentes na RMIP 

“Os Miñarzos” de Lira, co obxectivo de obter a 

información na que basear a adopción das medidas de 

xestión necesarias para asegurar a explotación sostible 

do recurso. 

O estudo do estado da pesqueira de marisqueo a flote 

de ourizo (Paracentrotus lividus, Lamarck 1816) dentro 
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da reserva concretouse na elaboración dun informe que 

se resume a continuación: 

1.- Evolución histórica das capturas comercializadas 

a través da lonxa de Lira entre os anos 2001 a 2016. 

Obsérvase unha tendencia á diminución das vendas na 

lonxa de Lira, principalmente dende o ano 2008 ata hoxe 

(datos da plataforma tecnolóxica Pescadegalicia). 

2.- Delimitación da área a avaliar (Figura 1). 

Corresponde a zona costeira submareal da RMIP “Os 

Miñarzos” que é a considerada pola OXESCO da RMIP, 

como zona a vedar temporalmente, debido a información 

subministrada polos mariscadores de recursos 

específicos de Lira sobre a escaseza de recurso de 

tamaño comercial. 

 

 

Figura 1. Área da mostraxe. 

 

 

 

3.- Metodoloxía da mostraxe das poboacións de 

ourizo.  

Para a avaliación do stock de ourizo presente na zona, 

realizouse unha mostraxe estratificada, con dous 

estratos moi diferenciados, un deles que presenta, en 

xeral, baixa densidade de individuos, polo que a 

denominaremos “ZBD” (“Zona de Baixa Densidade”), o 

outro estrato, que presentan relativamente altas 

densidades que denominamos “ZA” (Zona Agregados). A 

mostraxe consistiu, por unha banda nun censo visual, 

levado a cabo mediante a realización de 25 transeptos 

de 100 metros de lonxitude, distribuídos por toda a área 

de estudo, e por outra, nunha mostraxe extractiva nas 

dúas zonas diferenciadas pola súa densidade de 

poboación, para a análise da estrutura de tamaños. 

4.- Resultados. 

4.1 Distribución espacial da poboación de ourizo 

Os valores de densidades de ourizo atopadas para eses 

tramos de 5 metros evidencian que a clase de 0 

individuos/m2 é moi maioritaria (61% dos tramos) e que a 

densidade de individuos, en xeral para toda a área, e 

baixa presentándose os máximos na “ZA” (Estrato de 

Agregados) cun valor máximo de 9,7 individuos/m2 e con 

só 6 observacións por riba dos 5 individuos/m2 que 

representan o 1% do total de casos en toda a área de 

estudo. 

4.2 Estrutura de poboación (tamaños) 

A distribución de tamaños é bastante similar nos dous 

estratos contemplados. 

Os valores medios dos tamaños rexistradas foron de 

52,1 mm para a zona de “baixa densidade”  (cun 32% de 

individuos de tamaño comercial) e 50,7 mm para a zona 

de “Agregados” (cun 29% de individuos de tamaño 

comercial).  

As distribucións das frecuencias de tamaños en cada 

estrato móstranse na Figura 2. 



CIMA  Memoria 2016          63 

 

Figura 2. Distribución dos tamaños das poboacións de ourizos na zona de estudo. 

 

4.3 Estimación do stock de ourizo 

Para a estimación do stock do ourizo dispoñible na zona 

estudada, utilizouse a distribución da frecuencia de 

tamaños, a relación entre o diámetro e o peso fresco dos 

individuos e o número de individuos rexistrados nos 

transeptos, para calcular, por medio do programa 

“Arousa” (Parada, J. M. e Molares, J., 2009) as 

densidades e biomasas do recurso, utilizando como 

unidade de mostraxe o transepto de 100 metros. 

Os valores medios de densidade de ourizo estimados 

son de 0,33 ± 0,03 individuos/m2 no estrato “ZBD” e de 

2,31 ± 0,72 individuos/m2 para o estrato “ZA”; estes 

valores son en xeral relativamente baixos, para ser 

explotados cunha mínima rendibilidade. 

En canto á biomasa comercial estimada é de 44.031 kg 

para a Zona de Baixa Densidade, pero tendo en conta a 

baixa densidade media na que se atopa a fracción 

comercial do recurso (0,1 individuos/m2) e a pouca 

presenza de agregados, considerase que a explotación 

desta zona non sería rendible. 

Na “Zona de Agregados” a biomasa comercial estimada 

é de 5.208 kg e a densidade comercial media é de 0,67 

individuos/m2, esta densidade está por debaixo das 

consideradas normalmente como rendibles. Ademais, a 

porcentaxe de individuos de tamaño comercial é baixa 

(19%). 

CONCLUSIÓNS 

- Na gran maioría da área avaliada, aínda que a 

biomasa comercial total presente é importante (44.031  ± 

4.641), a densidade (0,1 individuos/m2) non é suficiente 

para permitir unha explotación rendible do recurso. 

- Consideramos que nas zonas con presenza de ourizo 

con densidade suficiente para ser explotada existe un 

stock de tamaño comercial próxima aos 2.000 kg. 

- A zona en cuestión, debido a súa pouca profundidade 

pode ser considerada como zona de recrutamento e 

asentamento de individuos xuvenís que se ven moi 

favorecidos pola presenza de individuos de maior 

tamaño formando agregacións de alta densidade. 

- A zona explotable presenta unha poboación importante 

de individuos de tamaño de entre 40 e 55 mm non 

comercial que se se protexe por medio dunha veda 

estará en condicións de ser extraído en futuras 

campañas. 

