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Prólogo

Este traballo forma parte das publicacións da serie técnica Os Recursos Mariños de Galicia, edi-
tadas pola Dirección Xeral de Recursos Mariños da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos. Con
estas publicacións preténdese recompilar e divulgar a información que, desde o ano 1999, a
Unidade Técnica de Pesca de Baixura (UTPB) obtivo mediante o seguimento das diferentes artes
ou aparellos empregados na pesca artesanal na nosa Comunidade Autónoma.

Os puntos 1.3, 1.4 e 3.8 desta publicación están integrados nalgúns dos obxectivos do proxecto
OCIPESCA (programa Interreg IIIB “Espazo Atlántico”), financiado pola Unión Europea e executa-
do pola Área de Socioeconomía do Centro Tecnolóxico do Mar. 

A nosa intención é que este traballo científico-técnico chegue a todos os estamentos implicados
no sector da pesca galega, desde os propios mariñeiros ata os investigadores e técnicos, e tamén
aos simplemente interesados e curiosos. 

Este amplo espectro de posibles lectores obríganos a realizar unha redacción accesible, que qui-
zais resulte seca ou árida para os profanos e demasiado explicativa e elemental para o propio sec-
tor ou para os investigadores.

Esperemos que, cando menos, satisfaga a curiosidade dalgúns e sexa de utilidade para outros.

Unidade Técnica de Pesca de Baixura (UTPB)
Servizo de Asesoría Técnica 

Novembro de 2006
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21

A pesca en Galicia é unha actividade ancestral,

realizada desde tempos inmemoriais, cunha

ampla transcendencia social e económica e

unha forte implantación en toda a costa. As

cifras que se moven arredor do sector pes-

queiro, que engloba todas as actividades rela-

cionadas coa pesca extractiva, o marisqueo e a

acuicultura, dannos unha idea do peso e da

importancia deste sector en Galicia.

O sector pesqueiro dá traballo, directa ou indi-

rectamente, a unhas 120.000 persoas, o que

supón arredor dun 12% do emprego, afectan-

do unhas 80 poboacións repartidas ao longo

duns 1.200 km de costa. O valor económico

que xira arredor deste sector é de máis de

2.000 millóns de euros anuais, repercute en

54 dos 74 sectores económicos identificados

en Galicia e supón un 10% do PIB.

A frota galega está formada actualmente

(2006) por 5.830 barcos, dos cales 4.643

(87%) pertencen á categoría de artes meno-

res, explotando ao redor de 4.500 km2 de cala-

doiro con máis de 40 artes distintas que cap-

turan unhas 190 especies comerciais.

A pesca de polbo con nasa constitúe unha das

modalidades de pesca artesanal máis impor-

tantes da frota galega. Das 4.826 embarca-

cións que formaban esta frota de artes meno-

res no ano 2004, último ano deste estudo,

1.561 teñen licenza para a arte da nasa de

polbo (32%). As capturas nos últimos anos

xiran en torno ás 2.500 t anuais, cun valor

aproximado en primeira venda de máis de 13

millóns de euros e unha media de 5,2 €/kg

(ano 2004).

A pesca a pequena escala crea proporcional-

mente máis riqueza que a pesca industrial, por

un menor investimento no custo de explota-

ción e polo maior valor unitario das especies

capturadas. Ademais, a pesca artesanal, ao

posibilitar unha explotación máis racional e

equitativa dos recursos pesqueiros, contribúe

ao mantemento da biodiversidade dos ecosis-

temas mariños, e favorece a reprodución social

daqueles grupos humanos que dependen

deles (García-Allut et al., 2003).

1.1. Antecedentes históricos

En Galicia, as especies capturadas, as artes uti-

lizadas e as épocas de pesca non están reflec-

tidas de xeito claro e rotundo en documentos

da época, polo que é difícil descubrir a impor-

tancia histórica do polbo nas pesqueiras gale-

gas. Aínda así, o polbo parece ser unha espe-

cie capturada frecuentemente polos pescado-

res galegos debido á importante demanda

desta por parte dos habitantes do interior

(Fidalgo, 1998).

Os primeiros testemuños aparecen nuns cos-

tumes de Santiago de Compostela do ano

1133, recollidos na Historia Compostelana,

que mencionan a súa presenza no mercado

desta cidade, xunto con outras especies como

o ollomol, a pescada e o congro, entre outras.

O polbo tamén aparece como parte dos paga-

1 .  I N T R O D U C I Ó N



mentos ou décimos que os habitantes das

poboacións costeiras facían aos mosteiros do

interior.

En 1591, na ría de Vigo, figura como unha das

especies máis capturadas xunto á sardiña, o

congro e a raia (González, 1979).

A finais do século XVIII, a pesqueira segue

centrada nas Rías Baixas, capturándose na ría

de Vigo máis de 6.000 quintais ao ano (un

quintal equivale a 50 kg). Os mareantes de

Cangas do Morrazo capturaban máis do 40%

do polbo galego, empregando na súa pesca

unha trintena de dornas (Meijide, 1979). Pola

mesma época, na ría de Pontevedra exportá-

ronse 3.700 quintais a Portugal, León e

Castela.

A mediados do século XX, as capturas alcanzan

unhas cifras considerables, 2.500 t en 1956

(Paz-Andrade, 1958), cantidades xa moi próxi-

mas ás capturas dos últimos anos.

A importancia que adquiriu a pesca do polbo

nas Rías Baixas vese reflectida na aparición

dunha embarcación específica para a súa

captura, o bote polbeiro de Bueu (Simes,

2004). Trátase dunha embarcación de vela

de pequeno porte, de entre 3,5 e 5,5 m,

construída con piñeiro do país e carballo, e

que tivo o seu principal punto de desenvol-

vemento na enseada de Carcamáns, na ría

de Pontevedra.

O destino principal do polbo era a industria do

secado, que perdurará ata mediados do sécu-

lo XX, na cal o polbo se manipulaba artesanal-

mente e logo se deixaba secar nunhas estaca-

das chamadas “forcas”. Como indica Cornide

(1788):

“Aunque en Galicia se consume algún

pulpo fresco, su uso más común es seco o

cecial, que se prepara en gran cantidad en

El Grove, Arosa, Carreira, Mugardos y otros,

de donde se conduce a la provincia de

Orense en cuyas ferias se despacha cocido

y es apetitoso regalo para arrieros y traji-

nantes”.

Desde moi antigo, a pesca do polbo estivo

sometida a controis e restricións de lugar,

tempo e artes de pesca impostos polas orde-

nanzas gremiais e os acordos das xuntas de

pesca, que regulaban cando, onde e con que

artes os pescadores o podían capturar (Fidalgo,

1998). Neste sentido, existen documentos que

datan de 1552, 1563, 1564, 1568, 1750 e

1768 (Sampedro, 1896-1904) (véxase o

punto 1.2, Normativa).

Son numerosas as artes de pesca utilizadas

desde a antigüidade, entre as cales podemos

mencionar a pesca “á seca”, durante a marea

baixa, buscándoos cun bicheiro entre as fendas

das rochas; “ao espello”, tamén cun bicheiro,

utilizando unha caixa con cristal que permite

ver baixo a auga sen reflexos desde a embar-

cación; “á espiga”, cunha espiga de millo atada

a un cordel, ou coa raña (Fidalgo, 1998).

De todas estas, a raña ou rañeira (foto 1) é a

que adquiriu un maior uso e importancia.

Consiste en paus de varias formas e/ou pedras

con anzois aos cales se ata un cangrexo que

serve de cebo (Rodríguez, 1923; Arnáiz & de

Coo, 1977; López & Arbex, 1991). O polbo

abrázase ao cangrexo e o pescador, ao notar o
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peso, levanta con coidado a raña ata chegar á
superficie. A garabeta e o cotelo son dúas
variantes desta mesma arte.

Caamaño (1964) documenta a existencia de
300 barcos na ría de Arousa dedicados á pesca
de polbo con raña no século XVI.

A principios do século XX, a raña seguía a ser o
principal método de pesca, como apunta
Rodríguez (1923):

“La pesca del pulpo por el procedimiento de
la raña es muy productivo en Galicia, en
donde se dedican a pescarlo y a curarlo,
exportándolo luego al interior, viviendo de
esta pesca muchas personas desde el 1 de
Agosto al 15 de Mayo del año siguiente que

es su época de pesca más general, y suele
venderse ya curado y seco, de 120 a 150
pesetas el quintal gallego de 50 kilogramos.
Llegando a exportar una sola casa, un año
que sea bueno, hasta 500 quintales”

Cronoloxicamente, a nasa é a última das artes
incorporadas á pesca do polbo. O seu uso está
documentado desde o século XVI, aínda que a
súa existencia parece ser bastante anterior,
polo menos dos séculos XI-XII (Fernández,
1998).

Cornide (1788) describe xa esta arte como
unha das utilizadas en Galicia:

“...son las de nuestra costa de figura de un
embudo largo y estrecho, fabricadas de cier-

Foto 1. Diversos tipos de rañas, arte utilizada desde moi antigo na pesca do polbo. Unido á pedra, a raña porta
un cangrexo ou nécora que serve de cebo e atrae o polbo. Ao notar o peso, o pescador iza suavemente a raña
ata que chega á superficie, onde é introducido a bordo por medio dun salabardo.



tos juncos consistentes y firmes, unidos por

medio de un bramante o cordelillo que sirve

como de trama, sostenida su armazón con

quatro palos, y varios aros ó cercos, que van

de mayor a menor en los quales se asegura

un gollete llamado faxa, formado de la

misma materia, y pasando por esta la pesca

no puede retroceder, porque sus puntas le

impiden la salida, y así para sacarla dexan

una portezuela en el fondo de la nasa.”

Na provincia de Pontevedra, Paz-Graells

(1864), facendo referencia á Ordenanza de

pesca promulgada en 1768 por F. X. Sarmiento,

declara que:

“ ...de pocos años a esta parte se ha intro-

ducido para la pesca un instrumento llama-

do naza, a manera de una cuarterola, fabri-

cada con mimbres o juncos, el cual se echa

al fondo con una piedra de medio quintal, y

dentro de la naza la correspondiente carna-

za con que se pesca todo género de pesca-

dos...”

Rodríguez (1923) especifica:

“...las del Cantábrico y Galicia se hacen casi

siempre de varas delgaditas, porque en

aquellas regiones apenas se conoce el

junco... y bien puede decirse que todas son

de langosta.”

Tradicionalmente diferéncianse, segundo o

material, dous tipos principais de nasas: de

vimbio entretecido, para a captura de peixes

(congro e anguía), e de madeira, para a captu-

ra de crustáceos (nécora e lagosta) ou de cefa-

lópodos como o choco. Ambos os tipos, con

algunhas variacións, permanecen ata hoxe en

día, aínda que as nasas de vimbio se atopan en

vías de desaparición e as de madeira se subs-

tituíron en boa medida por nasas de ferro, de

maior consistencia e duración, salvo raras

excepcións, como é o caso da nasa de choco,

aínda en uso en determinadas zonas como a

enseada de San Simón, na ría de Vigo (Arnáiz

et al., 2002).

Na actualidade, a nasa constitúe unha das

artes máis tradicionais e específicas de pesca

artesanal. Para a ría de Arousa, Arnáiz & de

Coo (1977, 1990) distinguen, segundo o

lugar de traballo, entre nasas de ría (nasas de

nécora, camarón e anguía), nasas de litoral

(nasas de lagosta) e nasas de plataforma

(nasas de faneca).

A aparición da nasa de polbo é relativamente

recente e xorde como unha modificación da

nasa de nécora, utilizada desde os anos 50,

ao cambiar o embude de madeira por outro

de plástico e tamén o alongamento deste,

para impedir que o polbo escape. Ata 1976

non comeza unha pesqueira de nasa de

polbo na área de Fisterra (Guerra, 1981),

aínda que testemuños do sector adiantan

algo máis esta data, ata principios dos 70. En

1979, Fisterra contaba xa con 70 embarca-

cións que capturaban 500 t de polbo ao ano

(Guerra, 1981).

Este cambio dunha arte máis tradicional como

a raña por outra máis produtiva como a nasa

parece coincidir cun aumento da demanda,

debido ao auxe do turismo en España e ás

melloras en canto a conservación e transporte

de produtos perecedoiros.
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Actualmente a nasa segue a ser a principal arte
de pesca para a captura de polbo en Galicia
constitúe arredor do 89% dos desembarcos
desa especie (ver punto 1.3. Produción). As
capturas realizadas con outras artes de mallar
ou de arrastre son esporádicas e comparativa-
mente de escasa importancia.

1.2. Normativa e xustificación do
estudo

1.2.1. NORMATIVA

Dende moi antigo a pesca do polbo estivo
sometida a determinados controis e restricións
de zonas, tempo e artes de pesca impostos
polas ordenanzas gremiais e os acordos de
xuntas de pesca de distritos.

Na ría de Pontevedra, as Ordenanzas do
Gremio e Confraría do Corpo Santo e do
Gremio de Mareantes de Pontevedra recollen
estas indicacións para os pescadores desta
zona nos séculos XVI, XVII e XVIII.

En relación coas zonas de pesca, a 1ª
Ordenanza de 1552 prescribe: “por los vicarios
y mareantes, que ningún polveiro ansí de la
villa de Pontevedra como de Marín e de toda
a terra de Morraço e Combarro e Samieira e
Rajo e Sangenjo e Portonovo e Aldán no sean
osados de andar a los polvos de seis braças
para dentro e toda la ría de Pontevedra e
Aldán sopena de perder los aparejos e que se
les queme el barco”. O mesmo queda reflecti-
do na Ordenanza 19, de 1564, e na 4, de
1568. A Ordenanza 25, de 1750, indica a pro-
hibición de saír a pescalo a seis brazas de altu-

ra, “...desde Cabicastro y Udra para adentro, y
desde Festiñáns y San Cremencio cara a la ría,
mientras lo hagan los Cercos” (Sampedro, III,
1904:278-279).

A tempada de pesca aparece regulada na pri-
meira das Ordenanzas Xerais e prescribe:
“...pesca-lo polvo con calquera tipo de artes
durante os tres meses de marzo, abril e maio,
en que está criando a especie” (Sampedro, III,
1904:279). Esta ampla restrición queda miti-
gada na 4ª, que autoriza pescar durante eses
meses de veda “llevando únicamente un can-
grejo al extremo del cordel”, e na 5ª, que per-
mite pescalos “echando en lugar del cangrejo
una espiga de maíz, o bien choco, centolla u
otro cebo semejante” (Sampedro, III,
1904:280).

As artes de pesca cualificadas como artes
necesarias para a captura do cefalópodo son a
raña e a garabeta (2ª e 3ª Ordenanza Xeral):
“la raña, fuera de la temporada de veda, sólo
ejercerá su pesca en la costa, bajo pena de
perderla con el pescado...”, e a segunda, “no ha
de estar armada con más de un gancho, el
cual tendrá, a lo menos, una pulgada de vuel-
ta” (Sampedro, III, 1904:279-280).

A Ordenanza de Pesca promulgada en 1768
por F. X. Sarmiento, ministro de Mariña da
provincia marítima de Pontevedra, e cuxo cum-
primento concernía a todas as rías e portos
comprendidos entre as desembocaduras dos
ríos Tambre e Miño, establece en dous dos
seus artigos:

• 28. “Item, se declara, que de pocos años a
esta parte se han introducido para la
Pesca un Instrumento, llamado Naza; a
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manera de una Quarterola, frabicada con

mimbres, o juncos, el cual se echa al fondo

con una piedra de medio quintal, y dentro

de la Naza la correspondiente carnada,

con que se pesca todo género de

Pescados, cuyo instrumento es muy perju-

dicial, no solo porque se coge con él la

misma Cría, que está en el fondo, sinó por-

que desprendiéndose de dicho

Instrumento las piedras, quedan en el

fondo, y hacen daño a la limpieza de la

Ría”.

• 29. “Item, se declara, que por los motivos

expresados no se debe usar de dichos

Instrumentos Nazas, sino en la Ría de Vigo,

desde Toralla a la Morneyra para fuera; en

la de Pontevedra, desde el Cabo de Udra,

y Cabicastro para fuera; en la Ría de Arosa,

desde el Castro de Aguiño para fuera; y en

la Ría de Noya, y Muros, desde la Atalaya

del Son en derechura al Convento de San

Francisco para fuera; y al que usare del

referido Instrumento en las Rías de esta

Provincia, desde los citados términos para

dentro, incurra en la pena de tres mil

maravedís”.

Dando un salto de máis de dous séculos, a

normativa actual iníciase na década de 1980

co traspaso de competencias e o desenvolve-

mento da autonomía galega. A Lei 2/1985, do

26 de febreiro, de ordenación da pesca maríti-

ma, e a Lei 15/1985, do 23 de outubro, de

ordenación marisqueira e de cultivos mariños,

regulaban a actividade extractiva pesqueira e as

actividades marisqueiras e de cultivos mariños

na nosa Comunidade Autónoma, cubrindo

unha importante etapa histórica na que se tra-

taba de dotar as institucións galegas dun conti-

do lexislativo mínimo para asumir as compe-

tencias recollidas no Estatuto de autonomía de

Galicia.

Recompilando a normativa en materia de

tamaños e respectando a lexislación comunita-

ria e estatal, a Orde do 15 de novembro de
1992, da Consellería de Pesca, regula os tama-

ños mínimos de extracción e comercialización

das diversas especies mariñas; no seu anexo II-

A establece un peso mínimo para o polbo de

750 g.

Co paso do tempo, e debido ao ingreso na

Comunidade Económica Europea e á necesi-

dade de eliminar a diverxencia entre pesca e

marisqueo, promúlgase a Lei 6/1993, do 11

de maio, de pesca de Galicia (en diante

L6/93),  e derróganse as anteriores do ano

1985. No seu artigo 22 dispón que: “corres-

ponde á Xunta de Galicia establecer as nor-

mas sobre actividade pesqueira, tales como

as artes, aparellos e utensilios para exercer a

pesca e o marisqueo, as súas limitacións,

número, épocas de veda e tamaños mínimos

de extracción, etc.”

A captura do polbo mediante nasa está regula-

da no Decreto 424/1993, do 17 de decem-

bro, polo que se aproba o regulamento da
actividade pesqueira e das artes e aparellos
de pesca permisibles en Galicia (en diante

D424/93), unha vez oído o Consello Galego

de Pesca.

O devandito Consello Galego de Pesca foi

creado en 1993, ao amparo do Decreto
427/1993, do 17 de decembro, polo que se

regulan os órganos asesores e consultivos da

Consellería de Pesca. O tempo transcorrido
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desde a súa creación e a propia evolución do
sector fixeron necesaria unha revisión da súa
composición e funcionamento mediante o
Decreto 246/2002, do 18 de xullo. No seu
artigo 1 establece: “O Consello Galego de
Pesca é un órgano colexiado, consultivo e
asesor da Xunta de Galicia, nos asuntos de
pesca, marisqueo e acuicultura con inciden-
cia no sector galego e dependente da
Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos”.
O pleno está constituído por: o presidente,
que será o conselleiro de Pesca; un vicepre-
sidente, que será un director xeral; seis
vogais en representación das federacións
provinciais de confrarías; seis vogais en
representación dos sindicatos; dous vogais
por cada unha das quince comisións secto-
riais; seis vogais en representación do sector
empresarial; e o secretario. As súas funcións
quedan reflectidas no artigo 6: “colaborar na
planificación pesqueira e na programación
de estudos; estudar e propoñer reformas
que considere necesarias na regulamenta-
ción pesqueira; realizar consultas a outros
organismos e institucións; elaborar informes
e ditames nos casos en que o solicite a
maioría simple dos seus membros ou a
Consellería; e, por último, elaborar ditames
sobre os anteproxectos de lei e proxectos de
decretos lexislativos en materia de pesca,
marisqueo e acuicultura”.

En relación coa nasa de polbo, os principais
puntos do D424/93 que cómpre ter en conta
son:

• Limita o número de nasas en función da
tonelaxe de rexistro bruto (en diante TRB)
da embarcación.

• As nasas deberán ser levantadas e levadas
a terra diariamente e non poderán perma-

necer no mar as fins de semana desde as
10.00 horas do sábado ata as 10.00 do
luns seguinte. Nas épocas de veda das
especies a que se dirixe a captura principal
das nasas, estas deberán ser transportadas
a terra e permanecer almacenadas.

• Establece as correspondentes liñas de refe-
rencia. As devanditas liñas xorden para deli-
mitar diferentes áreas dentro das rías e xes-
tionar o uso de determinadas artes ou a
captura de diferentes especies, ao seren
zonas de reprodución e cría. Para a captura
do polbo fóra das rías, segundo as liñas
definidas no anexo I do presente decreto,
poderán empregarse nasas pechadas, simi-
lares ás nasas de nécora, ou nasas de tipo
aberto (foto 11). Dentro das liñas do
devandito anexo, as nasas serán exclusiva-
mente de tipo aberto.

• As dimensións máximas da nasa aberta
serán de 40 cm de lonxitude por 35 cm
de anchura e altura, deixando a cara
superior aberta. Para as nasas pechadas,
estas dimensións máximas serán de 50
cm de lonxitude e 35 cm de altura ou diá-
metro. A boca de entrada, no seu diáme-
tro maior, terá 16 cm como máximo. As
mallas non serán inferiores a 20 mm de
lado do cadrado.

• A nasa de polbo pode utilizarse en calque-
ra época do ano, e o lance será diúrno.

O Decreto 369/1994, do 2 de decembro,
modifica o anterior en varios artigos. Así, o arti-
go 70, referente á nasa de polbo, di: “Para a
captura de polbo fóra das rías, segundo as
liñas definidas no anexo I, poderán empregar-
se nasas pechadas, similares ás da nécora, ou
nasas de tipo aberto, salvo no período com-
prendido entre o 1 de novembro e o 15 de
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marzo, ambos os dous inclusive, no que pode-
rán utilizarse nasas pechadas por fóra das
liñas de referencia sinaladas no anexo IV”. No

seu punto 2 establece que “as liñas de refe-

rencia ás que fai mención o Regulamento da
actividade pesqueira e artes de pesca son as
que se recollen nos anexos I, II, III e IV deste
presente decreto” (figuras 1,  2 e 3 e anexo I).
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Figura 1. Mapa das Rías Baixas onde se representan as liñas dos anexos I e V, que delimitan as zonas permi-
tidas para a pesca do polbo con nasa pechada.

ZONA OCEANOGRÁFICA RÍAS BAIXAS
RÍO MIÑO - CABO TOURIÑÁN

Corcubión
Muros e Noia

Vilagarcía
Pontevedra

Aldán
Vigo

Baiona

LÍÑAS ANEXO I
De Punta Cabanas a Punta de O Pindo
De Monte Louro a Punta Castro
De Punta Falcoeiro a Punta Con de Aguieira
De Punta Cabicastro a Cabo Udra
De Cabo Udra a Punta Couso
De Cabo de Home a Punta Lameda
De Punta Lameda a Cabo Silleiro

Corcubión

Muros e Noia
Vilagarcía

Pontevedra
Aldán

Vigo
Baiona

LÍÑAS ANEXO V
De Punta Galera a Cabo de Cee
De Punta Nasa a Cabo Sardiñeiro
De Punta Sardiñeiro a Punta Bardullas
De Punta Rebordiño a Punta Caveiro
De Punta Touro a Punta Cabeza de Mouro
De Punta Festiñanzo a Punta Loira
De Punta Preguntoiro a Punta Corbeiro
De Cabo Balea a Cabo de Mar
De Punta Gaiteiras a Punta do Boi

Isóbata 50 m

Isóbata 100 m

L. ANEXO V

L. ANEXO I

Escala 1/450.000     UTPB-07



30

Figu
ra 2

.
M

ap
a d

o
 A

rco
 Á

rtab
ro

 o
n

d
e se rep

resen
tan

 as liñ
as d

o
s an

exo
s I e V, q

u
e d

elim
itan

 as zo
n

as p
erm

i-
tid

as p
ara a p

esca d
o

 p
o

lb
o

 co
n

 n
asa p

ech
ad

a.

ZONA OCEANOGRÁFICA COSTA DA MORTE - ARCO ÁRTABRO
CABO TOURIÑÁN - CABO PRIORIÑO

Ferrol
Ares e Betanzos

A Coruña
Corme e Laxe

Camariñas

LÍÑAS ANEXO I
De Monte Ventoso a Punta de O Segaño
De Punta Coitelada a O Seixo Branco
De Punta Mera a Punta Herminia
De Punta Roncudo a Punta Laxe

De Monte Farelo a Punta de A Barca

LÍÑAS ANEXO V
------
De Punta Miranda a Punta Redonda
De Morro do Canido a Punta Dique Barrié
De Punta do Carral a Punta Mundiña
De Punta Mundiña a Punta Cabalo
De Punta Cabalo a Punta Besugueira
De Punta do Castelo a Punta Merexo
De Punta Merexo a Punta Chorente

Isóbata 50 m

Isóbata 100 m

L. ANEXO V

L. ANEXO I

Escala 1/400.000     UTPB-07



31

Figu
ra 3

.
M

ap
a d

o
 A

rco
 C

an
táb

rico
 o

n
d

e se rep
resen

tan
 as liñ

as d
o

s an
exo

s I e V, q
u

e d
elim

itan
 as zo

n
as p

er-
m

itid
as p

ara a p
esca d

o
 p

o
lb

o
 co

n
 n

asa p
ech

ad
a.