- Na actualidade a presión extractiva dentro da reserva 

está concentrada nestes bancos cunha gran porcentaxe 

de tamaño non comercial. 
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RESUMO  

Esta acción é a continuación dos estudos realizados por 

diversos equipos de investigación que, co obxectivo 

principal de recuperación da cadelucha (Donax trunculus 

Linnaeus, 1758) nos bancos naturais de Galicia, uniron  

as súas investigacións nunha Acción que comezou no 

ano 2013: "Estudo dos bancos naturais de cadelucha: 

problemática da súa desaparición en Galicia". 

Nesta nova Acción determinaranse 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 vinculadas á natureza 

dos sedimentos, á topografía das praias e aos seus 
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cambios por efectos ambientais e antropolóxicos, a 

diferentes toxicidades, a cambios por causas 

hidrolóxicas ou climáticas ou a diversas patoloxías que 

xa afecten os individuos nunha tamaño pequena. 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 sementas con semente 

obtida e marcada no minicriadeiro de Vicedo.  

Os datos obtidos polo grupo coordinado do proxecto 

anterior e que se pretende continuar, suxiren confirmar a 

diminución en todas as praias estudadas, causada pola 

escaseza de individuos adultos (> 28mm). Ademais en 

Vilarrube, a única praia que está a ser explotada na 

actualidade, comezan a escasear os individuos de 

tamaño comercial (> 35mm). 

Dos resultados obtidos chegouse á conclusión de que a 

escaseza dos individuos, nas principais praias estudadas 

(O Lombo das Navallas, América e Vilarrube), non se 

debe á contaminación química nos sedimentos nin na 

auga, nin á redución da diversidade xenética, nin a 

mortalidades por patoloxías. Pero de todas elas, 

débense abordar novos estudos nesta acción para desta 

forma, chegar a extraer conclusións definitivas e firmes. 

Parece ser que o tamaño do gran do sedimento e o seu 

grao de selección, son os factores que poden determinar 

a supervivencia da coquina, posto que o sedimento 

existente na actualidade na praia de Vilarrube, explicaría 

o mantemento da súa poboación. 

Despois do esforzo que supuxo levar a cabo todos estes 

estudos coordinados, por un grupo de investigación 

amplo, multidisciplinar e con numerosos puntos de vista 

sobre a problemática existente con esta especie en 

Galicia, considerouse necesaria a continuación das 

investigacións nun punto onde xa se poden descartar 

moitas das causas analizadas ata agora para continuar 

coas definitivas e ao mesmo tempo, dar as solucións 

máis axeitadas.  

O obxectivo principal é: “Estudo dos factores naturais e 

antropoxénicos que afectan á escaseza de adultos nas 

poboacións de Donax na costa galega”. 

Como obxectivos parciais a realizar polos distintos 

equipos de traballo integrantes da acción serían: 

1. Sedimentos e topografía intermareal 

1.1. Control temporal da variación das texturas do 

sedimento en cada unha das estacións de mostraxe de 

poboacións. 

1.2. Caracterización e control da variabilidade temporal  

dos cambios na topografía  intermareal do banco de 

Vilarrube. 

2. Influencia das condicións hidrolóxicas e 

meteorolóxicas 

2.1.Estudar a variabilidade interanual ao longo do tempo 

na densidade e estrutura de tamaños poboacionais, así 

como na produtividade dos bancos de coquina de Praia 

América, Lombo das Navallas e Vilarrube en función dos 

cambios meteorolóxicos que afectan as súas condicións 

hidrográficas. 

3. Estudos poboacionais 

3.1. Avaliación das densidades poboacionais nos bancos 

obxecto de estudo. 

3.2.Estudo dos sedimentos dos diferentes bancos en 

relación coa densidade e tamaño das poboacións. 

4. Probas en criadeiro 

4.1.Seguir estudando a resposta da coquina ante 

factores relacionados coas características do sedimento 

(granulometría e compactación), facendo probas 

puntuais no laboratorio, con adultos e con semente. 

Profundar nos estudos da fecundidade da coquina 

determinando o seu  tamaño de madurez sexual e de 

desovas.  

4.2.Obtidas as desovas, transferiranse os coñecementos 

de cultivo desta especie do criadeiro de Ribadeo ás 

instalacións do minicriadeiro do Vicedo. Nestas 

instalacións producirase unha cantidade  suficiente de 

semente que, servirá para facer os primeiros ensaios 

piloto de posta a piques de futuras repoboacións nas tres 

praias principais. 

5. Histopatoloxía 

5.1.Situación actual das patoloxías que afectan as 

poboacións de coquina mediante análises histolóxicas. 

5.2.Avaliación da prevalencia e intensidade dos parasitos 

atopados.   

6. Microbioloxía 

6.1.Continuar o estudo de presencia/ausencia de 

herpesvirus nos bancos de coquina. 

Esta acción foi aprobada o 22 de xuño de 2016, e 

comezáronse a realizar os traballos correspondentes a 

partir da primeira reunión de coordinación que tivo lugar 

o 12 de xullo. 
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Ata a data fixéronse 2 mostraxes, unha o 20 de setembro 

e outra o 15 de decembro de 2016, na praia de Vilarrube. 

Para iso estableceuse o criterio de intermareal inferior, 

próximo á liña da baixamar; intermareal superior, que 

corresponde á zona que tarda máis en inundarse coa 

preamar e intermareal medio, situado entre as dúas 

zonas anteriores.  

Dos resultados granulométricos preliminares, pódese 

resaltar que o sedimento é bastante homoxéneo nas 

dúas mostraxes. A primeira ollada obsérvase que en 

decembro presenta máis minerais pesados pero queda 

aínda a análise granulométrica para ter o estudo 

completo. 

Ata a data fixéronse algunhas análises granulométricas e 

en xeral, obsérvanse areas de cor ocre con presenza de 

pequenos fragmentos de cunchas e minerais pesados.  

Máis do 75% da mostra queda retida entre as peneiras 

de  0.180, 0.125 e 0.090 mm.  

Dos traballos correspondentes ao apartado topográfico 

levados a cabo durante as dúas campañas realizadas 

(setembro e decembro), pódense dar algúns resultados 

preliminares. 

A morfoloxía xeral da zona do estudo  caracterízase pola  

presenza de barras areosas con canles entre elas máis 

ou menos desenvolvidas en función da dinámica da 

ondada. As figuras 1 e 2 mostran imaxes panorámicas 

durante as campañas de setembro (figura 1) e decembro 

(figura 2) de 2016. 

 

Figura 1.- Vista panorámica da zona de traballo durante a campaña de setembro 2016. 

 

Figura 2.- Vista panorámica da zona de traballo durante a campaña de decembro 2016. 

 

A partir dos datos topográficos realizados ao longo dos 

transeptos percorridos durante as mostraxes elaboráronse 

modelos dixitais do terreo para ambas as campañas, 

utilizando o programa informático Surfer e o método de 

interpolación de triangulación lineal. Os resultados 

preliminares móstranse na Figura 3, e na que tamén se 

indican as estacións de mostraxe. 

Pódese observar, que a morfoloxía da zona en ambas as 

campañas é moi similar, aínda que o máis destacable é que 

no mes de decembro a zona presenta unha maior pendente, 

é dicir, unhas condicións máis disipativas en total 

concordancia coa maior enerxía da ondada nesta época, 

xunto cunha marcada erosión da praia e fronte dunar. 

Durante a campaña de setembro obsérvase unha maior 

acumulación de sedimentos cara á parte alta da praia, 

característico de condicións de bonanza enerxética.  
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Figura 3.- Modelos dixitais do terreo correspondentes as campañas de setembro (A) e decembro (B) de 2016. 
Datos de distancia e altura en metros, respecto ao cero topográfico. Coordenadas UTM, zona 29N ETRS89. 
Puntos vermellos correspondentes ás estacións de mostraxe. 
 

 

 

En canto á poboación de Donax en Vilarrube e 

comparando os resultados da última mostraxe a 

densidade de individuos atopados en decembro de 2016 

(8.36 ind/m2) incrementouse lixeiramente respecto á 

mostraxe de setembro de 2016 (7.28 ind/m2), pero segue 

moi por baixo do máximo histórico de 42.92 ind/m2 

atopados en setembro de 2013. En relación á porcentaxe 

de individuos de tamaño comercial, atopouse unha 

notable diminución nas mostraxes de setembro e 

decembro de 2016 (2.82 % e 3.68 % respectivamente) 

respecto dos anos anteriores (máximo histórico: outubro 

2004, 76.40%) (Táboa I). 
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Táboa 1. Datos de densidade (ind/m2) das mostraxes en Vilarrube. 

 
Data mostraxes Densidade % comercial 

Decembro 2016   8.36   3.68 

Setembro 2016   7.28   2.82 

Outubro 2015 14.71   7.09 

Setembro 2014 24.75 12.30 

Setembro 2013 42.92 10.00 

Decembro 2012 17.48 39.20 

Outubro 2011  15.59 51.85 

Setembro 2010 10.58 18.82 

Setembro 2009 15.49 40.55 

Setembro 2008 10.34 47.49 

Setembro 2007 15.53 47.60 

Setembro 2006   8.95 64.90 

 

 

 

A partir dos datos de compactación obtidos na Praia de 

Vilarrube obsérvase unha dinámica no substrato propia 

dunha praia oceánica ao existir unha gran variabilidade 

das medicións nas diferentes estacións de mostraxe. En 

setembro e decembro de 2016 obsérvase un certo 

patrón na gráfica (Fig. 4).  

 

 

 

Figura 4: Datos comparativos de compactación do sedimento (quilopascais). 

 

 

Durante este primeiro semestre de proxecto procedeuse 

á recompilación dos datos das mostraxes biolóxicas de 

todas as praias estudadas nunha base de datos común, 

homoxénea, onde se recollen todos os resultados de 

abundancias e tamaños. Tamén se recompilaron datos 

históricos de extraccións para algunhas das praias con 

explotación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 ARTIGOS EN REVISTAS SCI 

 

 

Álvarez, G., Uribe, E., Regueiro, J., Blanco, J., Fraga, S. Gonyaulax taylorii, a new yessotoxins-producer dinoflagellate 

species from Chilean waters. Harmful Algae, 58: 8–15.  

Amaro, R., Bouza, C., Gómez, B., Castro, J., San Miguel, E., Villalba, A., Lois, S., Outeiro, A., Ondina, P. Hyperspora 

aquatica n.gn., n.sp. (Microsporidia), hyperparasitic in Marteilia cochillia (Paramyxida) is closely related to crustacean-

infecting microsporidian taxa. Zoological Journal of the Linnean Society. En prensa. 

Blanco, J., Arevalo, F., Correa, J., Porro, M.C., Cabado, A. G., Vieites, J.M., et al. Effect of the industrial canning on 

the toxicity of mussels contaminated with diarrhetic shellfish poisoning (DSP) toxins. Toxicon, 112:1–7.   

Calvo-Iglesias, J., Pérez-Estévez, D., Lorenzo-Abalde, S., Sánchez-Correa, B., Quiroga, M.I., Fuentes, J.M.,  

González-Fernández, A. Characterization of a monoclonal antibody directed against Mytilus spp larvae reveals an 

antigen involved in shell biomineralization. PLOS ONE, Research Article, 

http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0152210. 