ZONA OCEANOGRÁFICA ARCO CANTÁBRICO
CABO PRIORIÑO - RÍO EO

LÍÑAS ANEXO I
De Punta de A Cruz a Illa Pancha
De Punta Saíñas a Punta Pena Rubia
De Punta Carnero a Cabo de Bares
De Punta A Bandexa a Punta Gabeira
De Punta Lamela a Punta Chirlateira

Ribadeo
Viveiro

O Barqueiro
Ortigueira

Cedeira

LIÑAS ANEXO V
------
De Punta Faro a Punta Socastro
De Punta Cova Baixa a Punta Almeiro
De Punta Espasante a Punta do Castro
------

Isóbata 50 m

Isóbata 100 m

L. ANEXO V

L. ANEXO I

Escala 1/400.000     UTPB-07



A Orde do 31 de maio de 1995, da

Consellería de Pesca, pola que se regula a

expedición e revalidación do permiso de

explotación para exercer a actividade pes-

queira e marisqueira, establece no seu arti-

go 6 as zonas de pesca, indicando que só se

permite exercer a devandita actividade nunha

das nove zonas (figura 4 e anexo II); que

mediante plans de explotación determinadas

embarcacións poden acceder a traballar nou-

tras zonas (as que estean incluídas dentro do

plan), e que as embarcacións que pretendan

traballar con artes específicas (boliche, racú,

butrón, endeño remolcado, bou de man, bou

de vara, etc.) deberán estar incluídas no plan

respectivo que se aprobe anualmente en

cada delegación territorial.

O Decreto 294/1998, que modifica o

D424/93, permite aprobar plans de explo-

tación e ordenación pesqueira por zonas e

modalidades de pesca. Os devanditos plans

“regulan a posibilidade de suspender parcial-

mente e de forma temporal a aplicación do

D424/93 para poder levar a cabo actuacións

que, con carácter experimental, permitan

manter a explotación dos recursos mariños

no nivel de rendemento máximo sostible que

corresponda á selectividade das artes e tama-

ños mínimos e, ao mesmo tempo, solicitar a

información científico-técnica precisa que

posibilite, se é o caso, a posterior modifica-

ción da norma. Estes plans experimentais

teñen carácter temporal e a duración máxima

será dun ano”.

En aplicación deste precepto, por petición do

sector e consultado o Consello Galego de

Pesca, realizáronse plans experimentais de

captura de polbo con nasa entre os anos 1998

e 2002.

En función dos devanditos plans e dos seus

resultados púxose de manifesto a conveniencia

de modificar o regulamento destas artes de

pesca, de acordo co ditame do Consello

Galego de Pesca. O Decreto 348/2002 (en

diante D348/02) dálle unha nova redacción

ao artigo 70 do D424/93 e establece unhas

novas condicións de uso da arte da nasa de

polbo:

• A captura de polbo con nasa pechada fara-

se por fóra das rías segundo as liñas defini-

das no anexo I, salvo desde o 1 de outubro

ata o 30 de abril, ambos os dous inclusive,

en que poderán utilizarse por fóra das liñas

de referencia sinaladas no anexo V deste

decreto (figuras 1, 2 e 3, e anexo III). Como

pode apreciarse, estes temas son recorren-

tes, xa que a Administración, sen que o pro-

puxese para si, instaurou uns límites á

pesca do polbo (liñas de referencia do

anexo V) similares aos xa promulgados en

1768 polas Ordenanzas de F. X. Sarmiento.

• Dentro das liñas do anexo I só se empre-

garán nasas abertas. Estas terán as seguin-

tes dimensións máximas: 50 cm de longo

por 35 cm de ancho e alto; boca ou parte

superior aberta de 50 cm.

• As mallas non serán inferiores a 20 mm de

lado do cadrado.

• A lonxitude máxima das artes ou caceas por

embarcación non excederá os 5.000 m e o

número máximo de nasas permitido será

de 350, distribuído en función do TRB do

barco e dos tripulantes:
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a) Embarcacións menores de 2,5 TRB: 50
nasas por barco e 50 máis por cada tri-
pulante.

b) Embarcacións entre 2,5 e 5 TRB: 100
nasas por barco e 50 máis por cada tri-
pulante.

c) Embarcacións maiores de 5 TRB: 200
nasas por barco e 50 máis por cada tri-
pulante.

• Establécense dúas zonas diferentes en fun-
ción da faena de pesca:
a) Desde cabo Silleiro (situado ao sur de

Baiona, na zona I) ata punta río Sieira

(situada ao sur de Porto do Son, e que
establece o límite entre a zona III e a IV)
o horario será diúrno, desde as 6.00 ata
as 18.00 horas, e as nasas deben volver
a terra todos os días.

b) Dende cabo Silleiro ata a desembocadu-
ra do río Miño e desde punta Sieira ata
a desembocadura do río Eo, o horario
será diúrno e as nasas poden permane-
cer caladas desde as 6.00 horas do luns
ata as 18.00 do venres.

c) Modifícase o descanso semanal, que
agora queda delimitado desde as

Figura 4. Mapa de Galicia onde se mostran os límites xeográficos das nove zonas administrativas e o seu agru-
pamento en tres zonas.
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ZONAS ADMINISTRATIVAS
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COSTA DA MORTE - 

ARCO ÁRTABRO (Z VI-VII)
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ZONA VIII
CEDEIRA

ZONA IX
 A MARIÑA

PUNTA SOAVELA

RÍO MIÑO

PUNTA FAXILDA

PUNTA SIEIRA

PUNTA INSUA

CABO TOURIÑÁN

RÍO EOCABO ESTACA DE BARESCABO PRIORIÑOCABO TOURIÑÁN PUNTA LANGOSTEIRA



18.00 horas do venres ata as 6.00

horas do luns.

A L6/93 xa indicaba que os permisos de

explotación para poder pescar, mariscar ou

recolectar algas serían expedidos pola

Consellería de Pesca da Xunta de Galicia a

nome da embarcación, nunha zona concreta,

con períodos de cinco anos prorrogables

cada lustro ata un máximo de 30 anos para

as embarcacións de pesca. No seu artigo 36

establece: “os permisos de explotación de

pesca serán expedidos especificamente para

especies, bancos, artes e grupos de artes

determinadas. Poderán ser estacionalmente

alternantes e non se poderán autorizar dúas

artes ou grupos de artes de pesca simulta-

neamente, segundo se determine regula-

mentariamente. As artes non reguladas con-

sidéranse prohibidas”.

O Decreto 425/1993 refunde a normativa

vixente sobre o permiso de explotación (en

diante “permex”) e é o instrumento básico

para realizar a ordenación dos caladoiros, xa

que permite coñecer e regular o número de

embarcacións que traballan en cada momen-

to cunha determinada arte ou modalidade de

pesca. No artigo 1 defínese o permex como

“o título administrativo que habilita para

exercer a actividade extractiva dos recursos

mariños no espazo marítimo-terrestre,

augas e ámbito xeral de competencia da

Comunidade Autónoma”. O artigo 10 esta-

blece que no permex se farán constar as

modalidades e artes de pesca, así como a

zona de pesca, anualmente autorizadas en

función do estado de explotación dos recur-

sos.

O desenvolvemento deste decreto realízase na

Orde do 26 de outubro de 2004 pola que se

regula a alternancia de artes para embarca-

cións que pesquen na nosa Comunidade

Autónoma (derroga a anterior, do 9 de abril de

1997):

• A determinación das artes ou modalidades

de pesca nos permisos de explotación das

embarcacións e a alternancia entre elas,

entendendo por alternancia a posibilidade

que ten cada embarcación de pescar coas

diferentes artes previstas no seu permiso

de explotación. Nos seus diferentes artigos

regúlase esta cuestión: cinco artes de pesca

como máximo, estando prohibida a simul-

taneidade de dúas artes no mesmo día,

manter calada unha arte estando a empre-

gar outra, e ter a bordo aparellos diferentes

dos rexistrados no libro de actividade pes-

queira.

• A recollida e o tratamento dos datos do

libro de rexistro da actividade pesqueira (en

diante LRAP). No devandito libro constan

os datos identificativos da embarcación, as

sucesivas modificacións que se producen

no seu permex, e os cambios nas artes ou

aparellos elixidos para traballar (solicitarase

á confraría o cambio de arte e a súa inscri-

ción no libro; cada tres meses débese rexis-

trar a arte de pesca aínda que non hoube-

se cambios e anotarase a inactividade do

barco se é superior a un mes), constituíndo

un elemento indispensable no control da

actividade e esforzo pesqueiro exercido nos

caladoiros onde habitualmente pesca a

frota de baixura galega, polo que se deberá

levar a bordo, obrigatoriamente e debida-

mente dilixenciado.
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A Orde do 23 de maio de 2005, da
Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos,
establece medidas para a xestión da captu-
ra do polbo con arte de nasa e derroga a
anterior Orde do 16 de xuño de 2003, que
establecía os topes de captura do polbo (40 kg
por tripulante e día, ata un máximo de 160 kg
por embarcación). No seu preámbulo dise:

• “Segundo as manifestacións do sector, os
topes de capturas determinados non resul-
tan eficaces, especialmente no inverno, en
que moitos días non se pode saír a pescar
polo mal tempo”.

• “Por outra banda, os estudos biolóxicos e a
experiencia do sector confirman que cara
ao final da primavera e comezo do verán
abunda o polbo pequeno, e que a súa cap-
tura representa un prexuízo para a especie,
polo que se presenta a necesidade dun
período de veda”.

• “Tras o período de veda, débese evitar
unha extracción masiva e adoptar medidas
de protección como o establecemento de
topes ao inicio e ter aberto un abano de
artes de pesca o máis amplo posible”.

Por todo isto, e oído o Consello Galego de
Pesca, acórdase:

• Prohibir a captura de polbo con calquera
arte en augas de competencia da nosa
Comunidade desde o día 16 de xuño ata o
15 de xullo de 2005, ambos os dous inclu-
sive (a última veda do polbo en toda a
Comunidade Autónoma databa do ano
2000, desde o día 1 ao 30 de xuño, prohi-
bíndose “... as súas capturas con calquera
arte, así como o uso das artes de nasa de
polbo, espello e raña”, segundo establecía
a Orde do 15 de maio de 2000).

• Modificar o artigo 6.1 da Orde do 30 de
decembro de 2004 pola que se aproba o
Plan Xeral de Explotación Marisqueira de
2005: “nécora (Necora puber): do 3 ao 5
de xaneiro, e do 18 de xullo ao 30 de
decembro”.

• Desde o día 16 de xullo ao 1 de setembro
de 2005, ambos os dous inclusive, as
embarcacións limitarán as súas capturas e
desembarcos de polbo a un tope diario por
embarcación de 40 kg por tripulante enro-
lado a bordo.

1.2.2. XUSTIFICACIÓN DO ESTUDO

As pesqueiras, para seren unha actividade
sustentable social e economicamente, deben
ser sustentables bioloxicamente, xa que, ao
actuaren sobre os recursos vivos, estes
pódense colapsar en caso de sobreexplota-
ción.

A investigación pesqueira debe estar integrada
na pesca como un todo, incluíndo, ademais
das investigacións biolóxicas (ciclo de vida do
recurso, cálculo dos niveis de captura que se
poden obter de cada stock, predición das alte-
racións que se producen na dispoñibilidade
deste, programación da explotación racional,
evitar a sobrepesca ou o subaproveitamento, e
o establecemento dos períodos de veda ou
outras medidas para regulamentar a captura
conservando os recursos), as de tipo tecnolóxi-
co por unidade de pesca (recursos, embarca-
cións, aparellos, etc.) e as económicas e sociais
(situación socioeconómica das zonas pesquei-
ras, así como das organizacións e industrias
das devanditas zonas).
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O concepto de enfoque precautorio consa-

grouse na Declaración de Río, da
Conferencia das Nacións Unidas sobre o
Ambiente e Desenvolvemento (ONU, 1992).

Así, o principio 15 establece: “Co fin de prote-

xer o ambiente, os Estados deberán aplicar

amplamente o criterio de precaución confor-

me as súas posibilidades. Cando exista perigo

de dano grave ou irreversible, a falta de certe-

za científica absoluta non deberá utilizarse

como razón para postergar a adopción de

medidas eficaces en función dos custos para

impedir a degradación do ambiente”.

O Código Internacional de Conduta para a
Pesca Responsable (FAO, 1995) establece:

• 6.3. Os Estados deberían evitar a sobreex-

plotación e o exceso de capacidade de

pesca e deberían aplicar medidas de orde-

nación co fin de asegurar que o esforzo de

pesca sexa proporcionado á capacidade de

produción dos recursos pesqueiros e ao

seu aproveitamento sustentable. Os

Estados deberían tomar medidas para reha-

bilitar as poboacións na medida do posible

e cando proceda.

• 6.4. As decisións sobre conservación e
ordenación en materia de pesqueiras
deberían basearse nos datos científicos
máis fidedignos dispoñibles, tendo en

conta tamén os coñecementos tradicionais

acerca dos recursos e o seu hábitat, así

como os factores ambientais, económicos

e sociais pertinentes. Os Estados deberí-
anlles dar prioridade ás actividades de
investigación e recolección de datos co
fin de mellorar os coñecementos cientí-
ficos e técnicos sobre a pesca e a súa

interacción co ecosistema. Recoñecendo

a natureza transfronteiriza de moitos eco-

sistemas acuáticos, os Estados deberían

alentar, segundo proceda, a cooperación

bilateral e multilateral na investigación.

• 6.5. Os Estados e as organizacións subre-

xionais e rexionais de ordenación pesquei-

ra deberían aplicar amplamente o criterio

de precaución na conservación, a ordena-

ción e a explotación dos recursos acuáticos

vivos co fin de protexelos e de preservar o

medio acuático, tomando en consideración

os datos científicos máis fidedignos dispo-

ñibles. A falta de información científica
axeitada non debería utilizarse como
razón para aprazar ou deixar de tomar
medidas para conservar as especies que
son obxecto da pesca, as especies aso-
ciadas ou dependentes e aquelas que
non son obxecto da pesca, así como o
seu medio.

• 6.6. Deberíanse continuar perfeccionando

e aplicando, na medida do posible, artes e
prácticas de pesca selectivas e ambien-
talmente seguras co fin de manter a bio-

diversidade e conservar a estrutura das

poboacións, os ecosistemas acuáticos e a

calidade do peixe. Onde existan adecuadas

artes e prácticas de pescas selectivas e

ambientalmente seguras, estas deberían

ser recoñecidas e debería asignárselles

unha prioridade ao se estableceren
medidas de conservación e ordenación
aplicables ás pesqueiras. Os Estados e os

usuarios dos ecosistemas acuáticos deberí-

an reducir ao mínimo o desperdicio das
capturas tanto das especies que son o
obxecto da pesca como das que non o
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son, de peixes e outras especies así
como os efectos sobre as especies aso-
ciadas ou dependentes, a captura inci-
dental de especies non utilizadas e dou-
tros recursos vivos.

En decembro de 2002, o Consello Europeo
aprobou unha resolución en que reclamaba
unha política de pesca baseada na xestión
racional e responsable dos recursos con fun-
damento na protección das poboacións de
peixes e no mantemento das formas de vida
das persoas que dependen do mar. A combi-
nación destes elementos no marco da pesca
responsable debe ter en conta tres factores
que integran o concepto de sustentabilidade:
o biolóxico, o social e o económico
(Regulamento (CE) n.º 2371/2002, do
Consello, do 20 de decembro de 2002,
sobre a conservación e a explotación sus-
tentable dos recursos pesqueiros).

Vista a prolixa normativa reguladora da pes-
queira de polbo e dadas as continuas contes-
tacións a esta e as reiteradas solicitudes de
cambio por parte do sector, a Consellería de
Pesca considerou necesario realizar un estu-
do, de primeira man, co fin de comprobar a
necesidade de modificar a norma e de sope-
sar con datos obxectivos as peticións dos pro-
fesionais.

Para iso, instaurouse en 1998 unha unidade
científico-técnica, con técnicos de mostraxe a
bordo, que levase a cabo o traballo e servise
de xerme para o estudo doutras pesqueiras
non investigadas ata o momento na pesca de
baixura ou artesanal. Esta unidade denomi-
nouse Unidade Técnica de Pesca de
Baixura (en diante UTPB) e realiza, entre

outros seguimentos, o da pesqueira do polbo
coa arte de nasa en Galicia desde principios
de 1999, continuando na actualidade. Os
resultados obtidos dos plans experimentais
de captura de polbo con nasa, anteriormente
citados, xunto coas achegas do sector e o
ditame do Consello Galego de Pesca, serven
para limar os criterios nos cambios que se
van efectuando nas normas e regulamentos
existentes.

1.3. Produción

Gran parte das pesqueiras de Octopus vulgaris
están localizadas no noroeste africano, de
Marrocos a Senegal. As 118.000 t capturadas
nesta rexión en 1986 representaban aproxima-
damente o 80% das capturas mundiais anuais,
cun máximo de 161.000 t observado en 1991
(Domain et al., 2000). Existen outras pesquei-
ras importantes ao longo do Atlántico europeo,
o mar Mediterráneo e augas de Xapón e de
Venezuela (Guerra, 1997), aínda que nestas
últimas hai dúbidas de que se trate da mesma
especie.

En Galicia cabe destacar dúas series históricas
de datos de descargas de polbo. En primeiro
lugar, os datos dos anos 1960 a 1986, pro-
veñen da Dirección Xeral de Pesca Marítima,
con valores que chegan a superar as 16.000
t, nos cales non se puido determinar se se
trata unicamente de Octopus vulgaris ou se,
pola contra, se inclúen outras especies como
o cabezón, Eledone cirrhosa. Ademais, é moi
probable que semellantes biomasas proce-
dan doutros bancos diferentes ao da costa
galega.
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A partir do ano 1994 as estatísticas proceden,

nun primeiro momento, do Servizo de

Información Pesqueira (SIP) e, a partir de

1997, do Servizo de Estudos Pesqueiros (SEP),

actualmente Servizo de Produción Pesqueira,

que mantén a páxina web www.pescadegali-

cia.org, onde os datos se poden obter des-

agregados por zona e ano (figura 5). A serie

histórica desde o ano 1994 ao 2004 presenta

un máximo de 3.886 t en 1997, que marca o

inicio de diminución progresiva nas descargas

ata alcanzar o mínimo de 2.268 t do ano

2001. Posteriormente, as capturas desembar-

cadas experimentaron un aumento progresivo

e superaron as 3.200 t no ano 2004.

No referente á primeira venda, o prezo medio

de Octopus vulgaris experimentou un aumen-

to, desde os 2,20 €/kg de media en 1997 a

máis de 5 €/kg en 2004. É de destacar que no

período 1997-2000 sufriu unha caída de 0,80

€/kg, e que os prezos se recuperaron de forma

máis forte no período 2001-2004 (ao redor de

2 €/kg de incremento). Os ingresos por pri-

meira venda de polbo en Galicia superaron os

15 millóns de euros en 2004 (figura 5).

Figura 5. Descargas de polbo en Galicia. Os datos máis fiables sobre a especie desembarcada e a súa orixe
(maioritariamente nasa de polbo do litoral galego) obtéñense a partir do ano 1994. Desde ese ano as captu-
ras experimentaron un aumento progresivo ata o ano 1997, cando se inicia un descenso das capturas desem-
barcadas ata as 2.268 t do ano 2001. Comeza entón un aumento dos desembarcos, superando as 3.200 t no
ano 2004. No ano 2002 (novembro e decembro) e 2003 (xaneiro a xuño) a pesqueira estivo pechada por tra-
mos de costa por mor do accidente do Prestige. Ademais, como se comentará posteriormente, realizáronse
vedas dun mes de duración nos anos 1995, 1996, 1997, 1998 e 2000 para toda ou parte da costa galega
(Fonte: www.pescadegalicia.com).
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Na figura 6 podemos observar as descargas
por meses no período 1997-2004. As maio-
res cantidades corresponden aos meses que
van do outono e inverno, con mínimos nos
de verán. Hai que ter en conta o accidente
do Prestige e o peche da pesca en toda a
costa, exceptuando o Arco Cantábrico a partir
de punta Candelaria, desde mediados de
novembro de 2002 ata mediados de marzo
de 2003, cando se empezou a abrir paulati-
namente pola zona sur. Este “paro biolóxico
obrigatorio” favoreceu o aumento de captu-
ras nos meses posteriores ao reinicio da acti-
vidade, alcanzando en 2003 as 2.649 t e

continuando co incremento durante o ano
2004.

Estimouse que algo máis do 94% das descar-
gas de 2004 foron realizadas por embarca-
cións do Rexistro Xeral de Buques de Galicia;
un 4,8% por embarcacións do Censo
Comunitario de Buques (en concreto, embar-
cacións portuguesas que descargan na lonxa
de Vigo); e non chegan ao 0,5% as descargas
de embarcacións do Censo Nacional (Censo
da Frota Pesqueira Operativa), na súa gran
maioría procedentes de Asturias, con descargas
na lonxa de Burela. A arte utilizada para as cap-

Figura 6. Descargas de polbo en Galicia por meses no per íodo 1999-2004. Os asteriscos (*) indican meses
en que os desembarcos estiveron influ ídos por diferentes circunstancias tales como: xuño 1997, xuño 1998
e xuño 2000, meses vedados en toda Galicia; novembro de 2002 a xuño de 2003, peche preventivo par-
cial polo accidente do Prestige . Pódese apreciar como despois das vedas ou paros obrigatorios as capturas
experimentaron aumentos importantes con respecto aos mesmos meses noutros anos, principalmente
motivados polo aumento da biomasa do stock non explotado durante a veda (Fonte: www.pescadegali-
cia.com).
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turas dos buques do censo de Galicia é, princi-

palmente, a nasa de polbo (89% dos desem-

barcos), seguida da nasa de nécora (4%), os

miños (3%), as vetas (1%) e a liña ou cordel

(1%) (figura 7).

Segundo datos de 2004, as Rías Baixas é a

zona onde maior cantidade de polbo se des-

carga, destacando especialmente portos como

Ribeira ou Bueu, que, con ao redor de 450 t en

cada lonxa, representan o 28% das descargas

totais de Galicia e un 41% do das Rías Baixas.

Son tamén importantes as descargas no porto

de Muros, con 196 t; Vigo, con 188 t; A

Guarda, con 176 t, e Baiona, con 126 t. No

Arco Cantábrico cabe destacar Burela, con 186

t; Cedeira, con 93 t, e Cariño, con 39 t. No Arco

Ártabro sobresaen os puntos de primeira

venda da Coruña, con ao redor de 215 t, e

Malpica, con 123 t.

O 50% de todo o polbo desembarcado nas

lonxas galegas poxouse en seis puntos de

venda: Ribeira, Bueu, A Coruña, Muros,

Burela e Vigo. En termos xerais, as Rías Baixas

experimentaron un aumento proporcional-

mente maior nas descargas que as outras

zonas de Galicia, pasando de representar

case o 60% en 1997 a arredor do 70% en

2004. Os aumentos de descargas entre

1997 e 2004 do Arco Ártabro son proporcio-

nalmente menores ao resto de zonas, men-

tres que o Arco Cantábrico mantivo as súas

descargas en torno ao 18% do total no perí-

odo indicado (figura 8).

Na figura 9 represéntanse as descargas medias

da serie histórica entre 1997 e 2004, sen ter

en conta o ano 2003 (ano que se compara) e

aqueles meses en que a actividade non foi

normal por vedas (xuño dos anos 1997, 1998

Figura 7. Porcentaxe de desembarcos de polbo segundo a arte utilizada para o ano 2004 (Fonte: Servizo de
Pesca e Servizo de Produción Pesqueira, Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos).
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e 2000) ou por peches preventivos (novem-
bro e decembro de 2002 polo accidente do
Prestige). As barras de erro representan o inter-
valo de confianza ao 95% (IC95%) en cada
mes para a serie media 1997-2004. O ano
2003 (ano post-Prestige) resultou ser un bo
ano de desembarcos se se compara coa media
das capturas mensuais dos últimos anos. A
parada como consecuencia do accidente do
Prestige supuxo un descanso para o recurso
que permitiu en meses como abril e maio cap-
turas por enriba da media, a pesar de que
aínda non se atopaba aberta á pesca toda a
costa de Galicia (véxase punto 4.1. sobre reso-
lucións de peche e apertura da pesca na costa
galega como consecuencia do accidente do
Prestige), principalmente polo maior peso dos
individuos capturados.