Carballal, M.J., Iglesias, D.,  Darriba, S., Cao,  A., Mariño, J.C., Ramilo,  A., No, E., Villalba,  A. Parasites and 

pathological conditions and resistence to Marteilia cochillia in lagoon cockle Cerastoderma  glaucum from Galicia (NW 

Spain). Diseases of Aquatic Organisms, 122: 137-152. 

Díaz, S., Iglesias, D., Villalba, A., Carballal, M.J. Long-term epidemiological study of disseminated neoplasia of cockles 

in Galicia (NW Spain): temporal patterns at individual and population levels, influence of environmental and cockle-

based factors and lethality. Journal of Fish Diseases, 39: 1027-1042. 

Díaz, S., Villalba, A., Carballal, M.J. Assessment of transmissibility of the disseminated neoplasia affecting cockles 

Cerastoderma edule in Galicia (NW Spain). Bulletin of the European Association of Fish Pathologists. En prensa. 

Dubert, J., da Costa, F., Aranda-Burgos, J.A., Martínez-Patiño, D., Prado, S., Barja, J.L. Beneficial effects of carpet 

shell clam (Ruditapes decussatus) depuration during short periods of conditioning in shellfish hatchery: Role of the 

temperature and phytoplankton on reduction and diversity of vibrios. Aquaculture, 459: 65-72. 

Fernández-Boo, S., Villalba, A., Cao, A. Protein expression profile in haemocytes and plasma of the Manila clam 

Ruditapes philippinarum in response to infection with Perkinsus olseni. Journal of Invertebrate Pathology, 39: 1369-

1385. 

Fernández-Pardo, A., da Costa, F., Rial, D., Nóvoa, S., Martínez-Patiño, D., Vázquez, J.A. Use of response surface 

methodology to determine optimum diets for Venerupis corrugata larvae: effects of ration and microalgal assemblages. 

Aquaculture, 452: 283-290. 

Hasanuzzaman, A.F.M., Robledo, D., Gómez-Tato, A., Alvarez Dios, J.A., Harrison, P.W., Cao, A., Fernández-Boo, S.,  

Villalba, A., Pardo, B.G., Martínez, P. De novo transcriptome assembly of Perkinsus olseni trophozoite stimulated in 

vitro with Manila clam (Ruditapes philippinarum) plasma. Journal of Invertebrate Pathology, 125: 22-33. 



70 

Hasanuzzaman, A.F.M., Robledo, D., Gómez-Tato, A., Alvarez-Dios, J.A., Harrison, P.W., Cao, A., Fernández-Boo, 

S., Villalba, A., Martínez, P. Transcriptomic profile of Manila clam (Ruditapes philippinarum) haemocytes in response 

to Perkinsus olseni infection. Aquaculture. En prensa.  

Metzger, M.J., Villalba, A., Carballal, M. J., Iglesias, D., Sherry, J., Reinisch, C., Muttray, A. F., Baldwin, S. A., Goff, S. 

P. Widespread transmission of independent cancer cells lineages within multiple bivalve species. Nature, 534 (7609): 

705-709. 

Pardo, B.G., Alvarez-Dios, J.A., Cao, A., Ramilo, A., Gómez-Tato, A.,  Planas, J.V., Villalba,  A., Martínez, P. 

Construction of an Ostrea edulis database from genomic and expressed sequence tags (ESTs) obtained from 

Bonamia ostreae infected haemocytes: development of an immune-enriched oligo-microarray. Fish and Shellfish 

Immunology, 59: 331-344. 

Quijano-Scheggia, S., Barajas-Gonzalez, M., Lim, H. C., Leaw, C. P., Olivos-Ortiz, A., Gaviño-Rodríguez, J., Blanco 

Pérez, J., Bates, S. The inhibitory effect of a non-yessotoxin-producing dinoflagellate, Lingulodinium polyedrum (Stein) 

Dodge, towards Vibrio vulnificus and Staphylococcus aureus. Rev. Biol. Trop, 64(2): 805–816. 

Ramilo, A., Pintado, J., Villalba, A., Abollo, E. Perkinsus olseni and P. chesapeaki detected in a survey of perkinsosis 

of various clam species in Galicia (NW Spain) using PCR-DGGE as a screening tool. Journal of Invertebrate 

Pathology, 133: 50-58. 

Ruíz, M., López, C., Lee, R.S.,  Rodríguez, R., Darriba, S. A novel paramyxean parasite, Marteilia octospora n.sp. 

(cercozoa) infecting the grooved razor shell clam Solen marginatus from Galicia (NW Spain). Journal of Invertebrate 

Pathology, 135: 34-42. 

Stentiford, G.D., Ramilo, A., Abollo, E., Kerr, R., Bateman, K.S., Feist, S.W., Bass, D., Villalba, A. Hyperspora aquatica 

n.gn., n.sp. (Microsporidia), hyperparasitic in Marteilia cochillia (Paramyxida) is closely related to crustacean-infecting 

microsporidian taxa. Parasitology. En prensa. 

Tenorio, C., Uribe, E., Gil-Kodaka, P., Blanco, J., Álvarez, G. Morphological and toxicological studies of Pseudo-

nitzschia species from the central coast of Peru. Diatom Research, 31(4): 331–338. 

Vera, M., Carlsson, J., Carlsson, J.E.L., Cross, T., Lynch, S., Kamermans, P., Villalba, A., Culloty, S., Martínez, P. 

Current genetic status, temporal stability and structure of the remnant wild European flat oyster populations: 

conservation and restoring implications. Marine Biology, 163: 239. 

Villalba, A. What’s new in bivalve mollusc pathology? – Overview of articles published in the last two years. Bulletin of 

the European Association of Fish Pathologists, 36: 24-37. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIMA  Memoria 2016          71 

10 LIBROS 

 

 

 
Oysters and clams: cultivation, habitat, threats and ecological impact.  

Editor: J.L. Romalde. Nova Sci. Publ. NY. 

BARJA, J.L., DUBERT, J., MONTES, J., OLVEIRA, J.G., PRADO, S., MARTÍNEZ-PATIÑO, D. Microbilogical 

approaches to understand the threats for the wedge-shell clam (Donax trunculus) in natural beds. Pp. 67-77. 

LOUZÁN, A., NÓVOA, S., OJEA, J., MARTÍNEZ PATIÑO, D. Culture of the wedge-shell clam Donax trunculus: new 

developments. Pp. 15-28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



72 

11 RELATORIOS E PANEIS 

 

 

RELATORIOS 

108th Annual Meeting National Shellfisheries Association (Las Vegas) 

VILLALBA, A., METZGER, M.J., IGLESIAS, D., CARBALLAL, M.J., GOFF, S.P. At least two contagious cancer cell 

lineages can transmit disseminated neoplasia in cockles Cerastoderma edule. 

I International Symposium “Advances in Marine Mussel Research”, Vigo 

VILLALBA, A., IGLESIAS, D., CARBALLAL, M.J. Transmission of independent cancer lineages within bivalve molluscs 

in Galicia. 

 

PANEIS  

XIX Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas 

LASTRES, M., CARRAGAL, R., GONZÁLEZ, P., LÓPEZ, A., POTEL, I., FIGUEIRA, I., CID, E., ANDRÉS, C., CASAIS, 

E, DA COSTA,  F., NÓVOA, S., MARTÍNEZ-PATIÑO, D. Comparativa de luz L.E.D. versus luz fluorescente en el 

cultivo de microalgas. Evaluación del coste energético por célula producida. 

NÓVOA, S., OJEA, J., MARTÍNEZ, D. Protocolo de cultivo de la navaja Ensis magnus (Schumacher, 1817) en 

criadero. 

4th International Symposium on Genomics in Aquaculture, Athens, Greece  

HASANUZZAMAN, A.F.MD.,GÓMEZ-TATO, A., ALVAREZ-DIOS, J.A., RUBIOLO, J.A., ROBLEDO, D., CAO, A., 

FERNÁNDEZ-BOO, S., VILLALBA, A., PARDO, B.G., MARTÍNEZ, P. Gene Expression in Ruditapes philippinarum 

Haemocyte in Response to Natural Infection with Perkinsus olseni. 

Aquaculture Europe 2016 

ÁLVAREZ-BLÁZQUEZ, B., VILAR, A., PAPANDROULAKIS, N., LINARES, F., CAL, R., RODRÍGUEZ, J.L., 

MARTÍNEZ, J.M., LLUCH, N., GÓMEZ, C. AND PELETEIRO, J.B. First experiences of wreckfish (Polyprion 

americanus) larval husbandry in NW Atlantic and East Mediterranean.  

LINARES, F., RODRÍGUEZ, J.L., PELETEIRO, J.B., CAL, R., MARTÍNEZ, J.M., PAZOS, G., ÁLVAREZ-BLÁZQUEZ, 

B. Influence of broodstock nutrition of wreckfish (Polyprion americanus) on the oocytes fatty acid composition.  

MARTÍNEZ-VÁZQUEZ, J.M., PÉREZ-RIAL, E., PELETEIRO, J.B., LINARES, F., RODRÍGUEZ, J.L., VILAR, A., CAL, 

R., ÁLVAREZ-BLÁZQUEZ, B. Description of the wreckfish (Polyprion americanus) reproductive cycle in captivity.  

 

 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=160539


CIMA  Memoria 2016          73 

12 EDICIÓN DE PUBLICACIÓNS 

 

 

 

 

BLANCO PÉREZ, J.C. 

Revista Galega dos Recursos Mariños. Artigos e informes técnicos. 

Revista Galega dos Recursos Mariños. Monografías. 

 

VILLALBA GARCÍA, A. 

Diseases of Aquatic Organisms. 

Journal of Shellfish Research. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

13 INFORMES 

 

 

TÍTULO: Informe sobre a poboación de ourizo (Paracentrotus lividus, Lamarck 1816) na zona costeira submareal da 

RMIP “Os Miñarzos” (Lira). 

AUTORES: Cuiñas Olmedo, P., Febrero Mayor, F. 

SOLICITANTE: Subdirección Xeral de Investigación e Apoio Científico-Técnico. Consellería do Mar. Xunta de Galicia. 

TÍTULO: Informe sobre o Plan de Xestión Integral (PXI) da Reserva Mariña de Interese Pesqueiro “Ría de Cedeira” 

para o ano 2017. 

AUTORES: Cuiñas Olmedo, P., Febrero Mayor, F. 

SOLICITANTE: Subdirección Xeral de Investigación e Apoio Científico-Técnico. Consellería do Mar. Xunta de Galicia. 

TITULO: Análisise histopatolóxica dunha mostra do molusco gasterópodo Nassarius reticulatus da ría de Arousa 

(Cabío). 

AUTORES: Carballal Durán, M. J., Iglesias Estepa, D. 

SOLICITANTE: Subdirección Xeral de Investigación e Apoio Científico-Técnico. Consellería do Mar. Xunta de Galicia. 

TITULO: Análise histopatolóxica dunha mostra do molusco gasterópodo Nassarius reticulatus da ría de Arousa 

(Rianxo). 