1.4. Características da frota 

Das aproximadamente 4.826 embarcacións
que constitúen a frota de pesca galega de artes
menores no ano 2004, case un terzo (1.561
embarcacións) posúen no seu permex, a finais
dese ano, autorización para a arte da nasa de
polbo.

As embarcacións menores ou iguais a 2,5 TRB
representan a metade desta frota de nasa de
polbo (50%), mentres que as de rango inter-
medio (entre 2,51 e 5 TRB) só representan o
20% e as de máis de 5 TRB alcanzan o 30%
(figura 10).

Como se explica máis adiante, na metodolo-
xía, realizouse o seguinte agrupamento das

Figura 8. Evolución das descargas en lonxa por zonas. En todas as zonas consideradas, as capturas de polbo
sufriron un aumento entre o ano 2000 e o 2004. Apréciase como nas Rías Baixas (Z I-V) as capturas descar-
gadas aumentaron proporcionalmente no tempo de forma case continuada ata 2004. A Costa da Morte-Arco
Ártabro (Z VI-VII) presentan as maiores variacións neste sentido. O Arco Cantábrico (Z VIII-IX) mantén estables
os seus desembarcos en torno ao 18% do total de capturas. (Fonte: www.pescadegalicia.com).
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zonas administrativas da costa galega en fun-

ción das súas características oceanográficas:

ZI-V = zona A ou Rías Baixas; ZVI-VII = zona

B ou A Costa da Morte-Arco Ártabro; e ZVIII-

IX = zona C ou Arco Cantábrico. Esta clasifi-

cación permite realizar unha análise comple-

mentaria entre actividade pesqueira e recur-

sos pesqueiros. Así pois, atendendo á distri-

bución da frota de nasa de polbo ao longo da

costa galega (figura 10), o 60,5% da frota

atópase entre a desembocadura do Miño e

cabo Touriñán (Rías Baixas); o 28,1% localí-

zase entre cabo Touriñán e cabo Prioriño (A

Costa da Morte-Arco Ártabro) e só un 11,4%

entre cabo Prioriño e a desembocadura do
río Eo (Arco Cantábrico).

A embarcación tipo de nasa de polbo ten 22
anos de antigüidade, con 8 metros de eslora,
4,2 de TRB e casco de madeira (táboa I). En
conxunto, a frota suma un total de 6.548,9
TRB e 59.395,1 CV, representando en número
case un terzo da frota total de artes menores
de Galicia.

A frota de nasa de polbo (figuras 11, 12 e
13) está concentrada nos portos exteriores
das rías, onde a actividade é tamén maior;
esta é menor nos portos do interior e dimi-

Evolución descargas fronte á media histórica (IC95%)
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Figura 9. Comparativa das descargas mensuais en quilogramos en lonxa do ano 2003 fronte á media his-
tórica obtida das medias de capturas mensuais do ano 1997 a 2004 sen ter en conta o 2003 e aqueles
meses en que a actividade non foi normal por vedas (xuño dos anos 1997, 1998 e 2000) ou por peches
preventivos debidos ao accidente do Prestige (novembro e decembro de 2002). As barras de erro repre-
sentan o intervalo de confianza ao 95% en cada mes para a serie media 1997-2004. Aprécianse descargas
elevadas en maio de 2003, con respecto ás históricas, que pasan a valores por debaixo das medias de
1997-2004 en agosto de 2003, para despois alcanzar niveis de capturas dentro dos rangos doutros anos,
marcando en decembro un novo máximo para este mes. O crecemento en peso dos individuos capturados
en abril e maio explicar ía as importantes biomasas descargadas en abril e maio de 2003 (Fonte: www.pes-
cadegalicia.com).
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núe de sur a norte. As embarcacións de
maior TRB atópanse no Arco Cantábrico
(ZVIII-IX), mentres que a media de TRB das
embarcacións do Arco Ártabro é a menor de
Galicia. A eslora oscila entre 3 e 20 metros
(media de 8 m), sendo maior por termo

medio no Arco Cantábrico e menor nas Rías
Baixas. As 3/4 partes da frota está composta
por embarcacións de casco de madeira,
seguidas das de poliéster (máis abundantes
nas Rías Baixas).

Figura 10. Número de embarcacións con autorización para nasa de polbo no seu permex por segmentos de
TRB e zonas. Os marcos en vermello delimitan a proporción de frota que declarou, polo menos, un día de acti-
vidade no ano 2004 (Fonte: Rexistro Xeral de Buques de Galicia e Servizo de Pesca).
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Táboa I . Caracter ísticas xerais medias da frota de nasa de polbo (Fonte: Rexistro Xeral de Buques de
Galicia). 

ZONAS I-V VI-VII VIII-IX GALICIA

Segmento TRB ≤2,5 2,51-5 >5 ≤2,5 2,51-5 >5 ≤2,5 2,51-5 >5

Número de barcos 478 201 265 264 54 120 40 55 84 1.561
Media TRB 1,4 3,7 9,3 1,2 3,7 10,0 1,8 3,6 8,0 4,2
Media eslora (m) 5,2 7,9 11,8 5,9 8,3 12,3 6,1 8,2 11,5 7,9
Media potencia (CV) 17,3 34,8 80,9 20,0 30,3 77,1 19,6 26,4 71,2 40,1
Total TRB 678 735 2.472 313 197 1.204 72 200 675 6.548
Idade media (anos) 23,3 24,0 21,1 20,0 24,6 21,5 20,1 20,7 20,8 22,1
Casco: aceiro (%) 0 0 2,3 0,4 0 4,2 0 0 15,5 1,6
Casco: aliaxe lixeira (%) 0,2 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0,1
Casco: madeira (%) 74,4 44,3 87,2 93,2 64,8 90,8 82,5 70,9 70,2 76,7
Casco: poliéster (%) 25,4 55,7 10,5 6,4 35,2 4.2 17,5 29,1 14,3 21,6
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A frota de nasa de polbo presenta unha

media de 4,3 artes no seu permex, desta-

cando o Arco Cantábrico, cunha media de

4,6 artes en cada permex, onde a diversida-

de de artes con respecto a outras zonas é

menor e a alternancia se realiza a un núme-

ro menor delas.

A declaración de actividade (táboa II) no

libro de rexistro de actividade pesqueira foi

en 2004 do 60% de media para toda a frota

en número de embarcacións (declararon

actividade nalgún momento 931 embarca-

cións das 1.561 consideradas). As declara-

cións baixan ata o 55% no caso de embar-

cacións con TRB entre 0 e 2,5. A Mariña

Luguesa (Z IX) presenta a frota con maior

porcentaxe de barcos que declararon, polo

menos, un día de actividade á nasa de polbo

(76% do total de embarcacións para esa

zona), fronte ao 39% da zona IV (ría de

Muros-Noia). Sobresae a elevada participa-

ción de embarcacións de 0 a 2,5 TRB na

Costa da Morte (Z VI) respecto a outras

zonas, onde o 75% da embarcacións decla-

rou actividade á nasa de polbo, polo menos,

un día nalgún momento de 2004. No punto

3.8 deste traballo faise unha análise máis

polo miúdo destes aspectos.

Táboa II. Número e porcentaxe de embarcacións, e declaracións de actividade en 2004, segundo zonas admi-
nistrativas e tramos de TRB. En vermello preséntanse os valores máximo e mínimo. A porcentaxe de embarca-
cións que declaran actividade segundo o libro de rexistro de actividade pesqueira aumenta co tamaño da
embarcación (Fonte: Servizo de Pesca). 

Embarcacións con permex para a nasa de polbo segundo zonas administrativas

SEGMENTO TRB I II III IV V VI VII VIII IX Total 

0-2,5 129 89 172 40 48 182 82 29 11 782 (50,1%)
2,51-5,0 59 64 37 21 20 27 27 36 19 310 (19,9%)
Maior de 5,01 57 51 71 36 50 67 53 27 57 469 (30,0%)

Total 245 204 280 97 118 276 162 92 87 1.561

Porcentaxe de barcos con actividade declarada segundo zonas administrativas

SEGMENTO TRB I II III IV V VI VII VIII IX Total 

0-2,5 47 34 62 25 65 75 46 38 73 55
2,51-5,0 59 58 59 38 75 74 44 61 95 61
Maior de 5,01 72 67 68 53 74 64 60 59 70 66

Total 56 50 63 38 70 72 51 53 76 60

Porcentaxe de barcos con actividade declarada agrupado por zonas

SEGMENTO TRB Zonas I-V Zonas VI-VII Zonas VIII-IX Total 

0-2,5 50 66 48 55
2,51-5,0 58 59 73 61
Maior de 5,01 68 63 67 66

Total 57 64 64 60
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Figura 11. Distribución da frota de nasa de polbo nas Rías Baixas (ZI-V), segundo (A) segmentos de TRB; (B)
segmentos de GT; (C) segmentos de potencia; (D) segmentos de eslora; (E) número de artes no permex; (F)
segmentos de idade da embarcación. Os números en azul fan referencia aos portos con dez ou máis embar-
cacións con algunha declaración de actividade durante o ano 2004. (Fonte: Rexistro Xeral de Buques de Galicia
e Servizo de Pesca). 
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Figura 12. Distribución da frota de nasa de polbo na Costa da Morte-Arco Ártabro (Z VI-VII), segundo (A) seg-
mentos de TRB; (B) segmentos de GT; (C) segmentos de potencia; (D) segmentos de eslora; (E) número de
artes no permex; (F) segmentos de idade da embarcación. Os números en azul fan referencia aos portos con
dez ou máis embarcacións diferentes con algunha declaración de actividade durante o ano 2004. (Fonte:
Rexistro Xeral de Buques de Galicia e Servizo de Pesca).
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Figura 13. Distribución da frota de nasa de polbo no Arco Cantábrico (Z VII-IX), segundo (A) segmentos de
TRB; (B) segmentos de GT; (C) segmentos de potencia; (D) segmentos de eslora; (E) número de artes no per-
mex; (F) segmentos de idade da embarcación. Os números en azul fan referencia aos portos con dez ou máis
embarcacións diferentes con algunha declaración de actividade durante o ano 2004 (pódese observar como a
maior actividade está centrada no oeste da zona). (Fonte: Rexistro Xeral de Buques de Galicia e Servizo de
Pesca). 



1.5. Ciclo biolóxico

1.5.1. DISTRIBUCIÓN

O polbo, Octopus vulgaris (Linnaeus, 1758),

é unha especie costeira, litoral, que habita

fondos rochosos e areentos, aínda que tamén

pode ocupar zonas de algas, pradarías de

fanerógamas mariñas e zonas lamacentas

(Guerra, 1982). É frecuente a unha profundi-

dade de entre 0 e 100 m, escaso entre 100

e 200 m e ocasional a maiores profundidades

(Katsanekavis & Verriopoulos, 2004).

Na antigüidade críase que a súa distribución

era cosmopolita, mentres que actualmente só

se considera como Octopus vulgaris o polbo

do Mediterráneo e o do Atlántico leste

(Mangold, 1998). Non obstante, esta afirma-

ción está agora baixo revisión morfolóxica e

molecular (Söller et al., 2000).

Trátase dunha especie basicamente solitaria e

sedentaria que efectúa curtos percorridos;

tamén parece presentar curtos desprazamen-

tos cara á costa na tempada de posta.

1.5.2. ALIMENTACIÓN

Dende o punto de vista trófico, é unha espe-

cie oportunista e a composición da dieta

varía dependendo da abundancia local das

presas. Estudos de contidos estomacais sina-

lan os crustáceos, seguidos de peixes, como

presas preferenciais, e os moluscos como

presas secundarias (Caverivière, 2002).

Poden darse tamén casos de canibalismo ou

ser preeiros (Guerra, 1978a). A taxa de con-

versión é considerable e, segundo numero-

sos estudos en acuario, da orde do 50% en

peso vivo para unha alimentación a base de

crustáceos (Mangold, 1997).

1.5.3. REPRODUCIÓN

Esta especie presenta dimorfismo sexual: nos

machos, o terceiro brazo da dereita, denomi-

nado hectocotilo, é redondeado, carece de

ventosas no seu extremo e posúe unha

fenda que discorre ao longo do brazo para o

traspaso dos espermatóforos, que é a masa

de esperma que o macho entrega á femia ao

aparearse. Outra diferenciación é que os

machos adultos presentan as ventosas 15 a

17 (contadas desde o ápice) do segundo e

terceiro par de brazos maiores que as demais

(foto 2), mentres que nas femias todas as

ventosas son aproximadamente do mesmo

tamaño.

Os machos son máis precoces e maduran

antes que as femias. En casos excepcionais,

machos de entre 150 e 300 g poden estar xa

maduros, con espermatóforos no saco esper-

matofórico ou bolsa de Needham, onde se

almacenan en número de varios centos, men-

tres que as femias maduran máis tarde, a par-

tir dos 800 g, dependendo da zona xeográfi-

ca. Durante o apareamento, o macho introdu-

ce o seu brazo hectocotilizado dentro da cavi-

dade paleal da femia, onde deposita os seus

espermatóforos. Unha vez producida a cópu-

la, a femia pode gardar os espermios máis de

dez meses ata que se produza a fecundación

dos ovos.

O tamaño de primeira madureza (L50) ou

peso de primeira madureza (P50) é o valor

en que un 50% dos individuos son maduros.

É un parámetro de grande importancia bioló-
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xica, a miúdo usado na xestión de pesqueiras
para establecer o tamaño ou peso mínimo a
que se pode capturar unha especie, xa que a
ese tamaño ou peso os exemplares xa se
reproduciron polo menos unha vez.

Nas femias (foto 3) o peso de primeira
madureza está entre os 800 e os 1.000 g
(Mangold & Boletzky, 1973; Guerra, 1975;
Smale & Buchan, 1981). Outros estudos, non
obstante, incrementan considerablemente
este peso entre os 1.200 e 1.300 g
(Hernández-García et al., 2002), 1.300 g
(Tirado et al., 2003), 1.600 g (Oosthuizen &
Smale, 2003), 1.792 g (Fernández-Núñez et
al., 1996) ou 2.250 g (Pereira, 1999). En
Galicia, estudos recentes establecen o peso

de primeira madureza para as femias en
1.858,6 g (Otero et al., 2004).

As diferenzas atopadas poden ser debidas á
distinta metodoloxía aplicada polos autores:
uns consideran soamente os animais captura-
dos durante a estación previa á posta, mentres
que outros consideran todos os polbos some-
tidos a mostraxe. A proporción de animais
maduros pode ser subestimada (o tamaño de
madureza sería sobreestimado) usando os
individuos capturados durante todo o ano,
mentres que para cada clase de estación, os
animais capturados e sometidos a mostraxe
durante a época de posta poden ser máis
representativos da porcentaxe real de maduros
(Fernández-Núñez et al., 1996).

Foto 2. Ventosas agrandadas nun exemplar macho de polbo. Os machos adultos presentan as ventosas 15 a
17 (contadas desde o ápice) do segundo e terceiro par de brazos maiores que as demais. Embarcación Suamar
(Ribeira).



50

Nas poboacións de polbo atópanse machos

maduros ao longo de todo o ano, mentres que

nas femias non sucede o mesmo, razón pola

cal a época de posta se delimita polo estado

de madureza das femias (Guerra, 1984). Isto é

debido a que as femias poden gardar os esper-

mios dos machos durante longo tempo ata

que as condicións sexan as adecuadas para

fertilizar os ovos.

As postas teñen lugar durante todo o ano,

con dous picos estacionais, un en primavera

e outro en outono (Guerra 1982, 1989;

Hernández-García et al., 1998). En Galicia,

non obstante, só se detectou o pico anual de

primavera (Otero et al., 2004). A femia

deposita entre 100.000 e 500.000 ovos en

cúmulos, semellantes a acios, no interior das

gretas onde viven e, durante o tempo de

incubación, de un a catro meses segundo a

temperatura, coidan, limpan e protexen a

posta contra os intrusos. En todo este tempo

a femia deixa de alimentarse e morre ao

eclosionar os ovos, aínda que existen excep-

cións, xa que se observaron femias que posi-

blemente desovasen dúas veces ou atrasa-

sen o seu período de posta.

A temperatura e outros factores bióticos e abió-

ticos (alimentación, idade, luz) poden afectar

tamén as taxas de crecemento dos cefalópo-

dos xuvenís, causando grandes diferenzas no

tamaño e idade de madureza (Mangold, 1983;

Forsythe & Hanlon, 1988), mentres que a pri-

vación de luz por cegueira experimental provo-

cou a maduración sexual precoz (Wells & Wells,

1959).

Foto 3. Cara ventral dunha femia madura de polbo co manto levantado e mostrando os órganos reprodu-
tores.



1.5.4. CRECEMENTO

Os recén eclosionados ou paralarvas son
planctónicos e permanecen aboiando de un a
tres meses na columna de auga (de 47 a 54
días en Villanueva et al., 1995) ata que se
depositan sobre o substrato.

O crecemento é diferencial e moi rápido ata
que alcanzan a madureza sexual; despois
detense por completo. Algúns autores indican
que son os machos os que crecen máis rapi-
damente (Wells & Wells, 1959; Mangold,
1963; Pereiro & Bravo de Laguna, 1981), men-
tres que para outros son as femias (Smale &
Buchan, 1981; Domain et al., 2000). Os indi-
viduos dunha mesma posta poden presentar
importantes variacións nas taxas de crecemen-
to individuais debido á diferente duración do
desenvolvemento embrionario, ás característi-
cas xenéticas e ás influencias das condicións
ambientais, sendo menor a baixas temperatu-
ras e maior cando estas son altas (Mangold &
Boletzky, 1973; Guerra, 1978b).

En condicións de cultivo, cara aos tres meses
da eclosión, os polbos alcanzan pesos com-
prendidos entre os 11 e os 69 g, cun peso
medio de 39 g (Itami et al., 1963) e entre
0,5 e 0,6 kg aos 6 meses (Iglesias et al.,
2004). En Galicia obtivéronse taxas de cre-
cemento moi altas, entre 0,5 e 1 kg por mes,
sendo algo maior nos machos que nas
femias. Partindo de exemplares de 750 g
pódense obter polbos de entre 4 e 5 kg ao
cabo de 5-6 meses. Noutro experimento
(Iglesias et al. 1997) logrouse un crecemen-
to de ata 12,3 kg en 10 meses, partindo dun
peso inicial de 1,3 kg.

1.5.5. ESPERANZA DE VIDA

O problema para coñecer a idade que alcan-
za o polbo débese á dificultade en ler os
aneis de crecemento nas estruturas duras
(estatolitos e picos córneos) destes animais.
Por iso, os estudos de crecemento na pobo-
ación natural baséanse en métodos indirec-
tos, como a análise modal de frecuencia de
tamaños (Hatanaka, 1979; Guerra, 1979;
Ariz, 1985; Inejih, 1991) ou de pesos (Dia,
1988). De acordo con estes estudos, o ciclo
de vida varía de dous a máis anos. Estas esti-
macións, non obstante, non teñen en conta a
extremada variabilidade de crecemento indi-
vidual, o cal podería reducir a lonxevidade
máis probablemente a 12-14 meses
(Domain et al., 2000).

Estimacións na duración do ciclo vital do
polbo no noroeste africano a partir dos incre-
mentos de crecemento das mandíbulas
deron uns resultados de entre 4 e 6 meses
para o polbo de Cabo Branco e de aproxima-
damente un ano para o polbo do banco
sahariano (Raya, 2001), considerados ambos
os dous como dous stocks ou unidades
poboacionais distintas. Así, para o stock de
Cabo Branco, as dúas supostas cohortes
independentes presentes na pesqueira cada
ano serían en realidade dúas cohortes
semestrais sucesivas.

En Galicia o ciclo vital do polbo é de aproxi-
madamente dous anos (figura 14). O princi-
pal período reprodutivo acontece en primavera
(Otero et al., 2004), e como consecuencia
disto prodúcese un pico de abundancia de
paralarvas planctónicas a finais do verán e prin-
cipios do outono (González et al., 2005). A
época principal de recrutamento (individuos de

51
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ata 300 g de peso) é na primavera-verán do

ano seguinte (véxase punto 3.3.5. Períodos de

recrutamento e reprodución). Estes exempla-

res reprodúcense na primavera do segundo

ano e morren despois da eclosión dos ovos, no

verán, o cal delimita o ciclo de vida en torno

aos dous anos.

Figura 14. Estimación do ciclo biolóxico do polbo en Galicia.

CICLO BIOLÓXICO DO POLBO (Octopus vulgaris ) EN GALICIA

ANO 0 

ANO 1 

ANO 2 

Ago Set

FASE LARVARIAPERÍODO REPRODUTIVO
Abr Maio Xuño

RECRUTAMENTO

Maio Xuño Xullo

ECLOSIÓN E MORTE FEMIA

Xuño Xullo Ago
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2.1. Metodoloxía da mostraxe

O presente estudo inclúese dentro do pro-
xecto de investigación das pesqueiras artesa-
nais que a Xunta de Galicia inicia en 1998, e
comprende desde febreiro de 1999 ata
decembro de 2004, continuando na actuali-
dade.

A Unidade Técnica de Pesca de Baixura
(UTPB) é a encargada de realizar o segui-
mento das devanditas pesqueiras.
Actualmente está composta por nove biólo-
gos, un xeógrafo, 10 técnicos encargados de
realizar as mostraxes e un administrativo.
Está dirixida e coordinada desde o Servizo de
Asesoría Técnica da Dirección Xeral de
Recursos Mariños.

Persoal do equipo da UTPB encárgase de con-
certar as citas a través da confraría ou dos
encargados de lonxa, ou ben directamente cos
armadores. Só no caso dos plans experimen-
tais ou de pesca o patrón da embarcación está
obrigado a levar a bordo os técnicos encarga-
dos de realizar as mostraxes. Estes actúan
como meros observadores e recolectores de
datos, sen ningunha implicación de inspección
ou vixilancia. Todos eles van dotados de equi-
po de salvamento e teñen subscrita unha póli-
za de seguro de accidentes, eximindo o patrón
e/ou armador da embarcación de calquera res-
ponsabilidade.

A xornada de traballo é a habitual que realiza a
embarcación e sempre que as condicións o
permiten son dous os técnicos que realizan a

saída. O seguimento dunha xornada ou faena
de pesca comprende tres fases claramente
diferenciadas:

• Mostraxe a bordo. Unha vez presentados
no lugar correspondente e á hora indicada,
establécese contacto co patrón para seguir
as súas instrucións. Durante a travesía á
zona de pesca explícaselle á tripulación en
que consiste o traballo e inténtase conse-
guir toda a información posible sobre os
usos e costumes locais desta pesqueira, así
como a terminoloxía propia da zona asocia-
da a ela. Se as nasas van a bordo, tamén se
aproveita este período para tomar todo tipo
de medidas da arte de pesca. Unha vez ini-
ciada a faena, e procurando interferir o
menos posible nas manobras, toman unha
serie de datos dos lances realizados (posi-
ción, tempos de largada e virada, profundi-
dade e tipo de fondo, etc.). Conforme se
van virando as nasas, sométense á mostra-
xe todas as especies capturadas, xa sexan
retidas ou descartadas: determínase o sexo
e pésanse todos os polbos (especie obxec-
tivo desta pesqueira); as especies acompa-
ñantes mídense, pésanse e determínase o
sexo, se é posible. Tamén se toma infor-
mación das condicións meteorolóxicas e do
estado do mar.

• Elaboración de informes. Cos datos obtidos
durante o embarque elabórase un informe,
cubrindo formularios estandarizados, que
inclúen datos da xornada, lances, caracterís-
ticas da arte, mostraxes biolóxicas e de

2 .  M E T O D O L O X Í A
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tamaños, e capturas por especie (retidas e

descartadas).

• Procesamento de datos. Semanalmente,

os informes dos embarques coméntanse e

entréganse nunha reunión conxunta de

todos os membros da UTPB. Esta informa-

ción intégrase na base de datos de pesca

de baixura para a súa posterior análise e

emisión de informes, tanto para a

Consellería de Pesca como para o Consello

Galego de Pesca. Máis tarde, e coma no

caso presente, publícase unha monografía

sobre o tema.

Para a toma de datos (foto 4), os equipos de

mostraxe están dotados dunhas taboíñas de

plástico, ictiómetros de 50 cm, fitas métricas

(150 cm), calibres (155 ± 0,05 mm), dina-

mómetros (100, 600, 1.000, 5.000, 10.000 e

20.000 g, cunha precisión do 0,3% do peso

da mostra), e aparellos GPS (Garmin III Plus)

para a toma de posicións (latitude e lonxitude),

así como de balanzas dixitais (±1 g) para efec-

tuar pesos máis fiables en terra.