AUTORES: Carballal Durán, M. J., Iglesias Estepa, D. 

SOLICITANTE: Subdirección Xeral de Investigación e Apoio Científico-Técnico. Consellería do Mar. Xunta de Galicia. 

TITULO: Informe do ano 2015 correspondente ás “Experiencias para o cultivo do  ollomol realizadas nas Xaulas 

Experimentais” das que é titular o Centro de Investigacións Mariñas (Consellería do Mar) ubicadas en Bueu. 

AUTORA: Linares Cuerpo, F. 

SOLICITANTE: Subdirección Xeral de Acuicultura. Consellería do Mar. Xunta de Galicia. 

TITULO: Informe para a solicitude de inclusión no REGA de dúas plataformas de cultivo ubicadas no distrito de Bueu.  

AUTORA: Linares Cuerpo, F. 

SOLICITANTE: Servizo de Inspección e Control de Recursos. Subdirección de Gardacostas. Consellería do Mar. 

Xunta de Galicia. 

TITULO: Informe e exposición de resultados na reunión de coordinación do Proxecto Diversify das actividades 

relacionadas co desenvolvemento da “Nutrición da cherna ((Polyprion americanus) WP.12)”. 

AUTORA: Linares Cuerpo, F. 

SOLICITANTE: Coordinador WP Nutrición Proxecto Diversify. 

TITULO: 2ndReport. RESUMO de actividades WP12. Nutrición da cherna. Proxecto Diversify. 

AUTORA: Linares Cuerpo, F. 

SOLICITANTE: Coordinador Proxecto Diversify. 

 



CIMA  Memoria 2016          75 

14 REUNIÓNS 

 

 

 

REUNIÓN: Órgano de Xestión Seguemento e Control (Oxesco) da Reserva Mariña de interese pesqueiro Os 

Miñarzos. (17 de marzo 2016). 

ASISTENTES: Presidente, Secretaria e Vogais del OXESCO e persoal asesor. 

REUNIÓN: Órgano de Xestión Seguemento e Control (Oxesco) da Reserva Mariña de interese pesqueiro ría de 

Cedeira. (04 de abril 2016). 

ASISTENTES: Presidente, Secretaria e Vogais del OXESCO e persoal asesor. 

REUNIÓN: Órgano de Xestión Seguemento e Control (Oxesco) da Reserva Mariña de interese pesqueiro ría de 

Cedeira. (27 de outubro 2016). 

ASISTENTES: Presidente, Secretaria e Vogais del OXESCO e persoal asesor. 

REUNIÓN: Órgano de Xestión Seguemento e Control (Oxesco) da Reserva Mariña de interese pesqueiro Os 

Miñarzos. (09 de novembro 2016). 

ASISTENTES: Presidente, Secretaria e Vogais del OXESCO e persoal asesor. 

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. (CIMA), Rodríguez Villanueva, J.L. (IGAFA) e investigadores del IEO de Vigo y del 

Acuario de A Coruña. 

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. e Investigadores Principais de todos os centros de investigación participantes no 

proxecto, representantes de empresas e Asociacións.  

REUNIÓN: Seminario “INTERREG Espacio Atlántico: Primeira convocatoria”, organizado pola Dirección Xeral de 

Fondos Comunitarios (Ministerio de Facenda e Administracións Públicas). 

ASISTENTE: Villalba García, A. 

REUNIÓN: Presentación del inSeminario “INTERREG Espacio Atlántico: Primeira convocatoria”, organizado pola 

Dirección Xeral de Fondos Comunitarios (Ministerio de Facenda e Administracións Públicas). 

ASISTENTE: Villalba García, A. 

REUNIÓN: Reunión de coordinación para a elaboración da proposta do proxecto de investigación “Co-Operation for 

Restoring Cockle Shellfiseries and its Ecosystem Services in the Atlantic Area (COCKLES)”, a presentar na 

convocatoria de INTERREG Espacio Atlántico da UE. 

ASISTENTE: Villalba García, A. 

 

 



76 

15 OUTROS 

 

 

15.1. ASESORAMENTO. OUTROS 

 

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 xaulas. 

 

15.2. REVISIÓN DE ARTIGOS EN PUBLICACIÓNS CIENTÍFICAS 

 

BLANCO PÉREZ, J.C. 

Toxicon (3) 

Toxins 

Marine Drugs 

Phycologia 

Aquatic Toxicology 

 

VILLALBA GARCÍA, A. 

Diseases of Aquatic Organisms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIMA  Memoria 2016          77 

16 TESES DOUTORAIS 

 

 
16.1. DIRECCION/TITORIZACIÓN DE TESES 

 

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

Estudio 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) 

 

 

TEMA: Estudo patolóxico dos solénidos comerciais en Galicia. 

DOUTORANDOA: Ruiz Pérez, M. 

TITULACIÓN: Licenciada en Ciencias do Mar 

TITOR/A E DIRECTOR/A DA TESE: López Romalde, J.A. (USC, titor), López Gómez, M.C. (directora) e Darriba 

Couñago, S. (INTECMAR, directora). 

 

 

TEMA: Consideracións biolóxicas, ecolóxicas e produtivas relativas ao cultivo de ostra rizada Crassostrea gigas 

(Thunberg, 1793) nas rías galegas. 

DOUTORANDO/A: Rodríguez González, L. 

TITULACIÓN: Licenciado en Bioloxía 

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

 

 

TEMA: Alimentación nunha planta de cultivos. Calidade do alimento vivo e alternativas a súa substitución ou 

suplementación. 

DOUTORANDO/A: Fernández Pardo, A. 

TITULACIÓN: Licenciada en Bioloxía 

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



78 

TEMA: Optimización do cultivo intensivo da ameixa fina Ruditapes decussatus en criadeiro. 

DOUTORANDO/A: Aranda Burgos, J.A. 

TITULACIÓN: Licenciado en Bioloxía 

TITOR/A E DIRECTOR/A DA TESE: Martínez Patiño, D. (Titora e Directora); da Costa González, F. (Codirector). 

 

 

TEMA: Desenvolvemento do cultivo integral da cadelucha Donax trunculus (Linnaeus, 1758). Ciclo reprodutivo, cultivo 

en criadeiro e no medio natural. 

DOUTORANDO/A: Louzán Pérez, A. 

TITULACIÓN: Licenciada en Bioloxía 

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

 

 

 

16.2. PARTICIPACIÓN EN TRIBUNAIS DE TESE 

 

MARTINEZ PATIÑO, D. 

Título: Mellora da supervivencia larvaria en cultivos de moluscos mediante a mellora das técnicas de cultivo de 

microalgas e a introdución de novas especies de microalgas. 

Doutorando/a: Pedro Nuno Alexandre Nascimento da Fonseca 

Universidade: Universidade de Santiago de Compostela 

 

 

MONTES PÉREZ, J. 

Título: Desenvolvemento do cultivo integral da cadelucha Donax trunculus (Linnaeus, 1758). Ciclo reprodutivo, cultivo 

en criadeiro e no medio natural. 

Doutorando/a: Louzán Pérez, A. 

Universidade: Universidade de A Coruña 

 

 

VILLALBA GARCÍA, A. 

Título: Modulation of gene expression in Manila Clam (Ruditapes philippinarum) and in molluscan parasite (Perkinsus 

olseni) through host-parasite in vivo and in vitro interaction. 

Doutorando/a: Abul Farah Md. Hasanuzzaman 

Universidade: Universidade de Santiago de Compostela 

 

 

Título: Caracterización molecular das ostras do litoral atlántico andaluz e as súas patoloxías. 

Doutorando/a: López Sanmartín, M. 

Universidade: Universidade de Granada 

 
  



CIMA  Memoria 2016          79 

16.3. TESES PRESENTADAS 

 

Título: Desenvolvemento do cultivo integral da cadelucha Donax trunculus (Linnaeus, 1758). Ciclo reprodutivo, cultivo 

en criadeiro e no medio natural. 

Doutorando/a: Louzán Pérez, A. 

Universidade: Universidade da Coruña 

Data de presentación: 28/04/2016 

 

RESUMO 

 

Donax trunculus (Linnaeus, 1758), denominada comunmente coquina e cadelucha en Galicia, é unha especie de 

molusco bivalvo de distribución atlántico-mediterránea, cuxos bancos naturais na actualidade se atopan en regresión. 

Trátase dunha especie cun elevado interese comercial e supón un recurso económico importante para o sector 

marisqueiro de Galicia. O desenvolvemento do cultivo en criadeiro da cadelucha, como estratexia para a obtención de 

semente, con fins de repoboación para aumentar a produción, supón un claro beneficio para o sector.  

A poboación de D. trunculus estudada, presenta un ciclo anual de reprodución cun curto período de repouso e un 

amplo período de madurez e posta que vai do mes de marzo en diante, finalizando cara ao mes de xullo. 

Macroscópicamente, a partir do estadío de gametoxénese avanzada o período no que a gónada aparece ocupada na 

súa maior parte por tecido folicular, pódense definir os sexos da cadelucha, presentando as femias a gónada de cor 

violeta e os machos, de cor branca. A marcada estacionalidade ao longo da evolución do ciclo gametoxénico, 

determina cambios na composición bioquímica maioritaria dos individuos. Os carbohidratos manteñen unha relación 

inversa co ciclo gametoxénico, diminúen conforme este avanza. A medida que os carbohidratos diminúen, os lípidos 

aumentan, mentres que as proteínas manteñen un patrón de evolución estable e non relacionado co ciclo.  

O coñecemento dos diferentes estadíos embrionarios e tempos de transformación, constitúe unha parte importante no 

proceso de optimización do cultivo deste bivalvo. O estudo da variación en composición bioquímica durante o 

desenvolvemento larvario da cadelucha así como a determinación dos requirimentos nutricionais e movemento de 

reservas enerxéticas durante esta etapa, contribúen á optimización e establecemento dun protocolo de cultivo en 

criadeiro de D. trunculus. Coa optimización e estandarización de cada unha das fases de cultivo en criadeiro e no 

medio natural da especie, pódese afirmar que existe a posibilidade de obter semente de D. trunculus en criadeiro para 

a súa posterior sementa en bancos naturais ata chegar o seu tamaño comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

17 BOLSEIROS FP 2º GRAO 

 

 

TITOR/A: Carballal Durán, M. J. 

BOLSEIRO/A: Fernández González, J. 

ESPECIALIDADE: Técnico especialista en FP 2º grao, Rama Sanitaria, especialidade de Anatomía, Patoloxía e 

Citoloxía 

 

TITOR/A: Carballal Durán, M. J. 

BOLSEIRO/A: Riomayor Cernadas, A. 

ESPECIALIDADE: Técnico especialista en FP 2º grao, Rama Sanitaria, especialidade de Anatomía, Patoloxía e 

Citoloxía 

 

TITOR/A: Cao Hermida, M.A. 

BOLSEIRO/A: Alonso Costas, J.B. 

ESPECIALIDADE: Técnica Superior en Análise e  Control  de Calidade 

 

TITOR/A: Villalba García, A. 

BOLSEIRO/A: Alonso Costas, J.B. 