Para a identificación de especies empréganse

guías e manuais dos grandes grupos de orga-

nismos mariños: peixes (Bauchot & Pras,

1993), crustáceos (González-Gurriarán &

Méndez, 1986), moluscos bivalvos (Ramonell,

1985) e moluscos cefalópodos (Guerra,

1992), así como fichas taxonómicas de elabo-

ración propia.

Os técnicos de mostraxe (foto 5) van equi-

pados con teléfono móbil, de modo que

poden establecer contacto coa sede da

Foto 4. Ferramentas utilizadas na mostraxe de nasa de polbo: ictiómetro, fita de medir e dinamómetros de 1,5
e 10 kg. Embarcación Platuxa (Portonovo). Fotografía cedida por R. Bañón.
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UTPB para transmitir ou recibir información
en tempo real, e con cámara fotográfica dixi-
tal para realizar reportaxes fotográficas e
vídeos de todas as actividades e dos exem-
plares capturados.

O ámbito xeográfico abrangue as nove zonas
en que a Administración pesqueira divide o
litoral galego (anexo II), agrupadas para este
estudo en tres (figura 15): Rías Baixas (zonas
I-V), A Costa da Morte-Arco Ártabro (zonas VI-
VII), e Arco Cantábrico (zonas VIII-IX). Esta
subdivisión da costa galega en tres grandes
zonas, efectuada pola UTPB, baséase en que
presentan unha serie de características ocea-
nográficas e xeográficas claramente diferen-
ciables.

Dentro de cada zona escóllense aquelas con-
frarías que contan cun maior número de auto-
rizacións de explotación para a arte da nasa de
polbo, procurando abranguer todos os rangos
de tonelaxe (táboa III). Este último punto non
sempre é posible cumprilo debido á dificultade
de realizar mostraxes nas embarcacións de
menor TRB, xa que son as máis pequenas e
presentan menor espazo para traballar.

En total realizáronse 780 xornadas de pesca,
examinando 385.488 nasas repartidas en
5.820 lances ou caceas (táboa IV). Nas Rías
Baixas (zonas I-V) os valores medios por xor-
nada son de 602 nasas viradas en 8 lances e
con 73 nasas por lance. Nas zonas VI-VII temos
463 nasas viradas, en 6 lances e con 83 nasas
por cacea; e nas zonas VIII-IX saen 254 nasas
viradas en 8 lances e con 33 nasas por cacea.

Foto 5. Técnico de mostraxe pesando un polbo co dinamómetro de 1 kg. Embarcación Antilles (Meira-
Moaña)
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2.2. Metodoloxía da análise

Na maioría dos casos tívose en conta a captu-

ra total para a análise de cada apartado, como,

por exemplo, na estrutura de pesos da captura,

proporción de sexos, etc.

Para a obtención dos distintos índices (rende-

mentos, recrutamento, reprodución, etc.) rea-

lizouse unha estandarización dos datos,

empregándose só os lances ou caceas do día

anterior (DA), é dicir, todas as caceas largadas

un día e viradas ao día seguinte. Nestes lan-

ces, cun tempo de calamento que varía entre

10 e 32 horas, comprobouse que o factor

tempo (horas de calamento) non inflúe de

xeito significativo na captura final, co cal

podemos calcular o rendemento e os demais

índices como número ou peso por nasa.

Ademais, ao seren estes lances os máis abun-

dantes e mellor repartidos na mostraxe, per-

mítenos comparar os resultados entre as dis-

tintas zonas.

Táboa III. Mostraxes efectuadas por membros da UTPB, por zonas, anos e rangos de TRB. O número de bar-
cos sometidos a mostraxe é inferior ao de xornadas debido a que se repetiron embarcacións (na maioría das
confrarías sempre hai un número de embarcacións que son as que colaboran habitualmente).

0-2,5 TRB 2,51-5 TRB > 5,01 TRB TOTAL

ZONAS ANO XORNADAS Nº BARCOS XORNADAS Nº BARCOS XORNADAS Nº BARCOS XORNADAS Nº BARCOS

1999 3 3 3 3 12 11 18 17
2000 1 1 2 2 8 8 11 11
2000 4 2 15 12 19 14
2000 10 6 19 12 29 18
2000 5 4 9 6 23 15 37 25
2000 2 2 21 10 20 13 43 25

TOTAL 11 10 49 29 97 71 157 110

1999 21 21 17 15 63 42 101 78
2000 2 2 9 8 28 19 39 29
2001 1 1 10 10 35 25 46 36
2002 10 10 13 12 25 20 48 42
2003 8 8 20 19 50 39 78 66
2004 9 7 28 17 64 42 101 66

TOTAL 51 49 97 81 265 187 413 317

1999 20 15 6 3 30 23 56 41
2000 9 7 3 3 12 12 24 22
2001 3 3 2 1 17 13 22 17
2002 6 5 3 3 14 13 23 21
2003 14 8 1 1 26 19 41 28
2004 4 3 7 5 33 20 44 28

TOTAL 56 41 22 16 132 100 210 157 

118 100 168 126 494 358 780 584

I-V

VI-VII

VIII-IX

TOTAL
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Figura 15. Representación das tres zonas en que se dividiu a costa galega para o estudo da nasa de polbo, en
función das características oceanográficas e xeográficas: Zona A ou Rías Baixas (Z I-V), Zona B ou A Costa da
Morte-Arco Ártabro (Z VI-VII) e Zona C ou Arco Cantábrico (Z VIII-IX).
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ZONA A
RÍAS BAIXAS (Z I-V)

ZONA B
COSTA DA MORTE - 

ARCO ÁRTABRO (Z VI-VII)
ZONA C

ARCO CANTÁBRICO (Z VIII-IX)

RÍO MIÑO

CABO TOURIÑÁN

RÍO EOCABO PRIORIÑOCABO TOURIÑÁN
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Táboa IV. Características xerais da mostraxe por zonas (* = valores medios).

ZONAS ANO XORNADAS LANCES NASAS NASAS/DIA (*) LANCES/DIA (*) NASAS/LANCE (*)

1999 18 151 4.781 266 8 32
2000 11 97 3.268 297 9 34
2001 19 161 5.575 293 8 35
2002 29 238 7.445 257 8 31
2003 37 261 8.560 231 7 33
2004 43 314 10.188 237 7 32

TOTAL 157 1222 39.817 254 8 33

1999 101 883 61.458 608 9 70
2000 39 305 23.096 592 8 76
2001 46 339 27.171 591 7 80
2002 48 403 28.480 593 8 71
2003 78 672 49.931 640 9 74
2004 101 823 58.384 578 8 71

TOTAL 413 3.425 248.520 602 8 73

1999 56 307 23.985 428 5 78
2000 24 134 10.149 423 6 76
2001 22 139 12.221 555 6 88
2002 23 123 10.927 475 5 89
2003 41 218 17.998 439 5 83
2004 44 252 21.871 497 6 87

TOTAL 210 1.173 97.151 463 6 83

780 5.820 385.488 494 7 66

I-V

VI-VII

VIII-IX

TOTAL
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3.1 Descrición da arte

A nasa é unha arte de pesca semipasiva, a
xeito de trampa, que permanece estática sobre
o fondo e ao mesmo tempo atrae as especies
mediante un cebo. A nasa de polbo, igual que
o resto das nasas, consta basicamente dunha
armazón ou esqueleto, un revestimento e
outras estruturas secundarias como o embude
e o portacebo.

• Armazón ou esqueleto: estrutura de
forma variable, normalmente de madeira
ou metal, sobre a cal descansan os demais
elementos.

• Revestimento: a armazón está forrada
interiormente por un enreixado de malla
plástica (PVC), metálica ou de nailon. Na
maior parte das nasas, un dos laterais está
formado por unha xareta de malla de nai-
lon que permite a súa apertura, sacando a
captura ao exterior (foto 6).

• Entrada ou embude: de forma cilíndrica e
material plástico (PVC). Xeralmente sitúase
na parte central superior da nasa e con
menor frecuencia cara a un lado.

3 .  R E S U LT A D O S

Foto 6. Detalle dunha xareta, que consiste nun cordel fino que permite abrir e que pechar o revestimento late-
ral da nasa e baleirar o seu contido. Embarcación Os Leluchos (Camelle).
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• Portacebo (foto 7 e 8): de material e

forma variable. Nel colócase o cebo dentro

da nasa. Polo xeral, vai situado na parte

superior da nasa, a ambos os lados do

embude, ou só nun deles.

O máis utilizado actualmente consiste

nun saco de material plástico ou de nai-

lon no cal se introduce o cebo (foto 8 C

e D), preferentemente peixes graxos

como a sardiña e a xarda. Nalgúns portos

aínda se pode observar o que probable-

mente sexa o sistema máis antigo de por-

tacebo, denominado tarabelo ou billa. O

termo tarabelo alude a unha pequena

barrena para facer buratos mentres que

billa se refire á chave de peche de certos

contedores de líquidos como os barrís.

Ambos os dous termos refírense, por

tanto, a un elemento de uso doméstico

que pasou a ter unha nova utilización por

parte dos pescadores. Este portacebo

consiste nun pau curto de madeira afiado

nun dos seus extremos, cunha fenda cara

á metade na que se anoa un cabo fino

que se ata á parte superior da nasa. O

cebo faise pasar polo extremo afiado do

tarabelo, normalmente entre os ollos do

peixe se este vai enteiro ou se é o anaco

correspondente á cabeza e, se non, pása-

se por un corte realizado na zona do tron-

co ou da cola. A continuación vaise dis-

poñendo no cordel, que fai de guía, men-

Foto 7. Detalle dunha boga (Boops boops), utilizada como cebo, suxeita mediante un anzol na parte lateral do
embude. Embarcación Noeta Primero (Corcubión).
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tres que o propio tarabelo fai de tope.
Hoxe en día este sistema está en desuso,
pero parece ser a orixe doutros sistemas
similares de ceba mediante ensartamento
cun arame ou cunha punta que usan
maioritariamente en portos como Cariño
e Cedeira. Outro sistema menos comple-
xo emprega un anzol en que vai cravado
o cebo (xeralmente enteiro e polos ollos),
usado por algúns barcos de Fisterra,
Corcubión e Lira. Neste caso, o cebo adoi-
ta ser pescado menos graxo e de maior
consistencia, como o xurelo.
O feito de que o saco sexa o portacebo
preferido polo sector explícase porque o
cebo está así máis protexido e o polbo,
unha vez dentro da nasa, emprega máis

tempo para a súa inxestión que cos outros
métodos, diminuíndo, por tanto, a posibili-
dade de escapar.

En función do material e da forma da armazón
pódense distinguir varios tipos de nasas utiliza-
das na pesca do polbo (táboa V e foto 11).

• Nasa hemicilíndrica de ferro (táboa VII,
figura 16, foto 11,A): de base rectangular e
dúas pezas laterais en arco, unidas lonxitu-
dinalmente na súa parte superior por dúas
varas entre as cales se dispón o embude. A
base adoita estar reforzada con unha a
catro variñas de maior diámetro que lle
confiren un maior peso, e que fai que a
nasa se deposite de pé sobre o fondo mari-

Foto 8. Distintos tipos de portacebos: tarabelo (A), arame (B) e sacos (C, D) utilizados pola frota de nasa de
polbo galega. Fotografía cedida por R. Bañón.
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ño. Nos laterais, reforzando a estrutura,

tamén pode haber unha ou dúas variñas

lonxitudinais a cada lado. Nalgunhas oca-

sións, o arco que non porta a xareta tamén

leva unha variña perpendicular de reforzo.

O revestimento habitual deste tipo de nasa

é de reixa cadrada de PVC e a xareta é de

nailon. É a nasa máis utilizada no litoral

galego (táboa V).

• Nasa cilíndrica de madeira (foto 11,B):

é unha nasa utilizada inicialmente para a

pesca de nécora e que pasou despois a

usarse tamén para a captura de polbo. A

armazón é de madeira e o forro e a xare-

ta adoitan ser de rede (nailon).

Antigamente levaba dous coios no interior

como lastre, un a cada lado, substituídos

na actualidade por unha base de cemen-

to que fai a mesma función. A nasa de

madeira é máis frecuente nalgúns portos

do noroeste de Galicia, como Fisterra,

Corcubión e Lira.

• Nasa prismática de ferro (foto 11,C):

forma de prisma cadrado, rectangular ou

trapezoidal e armazón metálica. O forro é

de malla cadrada plástica e presenta dife-

rentes tipos de abertura mediante trapelas.

É unha nasa moi forte e pesada. Utilízase

en costas batidas e é moi empregada nal-

gúns portos da zona I, como A Guarda,

Baiona, Cangas e Moaña.

• Nasa toroidal de ferro (foto 11,D): tamén

chamada nasa portuguesa. Tanto a estrutu-

ra como o revestimento e o embude son

de ferro. Introduciuse na década de 1980

procedente dos portos do norte de

Portugal (Pazó, 1993). En Galicia empréga-

se unha variante desta que carece de gan-

chos na boca do embude. A malla é ríxida,

romboidal, de grande apertura, entre 50 e

60 mm de luz de malla e, polas observa-

cións realizadas, máis selectiva que as

outras nasas, de malla inferior. É utilizada

por algún barco de Baiona, A Guarda e

Moaña.

• Nasa aberta de ferro (foto 11,E): arma-

zón de forma paralelepípeda ou trapezoi-

dal e con malla de rede. Caracterízase por

estar aberta na parte superior e os porta-

cebos están situados na base. O seu uso

é minoritario e está permitida no interior

das rías.

• Nasa cilíndrica plástica (foto 11,F): de

construción industrial e implantación rela-

tivamente recente. Caracterízase porque

todos os seus elementos son plásticos e

carece de xareta, baleirándose a nasa

Táboa V. Principais tipos de nasas, en porcentaxe, da frota artesanal galega.

Forma Material

Ferro Madeira Plástico Aceiro inox. Total

Hemicilíndrica 76,7 - 0,03 0,1 76,8
Cilíndrica 0,2 12,4 - - 12,6
Prismática 10,1 - - - 10,1
Toroidal 0,4 - - 0,1 0,5

Total 87,4 12,4 0,03 0,2 100
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mediante a apertura polo seu eixe medio.
Nalgúns casos pode ir montada sobre
unha estrutura de aceiro na súa base que
fai de lastre e protección. O seu uso para
o polbo é minoritario, sendo máis habitual
a súa utilización para a captura de crustá-
ceos como o patexo (Polybius henslowi) e
o camarón (Palaemon serratus). Ten a
vantaxe sobre as demais nasas de que,
unha vez abertas, estas poden disporse
unha sobre outra, co conseguinte aforro
en espazo a bordo.

• Alcatruces ou cacharros (foto 9): aínda
que non son nasas “verdadeiras”, no senti-
do de que son diferentes ás descritas ante-
riormente, inclúense neste apartado por
analoxía coa nasa de polbo. Os alcatruces
son recipientes, habitualmente vasillas de
barro, utilizadas para a captura do polbo
desde tempos moi antigos en diversas par-
tes do mundo. En Galicia utilízanse prefe-
rentemente varios tipos de recipientes reci-
clados (latas, botes de pintura, bidóns, etc.)
ou construídos con tal fin, coñecidos popu-
larmente co nome de “cacharros”. Aínda
que o seu uso é ilegal, xeneralizouse por
toda a costa nos últimos anos. Non levan
cebo e lárganse en zonas areentas ou

lamacentas, utilizando para a súa captura o
hábito natural do polbo de buscar acubillo.

O uso dos cacharros en Galicia está pouco
documentado, e descoñécese cando e
onde comezaron a utilizarse. Guerra
(1981) documenta xa o seu uso en Fisterra
por parte dalgúns pescadores. Del Río
(1986) especifica que a súa orixe está en
Xapón e describe outra arte similar, realiza-
da con pneumáticos, á cal denomina
palangre de gomas, orixinaria de
Venezuela.

As nasas, en número variable, van unidas a
unha liña madre formando no seu conxunto o
que se coñece como cacea, riceiro, raseiro ou
cuartel. A unión da nasa á liña madre realízase
mediante unha rabiza ou brazolada (simple
ou dobre), unida a un seo ou vento que vai
aos dous extremos da nasa (foto 10). Noutros
casos o seo vai directamente a un dos extre-
mos da nasa, quedando o outro solto, ou
únese á rabiza mediante un cabo máis fino
chamado falso vento. Isto permite que, en
caso de enganchar no fondo, o cabo fino
rompa e se tire soamente dun extremo da
nasa, o que facilita o seu desenganche. A
unión da rabiza coa liña madre realízase
mediante un nó, costura ou costurón.

Táboa VII. Principais medidas da nasa hemicilíndrica de ferro.

Mínimo Máximo Media

Lonxitude (cm) 32 75 44
Ancho (cm) 20 45 32
Alto (cm) 20 50 28
Malla da estrutura (mm) 9 x 9 30 x 30 12 x 12
Malla da xareta (mm) 5 x 5 30 x 30 13 x 13
Diámetro do embude (cm) 9 25 12
Lonxitude do embude (cm) 10 25 17
Peso (g) 2.450 11.000 6.000
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Foto 9. Distintos tipos de cacharros utilizados para a captura de polbo en Galicia.

Foto 10. Detalle da unión entre a nasa e a rabiza mediante un seo ou vento que vai a un dos dous extremos
da nasa. Embarcación Os Leluchos (Camelle).
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Foto 11. Distintos tipos de nasa de polbo: hemicilíndrica de ferro (A), cilíndrica de madeira (B), prismática de
ferro (C), toroidal de ferro (D), aberta de ferro (E) e cilíndrica plástica (F).
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3.2. Faena de pesca

Os barcos que traballan con nasas, principal-

mente nasas de polbo, poden distinguirse dou-

tros que traballan con outras artes pola pre-

senza dun halador mecánico na proa, un

caneiro ou canaleta nun dos costados, por

onde se van desprazando as nasas, e unha

varanda moi alta na popa, que serve de suxei-

ción das nasas estibadas.

A faena de pesca consta de tres operacións

fundamentais: a ceba, a largada e a virada do

aparello, formando as dúas últimas o que se

denomina un lance.

• Ceba (fotos 12 e 13): é a operación de

cebar as nasas antes de lanzalas ao mar.

Cando as nasas se levan a porto ao fina-

lizar o día, a operación de ceba adóitase

realizar a bordo do barco, antes da saída

ao mar ou durante a ruta cara á zona de

pesca elixida. Se as nasas quedan caladas

pola noite, a operación de ceba realízase

a medida que as nasas se van virando,

antes de estibalas a bordo para volvelas

largar.

O cebo utilizado tradicionalmente pola

frota de polbo é a sardiña (Sardina pil-

chardus). A escaseza desta especie nos

últimos anos e o elevado prezo alcanzado

obrigaron a frota a cambiar esta especie

Figura 16. Nasa hemicilíndrica de ferro utilizada nos portos de Celeiro e San Cibrao, da provincia de Lugo.
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Foto 12. Operación de ceba durante a ruta de ida ao caladoiro, enchendo os sacos portacebos con varias sar-
diñas, normalmente dúas ou tres, dependendo do tamaño. Embarcación Urano (Porto do Son).

Foto 13. Operación de ceba inmediatamente despois da virada das nasas. Pódese apreciar o traballo en cadea
dos mariñeiros no costado do barco. O cesto que colga pola borda está cheo do cebo de que se fornecen para
encher os sacos das nasas. Un dos mariñeiros introduce o cebo dentro das nasas mentres que o seguinte intro-
duce o saco no interior da nasa e o fixa a un lateral do embude. Embarcación Halcón Dos (Porto do Son).



68

por outras máis doadas de conseguir. Na

actualidade, a xarda (Scomber scombrus)

é a especie máis utilizada como cebo,

seguida da sardiña, o xurelo (Trachurus

trachurus), a boga (Boops boops), o lirio

(Micromesistius poutassou) e diversos

clupeidos de importación coñecidos vul-

garmente como lachas (figura 17).

Exceptuando a sardiña, non existen prefe-

rencias dunha especie sobre as outras e a

elección do cebo depende máis da oferta

do mercado.

O embolsamento é o sistema de ceba

maioritario, utilizado nun 94% dos casos,

seguido do ensartamento con anzois, cra-

vos ou arames, nun 5,4%, e, por último, en

escasas ocasións, un 1%, úsanse ambos os

dous métodos á vez.

• Largada (fotos 16 e 17): a faena de lar-

gada consiste en botar as nasas ao mar,

dispostas por caceas, nos lugares elixidos

polo patrón. Se os fondos son areentos,

as nasas dispóñense máis ou menos rec-

tilineamente, mentres que en fondos

rochosos ou mixtos (“beiradas”) se colo-

can zigzagueando por enriba ou arredor

das pedras.

CEBA DE NASAS

Lirio 1%

Clupeidos 4%

Boga 4%

Xurelo 14%

Xarda 38%

Sardiña 23%

Mesturas 13%

Figura 17. Especies empregadas como cebo na nasa de polbo expresado en frecuencia observada (porcenta-
xe). A especie máis empregada é a xarda (38%), seguida da sardiña (23%) e o xurelo (14%), representando
as tres xuntas o 75% dos cebos observados.
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Foto 14. Operación de largada, lanzando as nasas co barco en marcha polo costado de babor na popa do barco.
Embarcación Suamar (Ribeira)

Foto 15. Operación de largada, deixando que a velocidade do barco arrastre as nasas.
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Foto 16. Operación de virada dunha nasa. O cabo vermello groso que colga procede do cruzamento con outra
arte, feito que sucede con bastante frecuencia debido á concentración de aparellos de pesca en determinadas
zonas. Embarcación Toro (Corcubión).

Foto 17. Operación de virada mostrando o halador mecánico en primeiro plano. Ao fondo podemos observar o
pescante, que separa as nasas do costado do barco, e a pasteca, por onde corre o cabo.
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• Virada (fotos 16 e 17): consiste na faena
de recollida do aparello, realizada habi-
tualmente cun halador mecánico. A medi-
da que as nasas chegan a bordo, procé-
dese ao seu baleirado, extraendo a captu-
ra, almacenándoa en cestos ou nun sala-
bardo (foto 18), e á súa posterior ceba ou
non, estibándoas ata a súa próxima larga-
da (foto 19). A operación de virar as
nasas máis dunha vez no mesmo día
denomínase revirada.

3.2.1. HORARIO

O D424/93 establece que o horario para a
nasa de polbo será diúrno e o D348/02 fixa
dúas modalidades de horario de calamento

das artes dependendo da situación xeográfica.
Así, segundo as operacións de largada e virada
de todos os lances se realicen no mesmo día
(MD) ou en días distintos (DD), podemos dife-
renciar dous tipos de xornadas. No primeiro
caso o período de calamento é maioritaria-
mente diúrno, as nasas permanecen na auga
en períodos con luz, mentres que no segundo
caso o período é mixto, combinando horas de
luz e de escuridade.

Nas xornadas MD, os barcos saen coas nasas
do porto e lárganas pouco antes do amencer.
Despois dun tempo de espera medio de entre
3 e 4 horas, comezan a viralas, e, dependendo
do número, das condicións meteorolóxicas e
das capturas dese día, poden realizar reviradas

Foto 18. Almacenamento das capturas do día nun salabardo para o seu transporte á lonxa, onde se poxan.
Nesta embarcación os polbos non se matan despois da súa captura como é o costume dominante. Embarcación
Salorio (Cedeira)
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de todas as caceas ou de parte delas. Ao fina-

lizar a faena, os barcos volven á terra coas

nasas a bordo.

Nas xornadas DD, a primeira manobra que se

fai, normalmente ao amencer, é a virada das

nasas largadas o día anterior e a súa posterior

largada para o día seguinte. Igual que no caso

anterior, pode haber revirada de todas ou parte

das caceas. Unha vez finalizada a faena, volven

a porto, deixando as nasas caladas no mar ata

o día seguinte.

Tamén son frecuentes xornadas mixtas, que

combinan lances MD con lances DD.

O 22 de decembro do 2002 entra en vigor o

D348/02, que fixa dúas modalidades de hora-

rio de calamento das nasas segundo a situa-

ción xeográfica, establecendo un horario diúrno

desde Cabo Silleiro ata punta río Sieira (Z I-III).

Na táboa VII analízase o número e a porcenta-

xe dos dous tipos de lances, antes e despois

da entrada en vigor do decreto, sen apreciarse

cambios significativos, polo que podemos dicir

que a entrada en vigor do novo decreto non

cambiou os hábitos de pesca do sector.

Na táboa VIII represéntanse os valores horarios

medios observados dunha xornada de nasa de

polbo por segmentos de TRB e agrupados por

zonas oceanográficas. De forma xeral, obsérva-

se un aumento das nasas viradas e, por tanto,

Foto 19. Nasas estibadas na popa do barco listas para a súa próxima largada. Embarcación Juan Carlos
(Portonovo).



73

da duración da xornada, co segmento de TRB.
Con todo, nestes cálculos non se tivo en conta
que parte da frota de porte pequeno e media-
no (0-2,5 e 2,51-5 TRB) adoita realizar dúas
faenas diarias, mañá e tarde, polo que os valo-
res obtidos para esta parte de frota poderían
estar lixeiramente subestimados.

Por zonas oceanográficas, a tendencia é a unha
diminución das nasas viradas e da duración da
xornada de sur a norte. Nas Rías Baixas (I-V)
madrúgase máis, sáese antes do porto e ché-
gase máis tarde, cunha duración total da xor-
nada e un número de nasas viradas superior.
No Arco Cantábrico (VIII-IX) alcánzanse os
menores valores mentres que na Costada

Táboa VII. Número de caceas viradas e porcentaxe por zonas oceanográficas segundo as operacións de larga-
da e virada se realicen no mesmo día (MD) ou en días distintos (DD), antes da entrada en vigor do D348/02
(22 de decembro de 2002) e despois.
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Horario de xornada tipo 
frota de nasa de polbo por TRB e zonas

 Zonas I-V
 Zonas VI-VII
 Zonas VIII-IX
 Galicia

350 nasas

250 nasas

150 nasas

Hora

A Saida
B Inicio virada
C Ruta entre lance
D Inicio largada
E Fin de faena
F Chegada a porto

OBSERVADO
NORMATIVO

0-2,5

>5,01

2,51-5

>5,01

2,51-5

0-2,5

TRB

 

Figura 18. Distribución por tempos segundo os segmentos de TRB dunha xornada media de nasa de polbo
comparando entre o observado e unha representación da duración teórica segundo a normativa, e aplicando
un número medio de nasas.

Zona I-V 918 47,6 1.012 52,4 1.930
Zona VI-VII 663 94,3 40 5,7 703
Zona VIII-IX 608 94,0 39 6,0 647

Total 2.189 66,7 1.091 33,3 3.280

Despois 
D348/02

ZONAS DD % MD % total

Zona I-V 685 45,8 810 54,2 1.495
Zona VI-VII 427 90,9 43 9,1 470
Zona VIII-IX 573 99,7 2 0,3 575

Total 1.685 66,3 855 33,7 2.540

Antes 
D348/02
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Táboa VIII. Valores horarios medios dunha xornada que realiza a frota de nasa de polbo por segmentos de TRB
e zonas administrativas. Para a obtención dos datos non se tiveron en conta a totalidade dos lances, polo que
algúns valores medios difiren doutros que figuran en distintos puntos deste libro.

TRB
ZONAS 

I-V VI-VII VIII-IX Total

Hora saída 6:45 7:08 7:36 7:02
Ruta ida 0:58 0:50 0:49 0:54
Ruta volta 0:53 0:45 0:51 0:50
Hora chegada 15:40 13:56 13:02 14:51
Tempo xornada 8:55 6:48 5:26 7:49
Nasas viradas 602 463 254 494
Nasas largadas 577 421 238 474
Tempo largada/nasa (s) 3.4 4 6.8 4.9
Tempo virada/nasa (s) 19.7 25.7 30 23.1
Tempo largada 0:37 0:28 0:27 0:39
Tempo virada 3:17 3:18 2:07 3:10
Ruta entre caceas 3:10 1:27 1:12 2:16

Hora saída 7:15 7:28 8:00 7:26
Ruta ida 0:34 0:31 0:38 0:33
Ruta volta 0:32 0:33 1:04 0:35
Hora chegada 13:45 12:52 12:21 13:08
Tempo xornada 6:30 5:24 4:21 5:42
Nasas viradas 309 249 156 266
Nasas largadas 315 274 144 285
Tempo largada/nasa(s) 4.4 5.3 7.1 5.2
Tempo virada/nasa(s) 27.9 37.9 34.6 32.2
Tempo largada 0:23 0:24 0:17 0:25
Tempo virada 2:24 2:37 1:30 2:23
Ruta entre caceas 2:37 1:19 0:52 1:46

Hora saída 6:48 8:02 7:50 7:16
Ruta ida 0:44 0:35 0:48 0:44
Ruta volta 0:40 0:34 0:53 0:43
Hora chegada 13:51 13:58 12:42 13:42
Tempo xornada 7:03 5:56 4:52 6:26
Nasas viradas 434 400 203 359
Nasas largadas 410 398 202 345
Tempo largada/nasa(s) 3.2 4.3 6.8 5
Tempo virada/nasa(s) 21.7 26.8 31.6 25.1
Tempo largada 0:22 0:28 0:23 0:29
Tempo virada 2:37 2:59 1:47 2:30
Ruta entre caceas 2:40 1:20 1:01 2:00

Hora saída 6:38 6:51 7:27 6:52
Ruta ida 1:08 1:00 0:51 1:02
Ruta volta 1:03 0:51 0:49 0:57
Hora chegada 16:25 14:04 13:15 15:30
Tempo xornada 9:47 7:13 5:48 8:38
Nasas viradas 717 572 290 596
Nasas largadas 682 473 267 556
Tempo largada/nasa (s) 3.3 3.6 6.7 4.8
Tempo virada/nasa (s) 17.7 21.2 28.9 20.8
Tempo largada 0:37 0:28 0:30 0:44
Tempo virada 3:31 3:22 2:20 3:27
Ruta entre caceas 3:28 1:32 1:18 2:28

≤ 2,5

2,51-5

>5,01

Total
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Morte-Arco Ártabro (VI-VII) se obteñen uns
valores intermedios.

De xeito xeral, podemos dicir que no sur de
Galicia as zonas de pesca están máis afastadas
dos portos e entre si, o que se reflicte nunha
maior duración da ruta entre caceas. Os rende-
mentos tamén son menores (véxase punto
3.4.5. Rendemento por zonas), o que explica
que para obter unhas capturas rendibles nece-
siten un maior esforzo medido en número de
nasas viradas. O tempo empregado en largar
ou virar unha nasa, moito maior na Rías Baixas,
tamén é consecuencia da necesidade deste
maior esforzo.

Segundo os cálculos horarios, na figura 18
represéntase unha distribución por tempos,
zonas e segmentos de TRB dunha xornada
media de nasa de polbo, comparando os valo-
res observados e unha xornada de duración
teórica segundo a normativa, e aplicando un
número medio legal de nasas largadas e vira-
das unha soa vez.

3.2.2. ZONA E ÉPOCA DE PESCA

O D424/93 autoriza a pesca con nasa de
polbo durante todo o ano, salvo os períodos de
veda estacionais ou zonais establecidos pola
Administración autonómica (art. 25 da Lei
6/1993, de pesca de Galicia).

Normalmente, a frota de nasa de polbo,
como acontece tamén con outras artes,
efectúa curtos desprazamentos e explota as
zonas permitidas próximas ao seu porto
base. As profundidades a que se traballa
oscilan entre os 2 e os 119 metros, aínda
que a maioría das nasas (o 59,2%) foron
largadas entre 0 e 25 m (figura 19). A pre-
senza de substratos rochosos parece ser un
factor importante á hora de elixir a profundi-
dade de traballo, xa que o polbo utiliza as
súas gretas e ocos para gorecerse e deposi-
tar os seus ovos e a abundancia destes
substratos, de xeito xeral, diminúe coa pro-
fundidade.

Figura 19. Rango de profundidades medias en que traballa a frota de nasa de polbo. A maior parte das nasas
(un 86%) foron caladas nos primeiros 50 m de profundidade.
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Existe tamén unha marcada estacionalidade

temporal e espacial. Durante os meses de

inverno faénase a máis profundidade e duran-

te os meses de verán a menos (figura 20).

Esta estacionalidade podería estar relacionada

con migracións de carácter reprodutivo que

efectúa o polbo, desprazándose cara a augas

profundas en outono e inverno e volvendo a

zonas superficiais en primavera (Mangold,

1963; Nixon, 1969). Outro factor que cómpre

ter en conta é a tendencia dos barcos a traba-

llar máis lonxe da costa durante o inverno, a

maiores profundidades, co fin de evitar os

efectos violentos de temporais e correntes

que poden arrastrar e destruír o aparello con-

tra as rochas.

A estacionalidade temporal calculouse a partir

do número de días declarados no libro de

rexistro da actividade pesqueira (LRAP) pola

frota de nasa de polbo durante o ano 2004

(figura 21). Pódense apreciar dous picos máxi-

mos, en marzo e novembro, que adoitan coin-

cidir con meses de altos rendementos. Os

valores mínimos do verán débense aos baixos

rendementos de capturas, relacionados co

ciclo vital do polbo, mentres que a baixada de

decembro pode deberse a que a frota se dedi-

ca á captura de especies con máis valor enga-

dido cara ao Nadal. Este aspecto será tratado

máis extensamente no punto 3.8. Análise da

actividade da frota.

A natureza dos fondos é variable: predominan

as zonas rochosas (70% dos lances), as mix-

tas, que alternan espazos de rocha e area

(20%), e, en menor medida, zonas de lodo ou

de area (10%).

Figura 20. Profundidades medias en que traballa a frota de nasa de polbo por estación e ano. Apréciase un
incremento nas profundidades de traballo durante o outono-inverno e unha diminución durante a primavera-
verán. As barras verticais representan a desviación estándar (SD).
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Xeograficamente, a frota de nasa de polbo
tende a explotar aquelas zonas que pola súa
riqueza en substratos rochosos e abundancia
de polbo lle reportan uns bos rendementos
pesqueiros. Nas figuras 22, 23 e 24 represén-
tase o esforzo de pesca resultante das mostra-
xes realizadas pola UTPB como sumatorio de
nasas viradas por cada cuadrícula de 1 km2 de
superficie.

Nas Rías Baixas (figura 22) as zonas cun
maior esforzo de pesca foron o norte e o sur
das illas Cíes, o oeste da península do Grove,
illas de Sálvora-Sagres e os baixos de
Basoñas. Na Costa da Morte-Arco Ártabro
(figura 23) destacan a zona de Baldaio, punta
Langosteira-illas de San Pedro e costa de
Dexo. Por último, no Arco Cantábrico (figura
24), as zonas de Esteiro e a costa compren-
dida entre Burela e Foz.

Figura 21. Porcentaxe de número de días declarados no libro de rexistro da actividade pesqueira (LRAP)
pola frota de nasa de polbo durante o ano 2004. Os picos de actividade coinciden coas épocas de maior ren-
demento, no outono e no inverno, e os de menor actividade coas de menor rendemento, no verán.
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Figura 22. Mapa das Rías Baixas (Z I-V) no que se representa o esforzo de pesca resultante das mostraxes rea-
lizadas (número de nasas viradas) por cada cuadrícula de 1 km2 de superficie.

ZONA OCEANOGRÁFICA RÍAS BAIXAS
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< 100
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Escala 1/450.000     UTPB-07
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Figura 23. Mapa da Costa da Morte-Arco Ártabro (zonas VI-VII) onde se representa o esforzo de pesca resul-
tante das mostraxes realizadas (número de nasas viradas) por cada cuadrícula de 1 km2 de superficie.
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Figura 24. Mapa do Arco Cantábrico (zonas VIII-IX) onde se representa o esforzo de pesca resultante das mos-
traxes realizadas (número de nasas viradas) por cada cuadrícula de 1 km2 de superficie.
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3.3. Especie obxectivo: polbo

A especie obxectivo da nasa de polbo, como o
seu nome ben indica, é o polbo, o cal repre-
senta un 86,7% do peso das capturas (véxase
o anexo V). O 13,3% restante está composto
por 85 especies distintas, das cales só a néco-
ra, o congro e os cornos superan o 1% en
peso, mentres que a presenza do resto de
especies é de menor importancia ou mesmo
anecdótica.

3.3.1. ESTRUTURA DE PESOS DAS CAPTURAS

Os polbos capturados na pesca artesanal teñen
pesos, na súa maioría, inferiores a 1 kg, xa que
o 63,7% das capturas totais en número son
inferiores a este peso (figura 25). O 48,5% é
inferior ao peso legal establecido de 750 g e o
51,5% son de peso legal, superior ou igual a
750 g.

Durante toda a serie histórica (1999-2004)
non se aprecian apenas variacións na estrutura
dos pesos, salvo no ano 2001 (figura 25).
Neste ano obsérvase un desprazamento das
clases modais cara a pesos maiores, cun
aumento no número de exemplares maiores
de 1 kg. Tendencias similares observáronse a
curto prazo, inmediatamente despois dun perí-
odo de veda (véxase o punto referido ao
peche preventivo por mor do Prestige), polo
cal esta podería ser unha primeira explicación.
Non obstante, durante o 2001 non houbo nin-
gún período de veda legal que explique dalgún
xeito esta “anomalía”. Debemos remontarnos
ao inverno de 2000 para buscar unha posible
explicación: este inverno foi extremadamente
duro e non lle permitiu traballar habitualmente
á frota de polbo; esta veda natural forzada
polos temporais parece ser a causa máis pro-
bable ou, polo menos, unha das que explique
esta anómala distribución.

Distribución polbo por clases de peso
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Figura 25. Estrutura de pesos das capturas por anos. Exceptuando o ano 2001, cando houbo unha maior abun-
dancia de polbo de maior peso, nos demais anos a estrutura dos pesos das capturas foi moi similar.
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O polbo é unha especie de ciclo curto que

morre despois da posta. A captura de indivi-

duos de peso elevado débese a exemplares

que aínda non alcanzaron a madureza sexual.

Ademais, os exemplares de tamaño inferior ao

legal son devoltos vivos ao mar, polo qua a

abundancia destas clases, sen ter en conta o

crecemento, é maior que a das clases de

tamaño comercial.

A estrutura de pesos das capturas varía cos

anos e dentro de cada ano (figura 26). No

verán, debido á morte dos exemplares adultos

(reprodutores), a estrutura demográfica reduce

a súa dispersión en torno ao peso medio, que

alcanza, pola súa vez, valores mínimos. Pola

contra, no inverno o peso medio e máximo

alcanzan os seus valores máis altos e a distri-

bución de pesos atópase máis dispersa res-

pecto ao peso medio.

A evolución do peso medio para cada sexo por

meses amosa a mesma tendencia (figura 27).

Ben que os pesos medios dos machos son

lixeiramente superiores ao das femias, ambos

os dous evolucionan do mesmo xeito, con

valores máximos en outono-inverno (1.312 g

os machos e 1.205 g as femias en febreiro) e

mínimos en verán (861 g os machos en xuño

e 736 g as femias en xullo).

Figura 26. Distribución por meses e anos do peso medio (punto vermello). As caixas agrupan o 50% dos
pesos, e os bigotes (liñas verticais) representan o valor mínimo e máximo obtido para cada mes.

Distribución anual de pesos medios

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

Fe
b-

99

Maio
-9

9

Ag
o-9

9

Nov
-9

9

Fe
b-

00

Maio
-0

0

Ag
o-0

0

Nov
-0

0

Fe
b-

01

Maio
-0

1

Ag
o-0

1

Nov
-0

1

Fe
b-

02

Maio
-0

2

Ag
o-0

2

Nov
-0

2

Fe
b-

03

Maio
-0

3

Ag
o-0

3

Nov
-0

3

Fe
b-

04

Maio
-0

4

Ag
o-0

4

Nov
-0

4

Peso (g)



83

3.3.2. CAPTURA RETIDA E DESCARTADA

A captura total componse da captura retida e
descartada ou descarte.

Captura retida: aquela que permanece a
bordo do barco para a súa posterior comercia-
lización.

Captura descartada ou descarte: captura des-
botada polo barco debido ao seu tamaño,
escaso ou nulo interese comercial ou estado
de deterioración en que se atopa.

Captura total: resultante da suma da captura
retida e descartada.

Para o polbo, o criterio principal que se segue
na selección da captura é o tamaño legal de

extracción e comercialización, establecido
durante a época deste estudo nun peso de
750 g (Orde do 15 novembro de 1992). O
emprego da nasa permite que normalmente
todas as capturas cheguen vivas a bordo, polo
que o estado de deterioración non é un factor
limitante neste aspecto, salvo aqueles casos
excepcionais en que o polbo vén morto debi-
do ao ataque dun predador ou ten numerosas
amputacións (foto 20), caso en que pode ser
descartado.

Aínda que o habitual por parte da frota é
reter a bordo só os exemplares de peso
maior ou igual a 750 g, tamén se dan casos
de reter individuos con pesos inferiores
(3,5%) ou de descartar exemplares de peso
legal (1%).

Figura 27. Evolución dos pesos medios por sexo e mes. Obsérvase que os valores máximos se obteñen no
inverno e os mínimos no verán.
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As capturas de polbo mostran unha marcada

estacionalidade, relacionada coa curta esperan-

za de vida desta especie, a rápida renovación

da poboación e o comportamento reprodutivo

(Tsangridis et al., 2002). Esta estacionalidade

vese reflectida na variación anual entre o polbo

retido e o descartado. As capturas retidas (foto

21), tanto en número como en peso, alcanzan

os seus valores máximos nos meses de inver-

no, mentres que os descartes o fan no verán

(figuras 28 e 29).

A duración dos períodos en que a porcenta-

xe en número da captura descartada supera

a de captura retida é moi variable, cun valor

medio de catro meses, un mínimo de dous

meses no 2001 e un máximo de sete meses

en 1999 (táboa IX). Estas diferenzas inter-

anuais poderían estar relacionadas cunha

Foto 20. Polbo acabado de capturar con numerosas amputacións nos tentáculos.

Táboa IX. En cor azul represéntanse para cada ano os meses en que a porcentaxe en número da captura des-
cartada supera a de captura retida.

Xan. Feb. Mar. Abr. Maio Xuño Xullo Ago. Set. Out. Nov. Dec.

1999

2000 veda

2001

2002

2003

2004
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maior ou menor extensión do período repro-
dutivo e de recrutamento (entrada de xuve-
nís á pesqueira), condicionadas, pola súa

vez, polas características climáticas e ocea-
nográficas.

Figura 28. Porcentaxe da captura retida en número e peso por meses. A época en que se alcanzan os valores
máis altos ten lugar entre outubro e abril. A captura descartada é a diferenza do valor ata 100.
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3.3.3. PROPORCIÓN DE SEXOS

A proporción de sexos (sex ratio) defínese

como o cociente entre o número de machos e

o de femias (machos/femias). É unha variable

de grande interese, xa que resume o tipo de

poboación e a relación da especie co ambien-

te (Granado, 1996); valores arredor da unida-

de corresponden a poboacións equilibradas,

mentres que valores baixos poden determinar

unha tendencia expansionista da poboación.

Dos 60.022 exemplares examinados, 28.765

eran machos e 28.459 femias, mentres que

en 2.798 non se puido determinar con exac-

titude o sexo e foron clasificados como inde-

terminados.

A proporción de sexos varía en función do

tamaño dos individuos (figura 30). As femias

dominan nos tamaños menores de 500 g; nas

clases intermedias, entre 500 e 3.500 g apro-

ximadamente, a proporción entre machos e

femias permanece próxima ao 50%. A partir

de 3.500 g os machos dominan sobre as

femias e os exemplares maiores de 7.500 g

son todos machos.

A determinación do sexo externamente (véxa-

se punto 1.5.3., dedicado á reprodución) é un

Foto 21. Polbos retidos a bordo nun cesto para a súa posterior comercialización. Embarcación Nuevo Villa
Llanes (Burela).
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método moi fiable en exemplares de peso
superior aos 200 g aproximadamente. En
exemplares menores esta fiabilidade diminúe
e podería ser a causa da maior abundancia de
femias menores de 500 g, a cal estaría sobre-
estimada.

Os resultados coinciden coas características da
especie, con machos que alcanzan tamaños
maiores que as femias (Mangold, 1963;
Guerra, 1992), o cal se podería explicar de
varias maneiras:

• Que os machos teñan un crecemento dife-
rencial respecto ás femias, é dicir, que cre-
zan máis axiña (Sánchez et al., 1998).

• Que os machos non morran despois da
súa actividade reprodutiva (Smale &
Buchan, 1981).

• Que as femias se abriguen nas profundida-
des fóra do período de posta (Boumaaz et
al., 1997).

Os valores da proporción de sexos flutúan ao
longo do ano (figura 31). A análise global
(1999-2004) non amosa diferenzas significati-

Proporción de sexos por rangos de peso
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Táboa X. Diferenzas significativas na proporción de sexos (P<0,05 test chi cadrado) por anos e meses, a favor
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vas respecto á relación 1:1 (P<0,05 test chi

cadrado), aínda que si as hai por meses e anos

(táboa X).

Diferenzas significativas a favor das femias ato-

páronse en marzo, maio-xullo e setembro-

novembro de 1999, en outubro de 2000 e en

setembro de 2004. As diferenzas significativas

a favor dos machos foron en febreiro-maio e

agosto de 2001; maio-xuño e agosto de 2002;

abril, xuño e xullo de 2003; e xuño de 2004

(P<0,05 test chi cadrado). Considerando os

anos por separado, en 1999 e 2000 as femias

foron significativamente máis abundantes que

os machos (P<0,05 test chi cadrado), e en

2001, 2002 e 2003 os machos foron signifi-

cativamente máis abundantes que as femias

(P<0,05 test chi cadrado). No ano 2004 non

houbo diferenzas significativas respecto á rela-

ción 1:1 (P<0,05 test chi cadrado).

Considerando todos os anos xuntos, diferenzas

significativas a favor das femias atopáronse en

marzo, outubro e novembro, e a favor dos

machos en abril e xullo.

Algúns autores apuntan que unha menor pro-

porción de femias nos períodos referidos coin-

cide cos de madureza e posta. Isto é debido ao

feito de que as femias se esconden en ocos ou

gretas para a posta e o coidado dos ovos.

Nesta situación raramente abandonan os ovos,

deixando de alimentarse ata que nacen os

embrións (Mangold, 1983, 1987) e por esta

razón son máis difíciles de atopar na pesquei-

ra (Gonçalves, 1991).

Unha diminución de femias na poboación

manifestaríase na proporción de sexos como

meses con diferenzas significativas a favor dos

machos. Observando os resultados (táboa X),

apréciase, non obstante, que estas diferenzas

non suceden todos os anos nin nos mesmos

Figura 31. Proporción de sexos por meses (1999-2004).
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períodos, non mostrando un patrón claro de
estacionalidade. Mentres que nos dous primei-
ros anos (1999-2000) non se atoparon dife-
renzas, si as houbo para o resto dos anos
(2001-2004), en distintos meses de febreiro a
agosto.

En Galicia, o período de posta do polbo ten
lugar de xaneiro a agosto, cun claro pico na pri-
mavera, nos meses de maio e xuño (Otero et
al., 2004). Estes resultados concordan coa pre-
sente análise da proporción de sexos para os
anos 2001-2004, con machos significativa-
mente máis abundantes en distintos meses de
febreiro a agosto, e poderían demostrar unha
relación entre a proporción de sexos e a época
de reprodución. Unha serie histórica máis
longa quizais permita establecer con maior cla-
ridade a relación entre estas dúas variables.

3.3.4. SELECTIVIDADE

A selectividade defínese como a aptitude
dunha arte de pesca para capturar en distin-
ta medida uns determinados tamaños con
respecto a outros dentro dunha mesma
especie (selectividade intraespecífica) ou
ben unhas determinadas especies con res-
pecto a outras (selectividade interespecífica).
Os estudos sobre selectividade están enca-
miñados a coñecer o mecanismo polo cal se
extrae da poboación unha fracción da súa
biomasa, tendo en conta que a parte da
poboación que non foi capturada debe ter a
capacidade de rexenerar a biomasa extraída
mediante o crecemento dos seus individuos
e a súa capacidade de reprodución, de
maneira que o recurso non diminúa
(Gallardo, 1983).

Foto 22. Dous polbos de tamaño comercial acabadosde capturar nunha nasa.
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Os estudos de selectividade con nasas son

moi escasos na bibliografía e a maior parte

deles fan referencia a pesqueiras de crustáce-

os. De xeito análogo a como acontece con

estes, pode dicirse que o feito de que un

polbo sexa atraído por unha nasa, entre e per-

maneza dentro depende dunha serie de fac-

tores ambientais, fisiolóxicos e de comporta-

mento, ademais das características mecánicas

da nasa (Krouse, 1989). Dentro destas carac-

terísticas mecánicas inclúense o tamaño e a

forma da nasa, o tamaño da malla de revesti-

mento, o diámetro e a lonxitude do embude

de entrada, o tipo de cebo e o portacebo e a

súa situación dentro da nasa. A todos estes

factores habería que engadir neste caso parti-

cular a extraordinaria capacidade de escapar

que ten o polbo debido á súa especial mor-

foloxía e intelixencia.