ESPECIALIDADE: Técnica Superior en Análise e  Control  de Calidade 

 

TITOR/A: Cao Hermida, M.A. 

BOLSEIRO/A: Campañó Piñeiro, M.S. 

ESPECIALIDADE: Técnica Superior en Análise e  Control  de Calidade 

 

TITOR/A: Cao Hermida, M.A. 

BOLSEIRO/A: Viturro García, R. 

ESPECIALIDADE: Técnica Superior en Análise e  Control  de Calidade 

 

TITOR/A: Cao Hermida, M.A. 

BOLSEIRO/A: Pena Thomas, G. 

ESPECIALIDADE: Técnica Superior en Análise e  Control  de Calidade 

 

TITOR/A: Linares Cuerpo, F. 

BOLSEIRO/A: Acuña López, I. 

ESPECIALIDADE: Técnica Superior en Produción Acuícola 

 

TITOR/A: Linares Cuerpo, F. 

BOLSEIRO/A: Méndez Montenegro, J.C. 

ESPECIALIDADE: Técnico Superior en Produción Acuícola 
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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: Técnica Superior en Produción Acuícola 

 

TITOR/A: López Gómez, M.C. 

BOLSEIRO/A: Grande Ocampo, O. 

ESPECIALIDADE: Técnico Superior Anatomía Patolóxica e Técnico Superior en Acuicultura 

 

TITOR/A: Montes Pérez, J. 

BOLSEIRO/A: Ulla Refojo, L. 

ESPECIALIDADE: Técnico Superior Anatomía Patolóxica 

 

TITOR/A: Nóvoa Vázquez, S.  

BOLSEIRO/A: Castilla del Río, S. (dende 01.09.2016) 

ESPECIALIDADE: Técnica Superior en Produción Acuícola 

 

TITOR/A: Ojea Martínez, J. 

BOLSEIRO/A: Matesanz Salgado, D. (dende 07.10.2016) 

ESPECIALIDADE: Técnico Superior en Produción Acuícola 
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18 CURSOS 

 

 

18.1. CURSOS IMPARTIDOS 

 

Máster Interuniversitario de Acuicultura (UDC/USC/UVIGO) 

BLANCO PÉREZ, J.C. (xunto con Gago, A.-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:  

- Enfermidades neoplásicas. 

- Estratexias de loita fronte a enfermidades en invertebrados. 

- Sesión de prácticas. 

 

10th International Postgraduate Course" "Histology and Histopathology of Aquatic Animals" (Universidad del 

País Vasco), correspondiente al programa de Master "European Master of Science In Marine Environment and 

Resources. 

VILLALBA GARCÍA, A. 

General Histopathology of mollusks. 

Neoplastic lesions in mollusks. 

Practical session 2: Microscopical observations on general molluscan histopathology. 

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

neoplastic lesions. 

 

Liñas actuais en investigación en Bioloxía Animal (Universidad de Alcalá), correspondente ao “Máster 

Universitario en Investigación en Ciencias, Especialidade en Bioloxía Animal”. 

VILLALBA GARCÍA, A. 

Epidemias de cancro en moluscos bivalvos. 

Estratexias de loita fronte a enfermidades de moluscos bivalvos. 

 

Ciclo de Seminarios na sede central do INIA 

VILLALBA GARCÍA, A. 

Epidemias de cancro en moluscos bivalvos. 
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18.2. ASISTENCIA A CURSOS 

Fundación  Ramón Domínguez. Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. 

Proteómica traslacional 

Brianes Beiras, M.J.; Gregorio Chenlo, M.V. 

Escola Galega de Administración Pública. EGAP. Santiago de Compostela. 

Curso de Inglés B2 

Linares Cuerpo, F. 
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19 ESTANCIAS 

 

 

 

19.1. ESTANCIAS DO PERSOAL DO CIMA NOUTROS CENTROS 

MARTÍNEZ PATIÑO, D.  

NÓVOA VÁZQUEZ, S. 

Hatchery da empresa Azura Group en Dakhla, Marruecos.  

Duración: 7 días.  

Tema: Intercambio de coñecementos como complemento do desenvolvemento dos distintos traballos relacionados co 

CIMA de Ribadeo e para abrir futuras vías de cooperación en proxectos de investigación. 

 

 

19.2. ESTUDANTES EN PRÁCTICAS 

Alumno/a: Prieto Sierra, D. 

Procedencia: Facultade de Ciencias. Universidade da Coruña 

Duración: 265 horas 

Titor/a: Ojea Martínez, J. 

Alumno/a: Loor Mera, A.G. 

Procedencia: Master of Science in Aquaculture. University of Gent 

Duración: 114 horas 

Titor/a: Martínez Patiño, D. 

 

19.3. PRÁCTICAS DE MÁSTER 

Alumno/a: Caeiro Aguado, M. 

Máster: Máster Interuniversitario en Acuicultura (UDC/USC/UVIGO) 

Duración: 11/10/2016 a 26/01/2017 

Titoras: Martínez Patiño, D.; Nóvoa Vázquez, S.  
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CONTAS 
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20 GASTOS 

 

 

 

Distribución do orzamento  por capítulos 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 

 

Cantidade (Euros) 

Capítulo I: Gastos de persoal 1.772.923,60€ 

Capítulo II: Gastos correntes en bens e servizos 173.121,00€ 

Capítulo IV: Transferencias correntes  

Capítulo VI: Inversións reais 568.684,17€ 

Capítulo VII: Transferencias de capital  

Total  € 
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21 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 

368.749,32€ 

I+D da Xunta de Galicia  

Administración Xeral do Estado  € 

Unión  Europea (INTERREG, VI Programa Marco,...)  18.683,00€ 

 

Total 
 € 
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