A nasa de polbo (foto 22) é unha arte de

pesca considerada popularmente como bas-

tante selectiva. Non obstante, esta “selectivi-

dade” refírese máis ao feito de poder devol-

ver as capturas vivas ao mar que ao número

e tamaño das especies capturadas.

Se temos en conta, por exemplo, o número de

especies que captura cada arte, a nasa de

polbo, con 86 especies distintas, ocupa unha

posición intermedia na clasificación, por debai-

xo de artes menos selectivas como miños,

bous e vetas, cun número similar ao boliche e

ao trasmallo e por enriba de artes máis selecti-

vas como a nasa de nécora, o palangrillo, as

raeiras e o xeito (táboa XI).

Considerando o valor relativo que ocupa a

especie obxectivo dentro da captura total de

cada arte, a nasa de polbo está entre as máis

selectivas en peso, cun 86,7%, pero diminúe

ata un 35,9% en número (táboa XI).

A selectividade da nasa de polbo vai depender

dun conxunto complexo de factores de difícil

avaliación. De todos eles, a luz de malla de

revestimento da nasa podería ser, a priori, o

factor que marcase maiores diferenzas nas

Táboa XI. Número de especies distintas capturadas por cada arte e porcentaxe en número e peso sobre a cap-
tura total da especie obxectivo, considerando esta como a especie a que se dirixe a captura ou a especie cun
maior volume de capturas. Para o cálculo do número total de especies, considéranse só os peixes e inverte-
brados comerciais capturados por cada arte nas mostraxes realizadas pola UTPB. Non se ten en conta o núme-
ro de mostraxes realizadas para cada arte.

Arte de pesca Nº especies Especie obxectivo % Peso % Número

Miños 180 centola 23,4 13,2
Bou de vara 123 volandeira 53,2 82,1
Bou de man 109 choco 28,5 22,1
Vetas 108 faneca 21,9 37,1
Boliche 97 lura 45,5 42,0
Trasmallo 90 choco 49,8 46,1
Nasa de polbo 86 polbo 86,7 35,9
Nasa de nécora 51 nécora 37,4 12,8
Palangrillo 33 robaliza 29,0 16,2
Raeira-centoleira 31 centola 81,9 79,8
Xeito 23 sardiña 97,9 96,9
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capturas, polo que se procedeu á análise dos
datos rexistrados.

Na táboa XII represéntase o número de nasas
mostradas por rangos de luz de malla, coas
súas medidas equivalentes de malla cadrada
(lado por lado). Compróbase que a maioría
das nasas, un 78,9%, están comprendidas no
menor rango de tamaño, con baixos valores
para os outros rangos, o que dificulta obter
resultados concluíntes.

A estrutura de pesos da captura total de
polbo segundo a luz de malla de revestimen-
to tampouco mostra grandes diferenzas, a
excepción do rango maior de luz de malla
(figura 32). En nasas con luz de malla
superiores a 40 mm apréciase un aumen-
to tanto do peso medio como do peso
mínimo de captura, o cal parece indicar
certo poder de selectividade. Na figura 33
aprécianse mellor estas diferenzas: a estrutu-
ra dos pesos das capturas das tres primeiras

Táboa XII. Porcentaxe de nasas sometidas a mostraxe por rangos de luz de malla coa súa medida equivalente
de malla cadrada.

Figura 32. Dispersión de pesos da captura total de polbo segundo a luz de malla de revestimento da nasa,
mostrando o peso medio (punto vermello) valores en torno aos cales se agrupa o 50% dos pesos (caixas) e
os bigotes (liñas verticais) que representan os valores mínimo e máximo obtidos para cada rango.
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clases é practicamente igual e non difire do

total da mostra, mentres que a luz de malla

de máis de 40 mm parece ser máis selecti-

va, cunha menor porcentaxe de exemplares

pequenos e maior de exemplares grandes.

Estes resultados, aínda que reveladores, non

son concluíntes, xa que non se teñen en

conta outros factores como o tipo de nasa, a

profundidade e a estación, que poderían

influír sobre os resultados finais.

3.3.5. PERÍODO DE RECRUTAMENTO E REPRODUCIÓN

O recrutamento é o proceso segundo o cal os

individuos novos entran na área explotada e

teñen a posibilidade de entraren en contacto

coas artes de pesca (Gulland, 1971).

Reprodución é o conxunto de mecanismos

que permiten a perpetuación da especie e a

continuidade da poboación (Csirke, 1980).

Co obxecto de deducir os principais períodos

de recrutamento e reprodución para o polbo,

utilizouse un enfoque similar ao de

Fernández-Núñez et al. (1996) mediante

índices calculados con valores de rendemen-

tos. Estimouse un índice de recrutamento,

calculado como número de polbos con pesos

ata 300 g por cada 100 nasas, e un índice de

reprodutores, calculado como número de

femias de pesos maiores ou igual a 1.500 g

por cada 100 nasas. Para o índice de repro-

dutores tivéronse en conta só as femias, xa

que son estas as que determinan cando se

efectúa a posta e o peso de 1.500 g está pró-

ximo ao peso de primeira madureza.

Figura 33. Estrutura de pesos das capturas segundo a luz de malla de revestimento. Obsérvase unha distribu-
ción practicamente igual con luz de malla inferior a 40 mm, coincidente co total da mostra (99-04), mentres
que a clase maior, de máis de 40 mm de luz de malla, captura menos individuos pequenos (menores de 1 kg)
e máis grandes (maiores de 1 kg).
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Á hora de interpretar os resultados neste punto
hai que ter en conta que desde decembro de
2002 ata xuño de 2003, inclusive, os datos
están nesgados debido ao peche preventivo
dalgunhas zonas polo afundimento do
Prestige.

Os índices de recrutamento mostran un pico
anual durante o verán, nos meses de xuño-
xullo (figura 34), aínda que nalgúns anos
tamén se pode observar un pico secundario na
primavera.

Nos índices de reprodución (figura 35) os
resultados non son tan evidentes. Unha inter-
pretación clásica dos resultados, relacionan-
do picos de abundancia con período repro-
dutivo, daríanos unha época de reprodución
en outono-inverno. Pero nesta época non
aparecen femias maduras (Otero et al.,
2004), polo cal este índice podería repre-

sentar, en realidade, a entrada de femias
maduras á pesqueira, relacionada con move-
mentos migratorios (Mangold, 1963, 1983;
Guerra, 1992). A desaparición destas femias
durante o verán (xuño-setembro) si podería
estar ligada á posta (coidado de ovos) e a
unha forte mortalidade desta especie des-
pois da posta.

Ambos os dous índices son estimativos e o seu
valor pode verse afectado por parámetros
como o esforzo de pesca, a intensidade e as
zonas de mostraxe. Un factor que parece afec-
tar dun xeito ou outro ambos os índices foi o
período de veda imposto polo afundimento do
Prestige. O pico rexistrado no índice de repro-
dución durante o primeiro trimestre de 2003
puido deberse a que os valores proceden da
costa de Lugo, que non se viu afectada polo
peche, e onde os rendementos son maiores
que nas demais zonas. O pico rexistrado no

Figura 34. Índice de recrutamento obtido co número de individuos de peso inferior ou igual a 300 g por cada
cen nasas. Os altos valores rexistrados en xullo de 2004 poderíanse deber ao aumento do número de femias
desovantes en 2003 polo peche preventivo debido ao afundimento do Prestige.
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índice de recrutamento en xullo de 2004 pode

deberse a que o peche polo Prestige en 2003

coincide coa época de posta, o cal produciu un

aumento no número de femias desovantes e,

en consecuencia, un aumento no recrutamen-

to do ano seguinte (figura 34).

O feito de observar un só pico anual de recru-

tamento difire da norma xeral para o Atlántico

leste, onde existen dous períodos de posta e

dúas xeracións ou cohortes independentes por

ano (Demarcq, 2000; Ariz, 1985; Fernández-

Núñez et al., 1996). Non obstante, en Galicia

o período principal de posta ten lugar a finais

da primavera-principios do verán (Guerra et al.

2002; Otero et al., 2004), o que produce un

pico de abundancia de paralarvas planctónicas

a finais do verán e principios do outono

(González et al., 2005).

A existencia dun único período de posta e

de recrutamento anuais (figura 36) permite

calcular a esperanza de vida do polbo para

Galicia arredor dos dous anos, como xa dixe-

mos no capítulo dedicado ao ciclo biolóxico,

superior aos 12-14 meses admitidos para a

poboación do Atlántico leste (Domain et al.,

2000), e moi superior aos 4-6 meses para o

polbo de cabo Branco (Raya, 2001).

3.4. Rendemento da pesqueira

No anexo IV represéntanse desagregados por

anos e zonas os principais resultados dos

rendementos da pesqueira. Durante os seis

anos que abrangue este estudo (1999-

2004) examináronse un total de 780 xorna-

das de nasa de polbo nas cales se capturaron

Figura 35. Índice de reprodución obtido co número de femias de peso superior ou igual a 1.500 g por cada
cen nasas. Os altos valores rexistrados en febreiro de 2004 poden deberse a que as mostraxes proceden da
costa de Lugo, única zona que non se pechou á pesca tras o afundimento do Prestige e onde os rendementos
son maiores que noutras zonas.
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60.290 polbos que totalizaron 58.774 kg
(táboa XIII).

O rendemento total medio por embarcación e
lance foi de 10 polbos e 10 kg, o que supuxo
unha captura total media de 77 polbos e 75 kg
por xornada, dos cales 40 polbos e 59 kg son
retidos para a súa comercialización e 37 pol-
bos e 16 kg son descartados e devoltos vivos
ao mar.

Expresado doutra forma, diriamos que fan falta
6,4 nasas para capturar un polbo ou 6,6 para
capturar un quilo, que aumenta ata 12,2 e 8,3
nasas respectivamente se o polbo é de tama-
ño comercial, maior ou igual a 750 g.

Non hai moitos datos en Galicia que permitan
comparar estes resultados. Na área de
Fisterra, en 1980, os rendementos obtidos
foron de 500 g/nasa (Guerra, 1981), moi por
enriba dos 183 g/nasa alcanzados como
media durante estes últimos anos (1999-
2004). Esta diminución nos rendementos
provocou, pola súa vez, un notable incremen-
to no esforzo, co aumento do número de
nasas por barco, o cal permitiu certa estabili-
zación nas capturas.

3.4.1. NUMEROSIDADE

A numerosidade, como índice de abundancia,
calculouse como número de polbos por cada
100 nasas.

Figura 36. Comparativa entre o índice de reprodución e recrutamento para todo o período do estudo (1999-
2004). As barras verticais representan o nivel de confianza (95%).
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Os valores de numerosidade varían ao longo
do ano, normalmente con valores compren-
didos entre 10 e 30 polbos por cada 100
nasas (figura 37). Os maiores picos adoitan
alcanzarse nos meses do verán, de maio a

xullo, coincidindo coa época de recrutamen-
to. Nas figuras 38, 39 e 40 represéntanse os
valores deste índice segundo as distintas
zonas oceanográficas.

Táboa XIII. Resumo do rendemento en número de individuos capturados e peso por xornada.

Figura 37. Evolución da numerosidade por mes e ano. A numerosidade, entendida como un índice de abun-
dancia, calcúlase como o número de polbos capturados por cada 100 nasas viradas.
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Figura 38. Mapa das Rías Baixas (Z I-V) que representa a numerosidade (número de polbos capturados por
cada 100 nasas viradas) resultante das mostraxes realizadas por cada cuadrícula de 1 km2 de superficie.
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3.4.2. RENDEMENTOS POR MESES E ANOS

Os rendementos (g/nasa) flutúan moito ao
longo do ano, con valores comprendidos nor-
malmente entre 100 e 300 g/nasa (figura
41). Os valores que saen deste rango son
debidos nalgúns casos a unha mostraxe insu-
ficiente, como sucedeu nalgúns meses de
decembro e xaneiro, ou a que a mostraxe
estaba reducida a unha zona limitada, como
sucedeu a principios de 2003, onde só se
mostrou a costa luguesa debido ao desastre
do Prestige.

O rendemento medio anual amosa poucas
oscilacións, cun valor medio para todos os
anos (1999-2004), de 183 g/nasa, un mínimo
de 173 g/nasa en 2000 e un máximo de 193
g/nasa en 2001.

Por meses, os valores flutúan entre 146 g/nasa
en agosto e 225 g/nasa en novembro. En

xeral, os maiores valores son a principio e final
de ano e os mínimos nos meses centrais do
ano, no verán.

3.4.3. RENDEMENTOS POR ESTACIÓN DO ANO

Os rendementos máximos obtivéronse no
inverno (xaneiro-marzo), cun valor medio de
207±160 g/nasa, e os mínimos no verán
(xuño-agosto), cun valor medio de 163±130
g/nasa. No ano 2000, non obstante, aconte-
ceu o contrario (figura 43). Nun ano de baixos
rendementos como foi o 2000 (o menor da
serie histórica), o establecemento dunha veda
durante o mes de xuño podería ser a causa
dos anómalos altos rendementos do verán. O
máximo da serie, obtido no inverno de 2003,
tamén é probable que se deba á veda impos-
ta polo desastre do Prestige. As maiores varia-
cións interanuais prodúcense durante o inver-
no e as menores no outono, con valores moi
semellantes en todos os anos analizados.

Figura 41. Evolución dos rendementos por mes e ano.

Rendementos por mes e ano

0

100

200

300

400

500

g/nasa
1999 2000 2001

2002 2003 2004

Xan Feb Mar Abr Maio Xuño Xullo Ago Set Out Nov Dec



101

Figura 42. Evolución mensual dos rendementos.
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Figura 43. Rendementos en gramos de polbo por nasa, por estación e ano.
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3.4.4. RENDEMENTOS POR PROFUNDIDADE

Non se aprecian grandes diferenzas nos ren-

dementos por estratos de profundidade

(táboa XIV); existe un lixeiro aumento nos

rendementos retidos a medida que aumen-

tamos a profundidade ata os 100 m (figura

44). Durante o verán, os rendementos obti-

dos entre 0 e 25 m son practicamente iguais

aos rangos de maior profundidade e non

xustifican o costume da frota de traballar a

menores profundidades durante esta esta-

ción. A orixe deste costume podería estar

relacionada cun cambio de estratexia na

pesqueira. Durante o verán os rendementos

na captura de polbo son os máis baixos do

ano e as faenas estarían dirixidas máis á cap-

tura de nécora (Necora puber), en fondos

máis superficiais, que á de polbo. De feito,

durante o mes de xullo, mes en que se abre

a veda de nécora, practicamente todos os

lances se efectuaron por debaixo dos 25 m,

o cal confirma o costume da frota de traba-

llar a menores fondos durante os meses do

verán.

Táboa XIV. Rendementos estacionais (g/nasa) por rangos de profundidade.

Profundidade (m) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 gr/nasa

0-25 241 131 292 150 257 164 201
25-50 170 208 285 188 372 198 220
50-75 114 216 202 177 — 186 188
75-100 32 248 108 206 — 259 231
100-125 84 — — — — 227 198

Total 206 184 277 174 309 188 207

0-25 199 132 203 213 201 142 182
25-50 157 149 140 194 240 180 173
50-75 112 86 143 162 152 250 142
75-100 112 — — — 94 — 103

Total 183 135 183 209 201 152 178

0-25 149 170 154 148 184 211 171
25-50 124 157 125 133 100 164 135
50-75 139 — 78 118 138 200 157
75-100 140 — 52 43 20 183 137

Total 145 169 144 141 168 194 163

0-25 149 209 184 208 185 205 186
25-50 219 202 214 208 161 198 198
50-75 214 152 171 196 252 159 199
75-100 224 173 177 175 246 149 193
100-125 — — 139 — — — 139

Total 149 209 184 208 185 205 186

176 173 193 182 190 181 183Total

INV
(Xan-Mar)

PRIM
(Abr-Xuño)

OUT
(Out-Dec)

VER
(Xullo-Set)
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3.4.5. RENDEMENTOS POR ZONAS OCEANOGRÁFICAS

No estudo por zonas (figura 45) aprécianse
notables diferenzas nos rendementos entre as
distintas zonas estudadas. Os rendementos
totais máis baixos alcanzáronse nas Rías Baixas
(139±112 g/nasa), seguidos dos da Costa da
Morte-Arco Ártabro (169±121 g/nasa) e polo
Arco Cantábrico (251 ±171 g/nasa).

A priori, as condicións oceanográficas, e sobre
todo os afloramentos, favorecerían as zonas
das Rías Baixas (I-V) sobre as demais, cun
maior rendemento teórico. Que isto non suce-
da así, senón todo o contrario, débese proba-
blemente a unha sobrepesca provocada por
un maior esforzo pesqueiro máis que a outros
factores. As Rías Baixas son zonas moi poboa-
das que contan, cada unha delas, con varios
portos pesqueiros de importancia e cuxa frota
traballa conxuntamente nun espazo limitado,

normalmente na boca das rías e nos seus con-
tornos. Pola contra, a costa norte de Galicia
está menos poboada, os portos están máis dis-
persos e as frotas son menores. Ademais, ao
tratarse de costas máis desprotexidas, hai un
maior número de días ao ano en que a frota
non traballa por mal tempo. Por todo isto, o
grao de explotación é sensiblemente menor, o
cal permite manter unha biomasa poboacional
a niveis máis altos e, polo tanto, uns maiores
rendementos.

Nas figuras 46, 47 e 48 represéntanse os valo-
res medios dos rendementos (g/nasa) obtidos
por cuadrículas de 1 km2 de superficie para as
tres zonas.

Se se analiza a parte comercial da captura, é
dicir, a captura retida por tempo de calamento
(figura 49), obsérvase, non obstante, que os
rendementos máis altos se producen nas Rías

Figura 44. Rendementos medios, en gramos por nasa, por rangos de profundidade.

Rendementos por rangos de profundidade

0

50

100

150

200

0-25 25-50 50-75 75-100 100-125

m

g/nasa

rdto. total rdto. retido rdto. descartado



104

Baixas. Isto débese, como veremos no seguin-

te punto, a que é nesta zona onde o período

de calamento é maioritariamente diúrno, ao

non estar permitido deixar as nasas caladas

pola noite. O feito de estaren as nasas cala-

das durante menos horas e ser fundamen-
talmente horas diúrnas son as causas prin-
cipais dos maiores rendementos por hora
de calamento nas Rías Baixas sobre as
demais zonas.

Figura 45. Rendementos (g/nasa) sobre a captura total por zonas oceanográficas. Os rendementos (g/nasa)
do Arco Cantábrico (Z VIII-IX) son os maiores de Galicia.
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Figura 46. Mapa das Rías Baixas (Z I-V) no cal se representan os valores medios dos rendementos (g/nasa)
obtidos por cuadrículas de 1 km2 de superficie.
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Figu
ra 4
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Figura 49. Rendementos da captura retida ou comercial por zonas e tempo de calamento (g
retidos/nasa/hora). As barras verticais representan o intervalo de confianza (95%).
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3.4.6. RENDEMENTOS POR TRB

De xeito xeral, os rendementos e as capturas
de polbo aumentan co segmento de TRB
(táboa XV). Os rendementos son menores no

menor segmento inferior de TRB e practica-
mente iguais nos dous maiores (figura 50).

Nestes resultados non se contabiliza o feito de
que ocasionalmente as embarcacións menores

Figura 50. Rendementos (g/nasa) polos tres segmentos de TRB.

Táboa XV. Rendementos por segmentos de TRB.
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Rendementos por segmentos de TRB

Media Media ± SE Media ± SD

0-2,5 2,51-5 >5,01

Rango TRB

Segmentos de TRB

≤ 2,5 2,51-5 ≥ 5,01

N.º mostraxes 124 162 494
N.º tripulantes (media) 1,7 2,2 3,2
Duración xornada (h) 5,7 6,5 8,5
N.º nasas viradas 32.980 58.232 294.276
kg polbo retido 3.559 6.543 36.206
kg polbo descartado 1.281 2.292 8.892
N.º polbos retidos 2.424 4.635 24.503
N.º polbos descartados 2.869 5.390 20.469
Nasas viradas/xornada (media) 266 359 596
N.º nasas/polbo (media) 6,2 5,8 6,5
kg polbo retido/xornada (media) 28,7 40,4 73,3
kg polbo descartado/xornada (media) 10,3 14,1 18,0
kg polbo retido/tripulante (media) 165 19,0 23,1
g polbo/nasa (media±SD) 160,6±139 182,6±157 186,3±140
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de 2,5 TRB e moitas de entre 2,51 e 5 TRB

realizan dobre xornada, mañá e tarde, polo que

tanto a duración real da xornada como o

número de nasas viradas e os kg de polbo

totais probablemente tendan a igualarse nos

tres segmentos de TRB.

3.4.7. RENDEMENTOS SEGUNDO O PERÍODO DE

CALAMENTO

Segundo a lexislación vixente e os costumes

de pesca, podemos diferenciar dous tipos de

lances, dependendo de se as operacións de

largada e virada dunha cacea se realizan no

mesmo día (MD) ou en días distintos (DD).

No primeiro caso, o período de calamento é

maioritariamente diúrno, as nasas permanecen

na auga en períodos con luz, mentres que no

segundo caso o período é mixto, combinando

horas de luz e escuridade.

Para esta análise descartáronse os lances de

duración anómala, é dicir, aqueles que por cal-

quera circunstancia non foron viradas ao día

seguinte, senón que permaneceron varios días

no mar, polo que, en realidade, comparamos

lances con cero e un día de calamento.

Os lances do mesmo día teñen un período

de calamento que vai desde menos dunha

hora ata case 15 horas, cunha media de 4,5

horas. Os lances de día distinto están forma-

dos por lances largadas nun día e viradas ao

día seguinte, cunha media de calamento de

22,3 horas.

Como se aprecia na táboa XVI, dos 5.820 lan-

ces analizados, 1.946 son do mesmo día

(33,4%), maioritariamente nas Rías Baixas

(93,6% dos MD); 3.501 son de días distintos,

cun día de calamento (60,2%), sendo esta a

forma máis habitual de traballo na zona do

Arco Cantábrico (91%) e na Costa da Morte-

Arco Ártabro (78%); por último, 373  son lan-

ces anómalos, con máis dun día de calamento

(6,4%).

Para todos os anos do estudo, os rendemen-

tos totais son máis altos nos lances de días

distintos (182,5±144 g/nasa) que nos do

mesmo día (130,2±102 g/nasa) (figura 51).

Non obstante, se temos en conta as horas de

calamento, os resultados invértense (figura

52), sendo os rendementos do mesmo día

(g/nasa/hora calamento), como media, 4

veces superiores aos de días distintos. Isto

quere dicir que a arte non é igual de efec-

tiva durante todas as horas de calamento,

e que existe unha relación entre rende-

mentos e horas de luz.

Táboa XVI. Número de lances segundo o tipo de xornada (MD = mesmo día, DD = días distintos) e zonas.

Zonas Tipo de xornada

MD( 0 dias) DD (1 día) +1día Total

Rías Baixas 1.822 1.470 133 3.425
A Costa da Morte 83 918 172 1.173
Arco Cantábrico 41 1.113 68 1.222
Total 1.946 3.501 373 5.820
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Figura 51. Rendementos (g/nasa) sobre a captura total segundo o tipo de lance sexa do mesmo día (MD), con
horas maioritariamente diúrnas, ou de días distintos (DD), combinando horas nocturnas e diúrnas.

Figura 52. Rendementos por hora (g/nasa/h) sobre a captura total segundo o tipo de lance sexa do mesmo día
(MD), con horas maioritariamente diúrnas, ou de días distintos (DD), combinando horas nocturnas e diúrnas.
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Para analizar esta relación, agrupáronse os

lances por horas de calamento e examinouse

a evolución dos rendementos coas horas

medias de luz para cada segmento. Nos lan-

ces MD (figura 53) os rendementos aumen-

tan coas horas de luz ata o segmento de 10-

12 horas, cando se alcanzan os valores máxi-

mos. Nos lances DD (figura 54), a tendencia

é a mesma, cun aumento dos rendementos

coas horas de luz ata un máximo de entre as

28-30 horas. A partir deste período non se

observa unha relación clara entre ambas as

dúas variables, con continuos altibaixos, debi-

do probablemente á influencia doutros facto-

res como, por exemplo, unha diminución no

poder atractivo da carnada ou o escape

dunha porción da captura.

Son escasos os traballos sobre a influencia

da luz na actividade do polbo. A priori, o feito

de ser un hábil depredador, dotado dun órga-

no visual moi desenvolvido e un gran poder

de camuflaxe, presupón unha actividade

diúrna. Os pescadores galegos parecen opi-

nar o mesmo, xa que, segundo eles, o polbo

só se pesca de noite cando hai lúa chea.

Estudos sobre o polbo no Mediterráneo consi-

deran que esta especie é nocturna. Non obs-

tante, non se detectou actividade nocturna e a

base desta suposición está en que as goridas

están baleiras durante a noite (Kayes, 1974).

Meisell et al. (2003), nunha experiencia en

tanques con catro polbos machos, conclúen,

contrariamente, que a actividade do polbo é

fundamentalmente diúrna.

Se consideramos a capturabilidade de polbo

con nasa como unha medida desta actividade,

os nosos resultados parecen demostrar tamén

que a actividade do polbo é basicamente diúr-

na. Se observamos a evolución dos rende-

Figura 53. Relación entre rendementos (g/nasa) e horas de luz en xornadas do mesmo día (MD).
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mentos para o total dos lances (figura 55),
entre as 10 e as 14 h de calamento os rende-
mentos diminúen ao aumentar as horas de
calamento. Este descenso nos rendementos é
coincidente cunha diminución das horas de
luz, o que demostra que o polbo é máis activo
(capturable) con horas de luz.

Supoñendo unha relación de tipo lineal entre
ambas as dúas variables (figura 56), observa-
mos que o mellor axuste en lences de ata 32
horas de calamento corresponde ás horas de
luz (coeficiente de determinación R2 = 0,78).
Estudos sobre o polbo en Senegal capturados
con arrastre tamén mostran que os rendemen-
tos de día son significativamente maiores que

Figura 54. Relación entre rendementos (g/nasa) e horas de luz en lances de días distintos (DD).

Figura 55. Relación entre rendementos (g/nasa) e horas de luz para o total dos lances.
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Figura 56. Relación entre os rendementos (g/nasa) e as horas de calamento.

Rdto. por tempo de calamento (0-32 horas)

0

50

100

150

200

250

0 5 10 15 20 25 30 35

Tempo calamento (h)

Rd
to

. (
g/

na
sa

)

h luz (media) h calamento (media) h esc. (media)

y = 8,1917x + 90,113

R
2
 = 0,7831

y = 3,5997x + 97,831

R
2
 = 0,609

R
2

y = 3,8505x + 129,68

 = 0,2723

Foto 23. Algunhas especies acompañantes habitualmente capturadas coa nasa de polbo: invertebrados (estre-
las, ofiúras e nasas reticuladas), faneca, doncela, serrán cabra, rei, taberneiro, barbada común e lorcho babo-
so. Fotografía cedida por R. Bañón.
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os de noite, o que indicaría, sen lugar a dúbida,

unha maior presenza fóra dos acochos

(Caverivière, 2002).

3.5. Especies acompañantes 

A análise faunística das especies acompa-

ñantes (foto 23) realizouse sobre o total de

nasas viradas (385.488 unidades), cun total

de 167.993 individuos de 86 especies dife-

rentes e un peso total de 67.758 kg (anexo V

e anexo VI). Especies de invertebrados, como

as estrelas de mar e as ofiúras (Asteroidae

sp.), as arañas (Galatheidae sp.), o patexo

(Polybius henslowii) ou as nasas reticuladas

(Nassarius spp.) non están estimadas por
dificultades de mostraxe.

Os resultados obtidos mostran que a especie
obxectivo, o polbo (Octopus vulgaris), é a
especie máis abundante, representando un
35,9% do número e un 86,7% do peso da
captura total, mentres que o 13,3% restante
se reparte entre 85 especies diferentes. Os
crustáceos representan o 46,2% en número
(debido ao camarón) e un 5,8% en peso,
sendo a nécora (Necora puber) a especie
máis abundante. Os peixes supoñen un
16,3% en número e un 6,3% en peso,
sendo lábridos, blénidos e gádidos os mellor
representados (táboa XVII).

Táboa XVII. Porcentaxes (%), en número e en peso, da captura total das principais especies capturadas con
nasa de polbo. Entre parénteses represéntase o número de especies restantes dentro de cada grupo, e cuxa
porcentaxe é moi pequena. Nalgúns casos só se determinou ata o nivel de familia (sp.) e noutros ata o de
xénero (spp.).

GALICIA ZONAS I-V ZONAS VI-VII ZONAS VIII-IX

NOME NOME 
Nº PESO Nº PESO Nº PESO Nº PESO

CIENTÍFICO COMÚN

Octopus vulgaris Polbo 35,89 86,74 31,25 87,16 38,77 84,93 53,13 88,22
Charonia spp. Cornos 1,51 1,15 0,87 0,75 2,07 1,44 3,58 2,01
Outras (n.º especies) 0,057 0,008(17) 0,06 0,009(13) 0,080 0,012(6) 0,01 0,001(3)

Total moluscos 37,46 87,9 32,18 87,92 40,92 86,38 56,72 90,23

Necora puber Nécora 19,21 4,69 16,94 4,29 22,01 5,02 24,90 5,48
Scyllarus arctus Santiaguiño 3,01 0,26 1,95 0,17 5,66 0,47 2,96 0,23
Palaemon spp. Camaróns 22,23 0,26 30,10 0,39 13,33 0,14 1,02 0,007
Cancer pagurus Boi 0,38 0,20 0,33 0,20 0,65 0,31 0,10 0,05
Maja squinado Centola 0,50 0,20 0,49 0,22 0,49 0,15 0,55 0,20
Homarus gammarus Lumbrigante 0,25 0,17 0,19 0,17 0,39 0,27 0,26 0,14
Outras (n.º especies) 0,61 0,044(6) 0,81 0,075(4) 0,410 0,006(4) 0,01 0,001(1)

Total crustáceos 46,19 5,82 50,81 5,51 42,94 6,37 29,80 6,11

Conger conger Congro 0,97 3,21 0,90 3,07 1,30 4,42 0,63 1,77
Serranus cabrilla Serrán cabra 4,74 0,91 3,24 0,74 6,81 1,15 8,02 1,10
Trisopterus luscus Faneca 3,32 0,59 4,75 0,94 1,42 0,240 0,07 0,013
Gaidropsarus vulgaris Barbada común 1,60 0,62 1,63 0,77 1,79 0,53 1,12 0,26
Coris julis Doncela 1,50 0,27 1,59 0,32 1,18 0,21 1,67 0,20
Parablennius gattorugine Lorcho baboso 1,18 0,15 1,67 0,23 0,50 0,07 0,18 0,022
Outras (n.º especies) 3,03 0,524(49) 3,24 0,54(42) 3,14 0,62(37) 1,78 0,31(22)

Total peixes 16,35 6,28 17,02 6,61 16,14 7,25 13,48 3,66
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Nas Rías Baixas (zonas I-V) dáse a maior

diversidade, con 73 especies. O polbo repre-

senta o 87,2% en peso da captura total, e o

12,8% repártese entre as restantes 72 espe-

cies (táboa XVII). Nesta zona destaca a pre-

senza de faneca, barbada común e camarón,

cunhas porcentaxes do 7, 6 e 3%, respecti-

vamente, do peso total das especies acom-

pañantes (figura 57). 

Na zona da Costa da Morte-Arco Ártabro

(zonas VI-VII), o polbo representa o 84,9% e

as acompañantes (60 especies) o 15,1% da

captura total (táboa XVII). Dentro destas últi-

mas, destaca a presenza dos crustáceos en

xeral, e o santiaguiño en particular, cun 3,1%;

entre os peixes, o congro (29,3%) e a serrán

cabra (7,6%), e o 9,6% do molusco Charonia

spp. (figura 58).

No Arco Cantábrico (zonas VIII-IX) alcánzase

a menor diversidade, con 40 especies; o

polbo alcanza o 88,2% e as acompañantes

representan o 11,8% (táboa XVII).

Figura 57. Porcentaxe das especies acompañantes, en peso total, para as zonas I-V (Rías Baixas). Das 72 espe-
cies acompañantes destaca a presenza de nécora (33,4%), congro (23,9%), faneca (7,3%), barbada común
(6%) e serrán cabra (5,8%); o camarón representa o 3%. Os valores de porcentaxe exprésanse sobre o total
do peso das especies acompañantes.
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Crustáceos (nécora, co 46,5%, e santiaguiño,
co 2%) e Charonia spp., cun 17% do peso
total, son as especies acompañantes de

maior importancia. Dentro da baixa porcenta-
xe dos peixes, o congro representa o 15% e
a serrán cabra o 9,3% (figura 59).

Figura 58. Porcentaxe das especies acompañantes, en peso total, para as zonas VI-VII (A Costa da Morte-Arco
Ártabro). Hai que resaltar a presenza de crustáceos: nécora (33,3%), santiaguiño (3,1%), boi (2,1%) e lum-
brigante (1,8%); entre os peixes, o congro (29,3%), serrán cabra (7,6%) e barbada común (3,5%), e o molus-
co Charonia spp. (cornos) co 9,6%. Os valores de porcentaxe exprésanse sobre o total do peso das 60 espe-
cies acompañantes.
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3.5.1. ESPECIES COMERCIAIS

As especies acompañantes comerciais están

compostas, esencialmente, de crustáceos e

algúns peixes.

A nécora (19,2% do total en número e 4,7%

en peso) é a especie comercial máis captura-

da (foto 24), o que tamén nos indica a duali-

dade nécora-polbo. Dos 32.275 individuos

contabilizados en todo o período, o 98,2%

capturáronse nos lances que inclúen as nasas

caladas desde o día anterior e que, por tanto,

están toda a noite no mar (118 nécoras cada

1.000 nasas). Nos lances efectuados o mesmo

día, a captura redúcese moitísimo (5 nécoras

cada 1.000 nasas) e parte desta débese aos

lances calados antes do amencer. Isto demos-

tra que a nécora é de hábitos nocturnos, ao

contrario que o polbo, e que cando abre a súa

veda empregan a mesma nasa para capturar as

dúas especies. Esta achega económica é

importante para esta frota, xa que coincide a

devandita apertura cos baixos rendementos de

polbo (verán).

En menor medida tamén se captura camarón

(22,2% en número e 0,25% en peso do

total), santiaguiño (3% en número e 0,26%

Figura 59. Porcentaxe das especies acompañantes, en peso total, para as zonas VIII-IX (Arco Cantábrico).
Crustáceos (nécora, co 46,5%, e santiaguiño, co 1,9%) e o molusco Charonia spp., cun 17% do peso total,
son as especies acompañantes de maior importancia. Dentro da baixa porcentaxe dos peixes, destaca o con-
gro, co 15%, e a serrán cabra, co 9,3%. Os valores de porcentaxe exprésanse sobre o total do peso das 38
especies acompañantes, sendo a zona con menor diversidade interespecífica.
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en peso), boi (0,38% en número e 0,2% en
peso) e lumbrigante (0,25% en número e
0,17% en peso). Entre os peixes, o congro, a

serrán cabra, a faneca, as barbadas e donce-
las son as especies mellor representadas
(táboa XVIII e anexo V).

Foto 24. A nécora (Necora puber) é a principal especie accesoria capturada con nasa de polbo (19,2% en
número e 4,7% en peso), quedando retida nun 48% e descartando o resto por estar en veda, non alcanzar o
tamaño comercial, estar ovadas ou presentar a cuncha branda en períodos de muda. Embarcación Adiós
(Portosín).

Táboa XVIII. Especies acompañantes comerciais en peso (g) e porcentaxe retida.

NOME NOME PESO PESO PESO 
% RET

.
CIENTÍFICO COMÚN RETIDO DESCARTADO TOTAL

Necora puber Nécora 1.528.952 1.648.220 3.177.172 48,12
Conger conger Congro 1.027.115 1.149.709 2.176.824 47,18
Charonia spp. Cornos 467.154 309.399 776.553 60,16
Trisopterus luscus Faneca 345.344 56.927 402.271 85,85
Gaidropsarus vulgaris Barbada común 313.607 105.938 41.9545 74,75
Serranus cabrilla Serrán cabra 204.904 413.376 618.280 33,14
Palaemon spp. Camaróns 170.881 2.131 173.012 98,77
Coris julis Doncela 95.789 87.346 183.135 52,31
Scyllarus arctus Santiaguiño 70.543 106.993 177.536 39,73
Homarus gammarus Lumbrigante europeo 56.578 59.369 115.947 48,80
Labrus bimaculatus Rei 34.890 48.378 83.268 41,90
Spondyliosoma cantharus Choupa 33.553 13.745 47.298 70,94
Outras (27) 72.996 503.228 576.224 12,67

Total retidas (39) 4.422.306 4.504.759 8.927.065 49,54
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Unha parte das especies comerciais é, con

frecuencia,  descartada, ben por estar en

veda ou polo seu pequeno tamaño, inferior

ao tamaño mínimo legal de extracción e

comercialización (fundamentalmente, os

crustáceos), ben por non existir un mercado

local desas especies, ou ben polo escaso

valor económico que alcanzan. Do peso total

das 39 especies acompañantes comerciais

soamente se retivo aproximadamente a

metade, un 49,5% (táboa XVIII). A porcenta-

xe da captura retida por especies móstrase

na figura 60.

3.5.2. ESPECIES NON-COMERCIAIS

Unha gran parte das especies non-comerciais

está formada por invertebrados, non contabili-

zadas debido á imposibilidade de facelo nestas

embarcacións. Dentro das especies contabiliza-

das hai 46 que supoñen un 1,03% en núme-

ro e un 0,08% en peso da captura total; des-

tacan varias especies de blénidos e góbidos

entre os peixes. A presenza de moluscos bival-

vos pode deberse a que son introducidos na

nasa, presumiblemente polos polbos, que os

transportan para inxerilos e que logo os aban-

donan ao teren outro alimento de máis doado

acceso (carnada da nasa).

Figura 60. Porcentaxe das especies comerciais acompañantes, en peso retido, para toda Galicia. 12 especies
representan o 85,1% do peso retido, destacando a nécora (35,6%) e o congro (24,4%); o 4,9% restante agru-
pa 27 especies.
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3.6. Cumprimento da normativa

Das 780 xornadas observadas coa nasa de
polbo, soamente en 35 (4,5%) a embarca-
ción simultaneou varias artes na mesma
faena de pesca (táboa XIX). Mentres que na
zona VIII-IX (Arco Cantábrico) só se constatou
unha xornada con simultaneidade de máis
dunha arte, na zona I-V (Rías Baixas) aumen-
ta este número e o cumprimento da norma-
tiva é menor (a medida que aumenta o porte
da embarcación, esta práctica faise máis fre-
cuente). Por rangos de TRB, o segmento
superior (≥5,01) presenta a porcentaxe de
cumprimento da normativa máis baixa
(94,1%). Os miños (35,7%), as vetas
(28,6%), os cacharros para polbo (20%) e a
nasa de centola (17,1%) son as artes máis
utilizadas nestas 35 xornadas onde hai simul-
taneidade de varias artes. Tamén se rexistra-
ron outras artes de forma máis ocasional
como os rascos ou raeiras e os trasmallos.

En canto á propia arte da nasa de polbo e ás
súas dimensións máximas (lonxitude, ancho
ou alto e diámetro do embude), o cumpri-
mento da lexislación oscila entre o 95 e o
100%, non atopando diferenzas por zonas e
segmentos de TRB. O tamaño mínimo da
malla (20 mm de lado do cadrado) só pre-
senta un 5% de legalidade para toda a costa
galega (táboa XX), presentando a porcentaxe
máis baixa na zona VI-VII (A Costa da Morte e
Arco Ártabro), cun 2,6%, e a maior nas Rías
Baixas, cun 6% (isto débese á utilización de
nasas de tipo rectangulares ou cadradas e
tipo troncocónicas –nasa portuguesa sen gan-
chos no embude– que presentan unhas
mallas de maiores dimensións). Por segmen-
tos de tonelaxe, o inferior (≤2,5) é o que ofre-
ce un maior cumprimento da normativa.

O número máximo de nasas correspondentes
a cada embarcación (foto 25), regulado no
D348/2002, presenta un cumprimento do

Táboa XIX. Porcentaxe (%) no cumprimento da normativa da prohibición de simultanear máis dunha arte por
xornada (Orde do 26 de outubro de 2004), por zonas e segmentos de TRB.

Táboa XX. Porcentaxe (%) no cumprimento da normativa do tamaño mínimo da malla da nasa de polbo –20
mm lado do cadrado– (D348/2002), por zonas e segmentos de TRB.

PROHIBICIÓN DE SIMULTANEAR ARTES: 95,5% CUMPRIMENTO (745 DE 780 xornadas)

Segmentos TRB Zona I-V Zona VI-VII Zona VIII-IX Total Galicia

≤ 2,5 TRB 100 94,6 90,9 96,6 
De 2,51 a  5 TRB 97,9 100 100 98,8 
≥ 5,01 TRB 90,6 97,0 100 94,1 

Total 93,5 96,7 99,4 95,5

MALLA NASAS POLBO: 5% CUMPRIMENTO (N = 5.508 caceas )

Segmentos TRB Zona I-V Zona VI-VII Zona VIII-IX Total Galicia

≤ 2,5 TRB 11,2 3,4 0 7,2
De 2,51 a  5 TRB 6,0 2,5 2,5 4,6
≥ 5,01 TRB 5,2 2,3 5,7 4,8

Total 6,0 2,6 4,6 5,0
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22,9% nas 780 xornadas observadas en toda

a costa (táboa XXI). Por zonas, a legalidade

aumenta de sur a norte, pasando do 10,7%

das Rías Baixas (I-V) ao 67,5% no Arco

Cantábrico (VIII-IX). Por rangos de tonelaxe,

son as embarcacións inferiores a 2,5 TRB as

que máis adoitan superar o número de nasas

autorizado (17,8%), e é nas Rías Baixas onde

é maior o número de nasas por embarcación

(11,8% de legalidade).

O cumprimento de levar as nasas a terra todos

os días entre cabo Silleiro e punta Río Sieira

(D348/2002, parte da zona I e as zonas II e

III), sitúase no 68,8% (1.576 lances ou caceas

de 2.289 efectuados na devandita zona). O

Táboa XXI. Porcentaxe (%) no cumprimento da legalidade do número máximo de nasas permitido por embar-
cación (D348/2002), por zonas e segmentos de TRB.

Foto 25. Embarcación Adelante Legión Dos, regresando cargado de nasas ao porto de Canido (Vigo). Un barco
que traballe entre cabo Silleiro e punta Río Sieira debe levar as nasas autorizadas, en función do seu TRB, a
terra todos os días. (Esta embarcación de 5,8 TRB pode traballar con 200 nasas e mais 50 por tripulante, e ata
un máximo de 350). Fotografía cedida por Alberto Garazo.

N.º NASAS/EMBARCACIÓN: 22,9% CUMPRIMENTO (N = 780 xornadas )

Segmentos TRB Zona I-V Zona VI-VII Zona VIII-IX Total Galicia

≤ 2,5 TRB 11,8 21,4 27,3 17,8
De 2,51 a  5 TRB 4,1 22,7 57,1 22,0
≥ 5,01 TRB 12,8 9,1 77,3 24,5

Total 10,7 13,8 67,5 22,9
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31,2% restante (713 lances) incumpre a nor-
mativa e as caceas estaban caladas desde o día
anterior.

O tamaño mínimo de extracción do polbo
(foto 26), situado en 750 g (Orde do 15 de

novembro de 1992), respéctase maioritaria-
mente en toda a costa galega (táboa XXII). Por
segmentos de tonelaxe, non se aprecian dife-
renzas, mentres que por zonas, ao contrario do
visto anteriormente, a zona máis legal co peso
mínimo son as Rías Baixas (97,8%).

Foto 26. José Blanco Suárez, mariñeiro da embarcación Tabar, de Malpica, cun polbo retido de 2.600 g e outro
descartado de 400 g (devolto vivo ao mar tras realizar a fotografía).
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O respecto dos topes de captura de polbo

establecidos nos correspondentes plans
experimentais e na Orde do 16 de xuño
de 2003 (40 kg por tripulante e día ata un

máximo de 160 kg por embarcación) descrí-

bese na táboa XXIII. Non se aprecian dife-

renzas por zonas (86-89% legais), mentres

que os segmentos de TRB inferiores respec-

tan máis a cota (91%) que as embarcacións

≥5,01 TRB, que son as menos respectuosas

(86%).

O cumprimento das vedas para as especies

de crustáceos (D424/1993 e Plans de
explotación marisqueira anuais 1999-
2004) máis importantes que entran na nasa

de polbo reflicte un 72,5% e un 22,7%, res-

pectivamente, para a nécora e o santiaguiño

(táboa XXIII). Outra especie como o lumbri-

gante, capturada en menor número, sitúase

arredor do 80%. A zona VIII-IX é a que pre-

senta un maior grao de cumprimento, men-

tres que por segmentos de tonelaxe o res-

pecto da normativa é maior nas embarca-

cións pequenas que nas grandes.

As femias ovadas de nécora e santiaguiño

(foto 27) son devoltas ao mar nun 71,3% e

un 65,3%, respectivamente (táboa XXIV). A

zona VIII-IX é a máis respectuosa, mentres

que non hai diferenzas en función da tonela-

xe do barco.

En canto ao respecto do tamaño mínimo

(Orde do 15 de novembro de 1992) de 5,5

cm para a nécora (eixe antero-posterior ou

lonxitude da cuncha ou cefalotórax, medida

sobre a liña mediana que vai desde as espi-

ñas frontais ata o extremo posterior) e de 9

cm para o santiaguiño (9 cm de lonxitude

total, desde o extremo do rostrum ata o final

do telson), a porcentaxe de legalidade sitúa-

se no 51,1 e 69,7%, respectivamente, en

toda Galicia (táboa XXIV). Por segmentos de

Táboa XXII. Porcentaxe (%) no cumprimento da legalidade do peso mínimo de extracción e comercialización
–750 g– (Orde do 15 de novembro de 1992), por zonas e segmentos de TRB.

Táboa XXIII. Porcentaxe (%) no cumprimento da legalidade nos topes de captura de polbo –40 kg por tripu-
lante e día ata un máximo de 160 por embarcación– (Plans experimentais de captura de polbo con nasa 1998-
2002 e Orde do 16 de xuño de 2003), por zonas e segmentos de TRB.

PESO MÍNIMO POLBO: 96,5% CUMPRIMENTO (N = 31.450 polbos retidos)

Segmentos TRB Zona I-V Zona VI-VII Zona VIII-IX Total Galicia

≤ 2,5 TRB 97,8 97,4 98,7 97,7
De 2,51 a  5 TRB 97,5 94,4 91,0 94,8
≥ 5,01 TRB 97,8 94,7 96,5 96,7

Total 97,8 95,0 95,0 96,5

TOPES DE POLBO POR EMBARCACIÓN E DÍA: 88% CUMPRIMENTO (N.º = 780 xornadas)

Segmentos TRB Zona I-V Zona VI-VII Zona VIII-IX Total Galicia

≤ 2,5 TRB 98,0 83,9 100 91,5
De 2,51 a  5 TRB 91,8 95,4 87,8 91,1
≥ 5,01 TRB 85,7 85,6 87,6 86,0

Total 88,6 86,2 88,5 88,0
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TRB, este cumprimento diminúe conforme
aumenta a tonelaxe da embarcación para
ambas as dúas especies. Por zonas, temos
que, para a nécora, a zona norte (zona VIII-

IX) é a máis respectuosa, mentres que para o
santiaguiño esta honra lle corresponde ás
Rías Baixas (zona I-V).

Foto 27. Santiaguiño (Scyllarus arctus) ovado duns 18 cm de lonxitude total, medido desde a punta do ros-
trum (prolongación cefálica máis ou menos alongada e puntiaguda dalgúns crustáceos) ata o extremo poste-
rior do telson (peza impar con que remata o corpo, puntiaguda ou ganchuda, que xunto co sexto par de apén-
dices abdominais pode formar o abano caudal).



126

Táboa XXIV. Porcentaxe (%) no cumprimento da legalidade nas principais especies de crustáceos: nécora e
santiaguiño (D424/1993, Orde do 15 de novembro de 1992 e Plans de explotación marisqueira anuais
1999-2004), por zonas e segmentos de TRB. Tamaño da nécora: 5,5 cm de eixe A-P: eixe antero-posterior
ou lonxitude da cuncha ou cefalotórax, medida sobre a liña mediana que vai desde as espiñas frontais ata o
extremo posterior. Tamaño do santiaguiño: 9 cm de lonxitude total, desde o extremo do rostrum (prolonga-
ción cefá l ica má is ou menos alongada e puntiaguda dalgúns crustáceos) ata o final do telson (peza impar
con que remata o corpo, puntiaguda ou ganchuda, que xunto co sexto par de apéndices abdominais pode
formar o abano caudal).

CUMPRIMENTO DA NORMATIVA PARA NÉCORA E SANTIAGUIÑO

Especie Segmentos TRB Zona I-V Zona VI-VII Zona VIII-IX Total Galicia

VEDAS: 72,5% na nécora e 22,7% no santiaguiño

≤ 2,5 TRB 80,8 86,8 100 84,3
De 2,51 a  5 TRB 80,5 59,6 100 83,3
≥ 5,01 TRB 71,9 50,1 95,6 67,9

Total 74,6 58,6 96,7 72,5

≤ 2,5 TRB 57,1 66,0 100 66,4
De 2,51 a  5 TRB 45,2 53,8 57,1 48,4
≥ 5,01 TRB 10,2 17,8 51,2 17,4

Total 15,2 23,3 53,6 22,7

FEMIAS OVADAS: 71,3% na nécora e 65,3% no santiaguiño.

≤ 2,5 TRB 63,0 69,8 100 68,3
De 2,51 a  5 TRB 68,0 50,0 88 69,3
≥ 5,01 TRB 61,4 74,0 97,2 72,7

Total 65,0 69,5 94,6 71,3

≤ 2,5 TRB 53,8 77,8 100 75,7
De 2,51 a  5 TRB 75,0 73,8 80,8 75,8
≥ 5,01 TRB 55,1 60,2 93,9 63,4

Total 56,8 63,7 92,5 65,3

TAMAÑOS MÍNIMOS (nécora = 5,5 cm eixe A-P e santiaguiño = 9 cm LT): 51,1 e 69,7% respect.)

≤ 2,5 TRB 53,0 61,3 50,0 57,7
De 2,51 a  5 TRB 47,8 46,3 57,9 50,3
≥ 5,01 TRB 49,9 44,6 58,1 49,7

Total 49,9 49,4 58,0 51,1

≤ 2,5 TRB 100 82,0 75,0 84,1
De 2,51 a  5 TRB 84,8 76,2 85,7 82,4
≥ 5,01 TRB 86,1 53,1 76,4 67,0

Total 86,4 57,5 78,1 69,7

Nécora 
(N=12.819)

Santiaguiño 
(N=1.878)

Nécora 
( N=2.284)

Santiaguiño 
( N=1.450)

Nécora 
( N=5.934)

Santiaguiño 
( N=783)
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3.7. Aspectos socioeconómicos

Para calcular un rendemento económico
medio teórico por xornada, analizáronse as
780 saídas da UTPB (táboa XXV). O valor eco-
nómico das diferentes especies foi calculado a
partir dos prezos medios do ano 2004 en dúas
das principais lonxas existentes en cada zona,
en función da súa importancia nas vendas de
polbo (táboa XXVI); así, nas Rías Baixas (I-V),
escolleuse Bueu e Ribeira; na zona intermedia
(VI-VII), Malpica e A Coruña, e na costa norte
(VIII-IX), Cedeira e Burela. Para as especies que
non tiñan venda nestas lonxas, elixíronse
outras pertencentes á mesma zona.

Para o total de Galicia, nas 780 xornadas
observadas, obtense unha media de 2,7 tri-
pulantes que viran 494 nasas, retendo 59,7
kg de polbo de 65,3 kg totais. O polbo
representa o 91,3% da captura retida e o
86,6% do valor económico dunha xornada
media. Realizando un cálculo económico da
xornada “á parte”, que é o utilizado en practi-
camente toda a frota, dos 359 euros de media

obtidos, a metade é para a embarcación e a
outra para repartir entre a tripulación, quedan-
do: 359/(2x2,7) = 66,5 €/tripulante x xorna-
da. Aplicando o tempo de traballo medio:
66,5/7,8 = 8,5 euros, que sería o que gaña-
ría un tripulante por hora de traballo e día
(táboa XXV).

Realizando esta mesma operación nas tres
zonas, obtense que nas Rías Baixas (zona I-V)
se efectuaron 413 saídas, cunha media de tres
tripulantes e virando 602 nasas, retendo 58,7
kg de polbo de 65,4 kg totais. O polbo repre-
senta o 91,4% da captura retida e o 88,7% do
valor económico dunha xornada media. Se se
leva a cabo o mesmo cálculo económico, que-
daría: 428,4/(2x3) = 71,4 €/tripulante x xor-
nada. Aplicando o tempo de traballo medio:
71,4/8,9 = 8 euros, que sería o que gañaría un
tripulante por hora de traballo e día (táboa XXV).

Na zona da Costa da Morte-Arco Ártabro
(zona VI-VII) efectuáronse 210 saídas, cunha
media de 2,6 tripulantes e virando 463 nasas,
retendo 63,6 kg de polbo de 69,6 kg totais. O

Táboa XXV. Rendementos económicos medios teóricos por zonas. Datos en función da captura retida a bordo
e segundo prezos medios de 2004 nas lonxas máis importantes de venda de polbo de cada zona. Nas Rías
Baixas (I-V), escolleuse Bueu e Ribeira; na zona intermedia (VI-VII), Malpica e A Coruña, e na costa norte (VIII-
IX), Cedeira e Burela. Para as especies que non tiñan venda nestas lonxas, elixíronse outras pertencentes á
mesma zona (fonte: www.pescadegalicia.com).

(*) Supoñendo repartición "á parte", onde a metade é para a embarcación e a outra metade para repartir entre os tripulantes.

ZONAS I-V VI-VII VIII-IX TOTAL

Xornadas 413 210 157 780
N.º tripulantes 3 2,6 2,2 2,7
N.º nasas viradas 602 463 254 494
kg polbo retido 63,6 58,7 49,3 59,7
kg retidos totais 69,6 65,4 52,6 65,3
Valor económico polbo (euros) 380 283,3 237,8 310,9
Valor económico total (euros) 428,4 340,2 265,3 359
Tempo traballo (horas) 8,9 6,8 5,4 7,8
Euros/tripulante/hora traballo (*) 8 9,6 11,2 8,5
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polbo representa o 89,8% da captura retida e

o 83,3% do valor económico dunha xornada

media. O cálculo económico da xornada “á

parte” quedaría: 340,2/(2x2,6) = 65,4 €/tri-

pulante x xornada. Aplicando o tempo de tra-

ballo medio: 65,4/6,8 = 9,6 euros, que sería o

que gañaría un tripulante por hora de traballo e

día (táboa XXV).

Na zona da costa norte (zona VIII-IX) efectuá-

ronse 157 saídas, cunha media de 2,2 tripu-

lantes e virando 254 nasas, retendo 49,3 kg de

polbo de 52,6 kg totais. O polbo representa o

93,7% da captura retida e o 89,6% do valor

económico dunha xornada media. O cálculo

económico da xornada “á parte”, quedaría:

265,3/(2x2,2) = 60,3 €/tripulante x xornada.

Aplicando o tempo de traballo medio:

60,3/5,4 = 11,2 euros, que sería o que gaña-

ría un tripulante por hora de traballo e día

(táboa XXV).

En resumo, o número medio de tripulantes,

as nasas viradas, as horas de traballo e o

valor económico da xornada diminúe de sur

a norte, pero isto invértese ao obter o ren-

demento económico por hora de traballo (8

fronte aos 11,2 €/trip.xh). Estas diferenzas

veríanse incrementadas se o prezo fose o

mesmo para todas as zonas, xa que o prezo

medio do quilogramo de polbo nas Rías Baixas

foi máis de 1 euro superior ao das outras zonas

(táboa XXVI).

Táboa XXVI. Media das xornadas de nasa de polbo por zonas e o seu valor económico. O prezo das diferentes
especies foi calculado a partir dos prezos medios do ano 2004 en dúas das principais lonxas existentes en cada
zona e en función da súa importancia nas vendas de polbo. Así, nas Rías Baixas, escolléronse Bueu e Ribeira;
na zona intermedia, Malpica e A Coruña, e na costa norte, Cedeira e Burela. Para as especies que non presen-
tan venda nestas lonxas, elixíronse outras pertencentes á mesma zona. O prezo das especies para o total de
Galicia obtívose da media das tres zonas (Fonte: www.pescadegalicia.com). Prezo = euros por quilogramo en
lonxa, kg/xor = quilogramos retidos por xornada e valor en euros (€).

ZONA I-V ZONA VI-VII ZONA VIII-IX TOTAL GALICIA

ESPECIE Prezo kg/xor. Valor Prezo kg/xor. Valor Prezo kg/xor. Valor Prezo kg/xor. Valor

Octopus vulgaris 5,98 63,55 380 4,83 58,654 283,3 4,82 49,328 237,8 5,21 59,675 310,9

Necora puber 12,88 1,908 24,6 16,06 2,360 37,9 14,32 1,563 22,4 14,42 1,960 28,3

Conger conger 1,43 1,199 1,7 1,27 2,217 2,8 1,48 0,422 0,6 1,39 1,317 1,8

Trisopterus luscus 2,23 0,76 1,7 2,27 0,146 0,3 2,19 0,004 0,01 2,23 0,443 1,0

Gaidropsarus vulgaris 4,23 0,618 2,6 2,79 0,242 0,7 3,76 0,048 0,2 3,59 0,402 1,4

Charonia spp. 1,51 0,352 0,5 1,51 0,836 1,3 1,51 0,931 1,4 1,51 0,599 0,9

Palaemon spp. 33,71 0,352 11,9 36,31 0,119 4,3 47,18 0,004 0,2 39,07 0,219 8,6

Serranus cabrilla 1,96 0,348 0,7 1,67 0,195 0,3 1,67 0,128 0,2 1,77 0,263 0,5

Coris julis 4,54 0,177 0,8 3,82 0,091 0,3 3,82 0,023 0,1 4,06 0,123 0,5

Scyllarus arctus 28,76 0,071 2 28,51 0,168 4,8 42,09 0,038 1,6 33,12 0,090 3

Spondyliosoma cantharus 2,23 0,058 0,1 1,42 0,04 0,1 2,3 0,008 0,02 1,98 0,043 0,1

Homarus gammarus 24,9 0,052 1,3 21,9 0,146 3,2 23,98 0,027 0,7 23,59 0,073 1,7

Labrus bimaculatus 3,7 0,033 0,1 0,8 0,082 0,1 0,8 0,025 0,02 1,77 0,045 0,1

Maja squinado 12,69 0,004 0,1 11,43 0,050 0,6 9,22 0,010 0,1 11,11 0,006 0,1

Outras (*) 2,5 0,09(22) 0,2 2,5 0,09 (15) 0,2 2,5 0,008 (5) 0,02 2,5 0,09(26) 0,2

Total 69,576 428,4 65,440 340,2 52,568 265,3 65,345 359

(*) Entre parénteses, o número de especies restantes agrupadas.
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Cómpre ter en conta que moitas das especies
acompañantes ou accesorias que son retidas,
sobre todo os peixes, non son vendidas en
lonxa e son un particular “quiñón” para o auto-
consumo dos tripulantes.

Contrastando unicamente o valor económico
teórico do polbo por segmentos de TRB,
obsérvase que, ao aumentar a tonelaxe,
aumenta tamén o valor económico da xor-
nada (maior número de nasas viradas, maior
tempo de traballo e, consecuentemente,
maior captura retida de polbo). Isto invérte-
se se se calcula o rendemento económico
do polbo por hora de traballo, pasando dos
8,2 €/trip.xh nas embarcacións menores de
2,5 TRB aos 6,9 nas maiores de 5,01 TRB
(táboa XXVII).

Por segmentos de TRB e zonas sucede o
mesmo, aumentando estes rendementos
de sur a norte (táboa XXVII). No segmento
inferior (≤2,5 TRB), pasamos dos 7,2
€/trip.xh na zona I-V aos 12,2 na VIII-IX; no

intermedio (2,51 a 5 TRB) aumenta de 7,3 a
10,1, e no superior (≥5,01 TRB) dos 6,8 aos
9,8 €/trip.xh.

3.8. Análise de actividade da frota
de nasa de polbo

A Orde do 26 de outubro de 2004 pola que se
regula a alternancia de artes para embarca-
cións que traballan en augas da Comunidade
Autónoma de Galicia establece o uso do Libro
de Rexistro de Actividade Pesqueira (en diante
LRAP) como o instrumento para a recollida de
datos sobre alternancia, entendida como a
posibilidade que ten o armador dunha embar-
cación de utilizar as ata cinco artes de pesca do
seu permex, sempre segundo a regulamenta-
ción específica de cada arte. Os datos empre-
gados na presente análise proceden das bases
de datos mantidas polo Servizo de Pesca da
Dirección Xeral de Recursos Mariños da
Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos
(base de datos de alternancia e base de datos

Táboa XXVII. Rendementos económicos medios teóricos por segmentos de TRB e zonas, unicamente para a
especie obxectivo: o polbo (Octopus vulgaris). O prezo do polbo foi calculado a partir dos prezos medios do
ano 2004 en dúas das principais lonxas existentes en cada zona e en función da súa importancia nas vendas
da devandita especie. Así, nas Rías Baixas, escolleuse Bueu e Ribeira; na zona intermedia, Malpica e A Coruña,
e na costa norte, Cedeira e Burela. O prezo medio total do polbo obtívose da media das tres zonas (Fonte:
www.pescadegalicia.com).

(*) Supoñendo repartición "á parte", onde a metade é para a embarcación e a outra metade para repartir entre os tripulantes.

SEGMENTOS TRB ≤ 2,5 2,51 - 5 ≥ 5,01 TOTAL

ZONAS I-V VI-VII VIII-IX TOTAL I-V VI-VII VIII-IX TOTAL I-V VI-VII VIII-IX TOTAL

Xornadas 51 56 11 118 97 22 49 168 265 132 97 494 780
N.º tripulantes 1,8 1,7 1,5 1,7 2,2 2 2,1 2,2 3,6 3,2 2,3 3,2 2,7
N.º nasas viradas 309 260 156 272 432 326 203 351 720 571 290 596 494
kg polbo retido 28,3 31,7 32,9 30,3 37,8 38,3 42,9 39,4 79,9 74,2 54,4 73,4 59,7
Valor económico (€) 169,1 153,3 158,8 158 226 185,2 206,7 205,2 477,3 358,3 262,4 382,2 310,9
Tempo traballo (h) 6,5 5,4 4,4 5,7 7,1 5,9 4,9 6,4 9,8 7,2 5,8 8,6 7,8
Euros/trip./hora (*) 7,2 8,4 12,2 8,2 7,3 7,8 10,1 7,2 6,8 7,8 9,8 6,9 7,4
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do Rexistro Xeral de Buques) e son fundamen-

tais para coñecer o esforzo de pesca exercido

pola frota.

A análise da actividade espazo-temporal da

frota permite coñecer o esforzo pesqueiro

aplicado, ademais dunha descrición detalla-

da dos movementos de cambios de artes no

espazo e no tempo. Cabe matizar que a acti-

vidade se calcula a partir das declaracións do

LRAP, supoñendo que non necesariamente

todos os días declarados se converteron en

días de saída de pesca. Polo tanto, os datos

de actividade (léase tamén de esforzo en

forma de días de actividade) representan un

máximo segundo as declaracións realizadas

(foto 28).

Contabilizáronse os días de actividade declara-

dos pola frota de nasa de polbo segundo o

LRAP para o ano 2004 (261 días potenciais de

faena), obténdose datos sobre as artes máis

usadas, a época do ano de maior actividade a

cada arte e as variacións espazo-temporais da

frota en cada zona para cada arte.

Unha análise preliminar dos datos de alter-

nancia permítenos concluír que o esforzo

declarado pola frota de nasa de polbo está

lonxe da capacidade total de pesca, e distri-

búese de xeito desigual na costa galega

(figura 10).

A frota de nasa de polbo posúe na totalida-

de dos seus permex autorización para 33

artes diferentes. En diante entenderase

Foto 28. Os días de temporal poden ser motivo de erro á hora de considerar declaracións de actividade como
días de faena efectivos. Frecuentemente, o sector non declara inactividade durante estes días, coñecedor de
que en poucos días se reiniciarán os labores de pesca. Fotografía cedida por Alberto Garazo.
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como arte de pesca ou marisqueo non só
calquera instrumento utilizado para a captu-
ra de peixes e mariscos, senón tamén a téc-
nica para a explotación dun determinado
recurso, como por exemplo o mergullo en
apnea para extracción de navalla e longuei-
rón, ou a actividade de extracción de perce-
be. Na figura 61 amósanse as 18 artes máis
representativas segundo a súa presenza no
permex por segmento de TRB (anexo VIII).
As embarcacións de menor TRB presentan
maior proporción de artes, como a nasa de
nécora, o marisqueo de percebe, o maris-
queo desde embarcación, trasmallos e liña,
mentres que as de maior rexistro bruto pre-
sentan artes de mallar como miños e vetas.
A nasa de nécora é a arte máis frecuente

entre as embarcacións con nasa de polbo,
seguida de miños e vetas.

Atendendo á frecuencia das artes nos permi-
sos de explotación da frota de nasa de polbo
por zonas administrativas (figura 62), as
autorizacións a marisqueo e liña son os máis
frecuentes na Ría de Arousa, mentres que na
Costa da Morte e na zona VIII (Cedeira) é a
de marisqueo de percebe. O palangrillo é
proporcionalmente máis frecuente na Costa
da Morte e na Mariña Luguesa e as artes de
mallar como os miños e as vetas predominan
nas zonas VIII e IX, mentres que diminúe a
nasa de nécora con respecto a outras zonas.
Nestas zonas desaparece o marisqueo como
arte no permex. Ademais, o número de artes

Figura 61. Frecuencia das artes do permex de embarcacións con nasa de polbo segundo tramos de TRB (ano
2004). As embarcacións de menor TRB presentan maior incidencia en artes como nasa de nécora, marisqueo,
percebe, liña e nasa de camarón, mentres que os segmentos de maior TRB presentan artes como miños, vetas
e palangrillo.

Artes autorizadas na frota de nasa de polbo
por TRB (N=1.561) ano 2004
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diferentes nas zonas VIII e IX é menor que no

resto da costa.

O 80,8% dos días de actividade declarados

por esta frota de nasa de polbo son rexistra-

dos con só seis artes (táboa XXVIII). Por

zonas administrativas, existen diferenzas en

canto ás seis artes principais, representando

estas unha porcentaxe do total das declara-

cións que oscila entre o 77% (ría de

Arousa) e o 96,2% (A Mariña Luguesa). En

xeral, as Rías Baixas presentan maior diversi-

dade no número de artes no permex, decla-

rando actividade en maior proporción de

artes diferentes que as zonas do norte de

Galicia.

A frota declara un 33,9% de días de activida-

de con nasa de polbo, con respecto a todas

as artes que podería utilizar, o que significa

que, de entre as artes do permex da frota a

estudo, a nasa de polbo se declara en algo

máis dun terzo dos días posibles (89 días ao

ano dos 261 días potenciais). Ademais,

declara un 30,9% de días sobre o total

potencial de declaracións que podería reali-

zar para o total de artes do permex. En dedi-

cación, a nasa de polbo é seguida pola

extracción do percebe, cun 13,5% de días

declarados con respecto aos declarados para

a totalidade de artes posibles. A dedicación á

extracción do percebe da frota con nasa de

polbo e percebe no permex (408 embarca-

cións) é elevada (46,8% de días declarados

Figura 62. Frecuencia das 13 principais artes no permiso de explotación da frota de nasa de polbo segundo
zonas administrativas. En “Outras” recóllense as 20 artes restantes do permex da frota de nasa de polbo, que
só representan algo máis do 20% do total.

Distribución das artes de barcos con nasa de polbo 2004
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Táboa XXVIII. Porcentaxe de días de actividade por zonas administrativas (I a IX), ano 2004 (n.º = 1.561). %
tot.: porcentaxe de declaracións que representa esa arte con respecto ao total de declaracións para todas as
zonas e artes. PER.: total de permisos de explotación para cada arte. % des.: porcentaxe de declaracións de
actividade realizadas con respecto ao total potencial para esa arte (considéranse 261 días potenciais de acti-
vidade). En azul represéntanse os seis maiores valores para cada columna. Os recadros en branco corres-
ponden a zonas onde non hai barcos que posúen a arte en concreto no seu permex. Os valores 0 corres-
ponden a zonas en que, existindo embarcacións coa arte correspondente, non hai declaracións no LRAP para
esa arte. Na táboa pódense apreciar as artes máis usadas e cales non están sendo usadas pola frota de nasa
de polbo por zonas.

Zonas Administrativas
Arte ou técnica I II III IV V VI VII VIII IX %Tot. PER. %Des

NP 33 33 32 26 48 35 31 22 50,4 33,9 1.561 30,9
NN 8,6 8,5 7,6 6,4 3,8 3,6 5,8 3,2 2,4 6 806 10,6
Mi 9,1 13 9,1 18 15 8,2 8,9 14 14,3 10,9 707 21,9
Ve 5 5,2 5,5 3,9 11 6,4 10 4,6 16,1 6,8 639 15,2
T 3,2 3,5 3,6 4,6 5,4 5,5 11 2 0,4 4,5 576 11,1
Pllo 2,2 0,2 1,2 0,2 2,8 2,8 5,7 9,8 8,6 3 552 7,7
Ma 6,3 15 15 30 0 4 17 9,6 419 32,4
Pe 16 6,9 6,3 2,6 3,9 28 4,4 40 4,4 13,5 408 46,8
Li 0,9 1 6,7 0,8 0 1 0,4 0,7 0,5 1,9 316 8,3
NCa 0,7 0,5 2,7 1 1,8 1,9 1,1 0,1 0 1,3 224 8,3
RV 1,7 0 2,4 0 0,7 95 10,7
X 0,7 1,7 0,2 0 1,1 0 0 0 0 0,5 85 7,6
RCa 0,5 0,03 0 0 0 0,2 0 0 0,01 0,1 77 2,1
Ou 1,6 0,8 0,3 0,3 1,5 1,6 0,8 1,1 0 1 69 21
N&L 5,2 3,6 0,8 0,3 3 0,6 1,8 53 47,3
ER 1,1 0,1 0 0 0,2 46 5,9
Bi 0,6 0,4 0,6 0,1 0,2 0 0,04 0,2 40 7,9
Bo 1,2 1,6 0,5 0 0 0,5 32 21,7
NF 0,6 2,2 1,1 0,9 0,9 0,2 0,4 0,8 29 38,1
NCh 0,3 0,1 1 0,5 0,2 19 12,9
Om 0,1 0 0,05 0,02 15 2,1
R 0 0,6 2,2 0,3 0,2 14 24,1
MM 0 0 0,2 0 0,05 12 5,4
CBo 0 0 0,1 0 0,02 11 2,5
BM 0,1 1 0,1 0,2 9 26,9
Alg 0,4 0 0 0,1 0,1 9 9,8
NL 0 0 0 0 0,1 0 6 1
BV 0,4 0,1 5 24,1
PO 0 0 3 0
RVZO 0,9 0,04 2 30,8
Na 0 0 0 2 0
NCo 0 0 2 0
CT 0 0 1 3,1

Nº artes ou técnicas 27 27 24 18 19 22 19 15 15 33

Autorizacións ou permisos de pesca
CT 0,2 0,4 0,3 2,1 0,2
PF 0,3 0,7 0,1 0,1 0,2
Rs 0,2 0,1 0,3 0,1
NCe 0,6 0,03
Ra 0,2 0,03
C 0,05 0,01
Inactividade 1,7 1,4 3,5 3,1 0,0 0,0 1,5 1,4 0,0 1,5
Total xeral 15,4 12,8 19,0 5,1 7,6 18,2 9,5 6,9 5,5 100
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sobre os potenciais). O 19% do total de

declaracións de actividade a calquera arte da

frota considerada realízase na ría de Arousa

(zona III). As táboas XXVIII e XXIX permiten

determinar o grao de uso de cada arte con

respecto ao resto de artes e ao potencial

posible para cada arte en concreto.

A actividade diaria da frota de nasa de polbo

está moi lonxe do seu máximo potencial (figu-

ra 63). Aínda que o 60% destas embarcacións

con nasa de polbo declaren actividade con esta

arte nalgún momento do ano, as porcentaxes

de actividade diaria oscilan entre o valor máxi-

mo do 38% e o mínimo do 21%, cunha media

de actividade diaria do 30,9% de embarca-

cións con respecto ao total da frota considera-

Táboa XXIX. Porcentaxe de actividade con nasa de polbo da frota de nasa de polbo (1.561 barcos) con res-
pecto ao total de días potenciais de traballo (261 días) e resto de artes, segundo zonas administrativas e seg-
mentos de TRB. En vermello preséntanse os valores máximo e mínimo.

Figura 63. Porcentaxe de actividade diaria declarada segundo o LRAP. O valor máximo de actividade é do 38%
da frota de nasa de polbo (588 embarcacións en marzo), moi lonxe da actividade máxima potencial que viría
dada pola saída ao mar un mesmo día das 1.561 embarcacións con nasa de polbo consideradas o 2004.
Diariamente estaría a exercer actividade extractiva un terzo da frota total de nasa de polbo.

Porcentaxe de frota que declara actividade por TRB e día ano 2004 (N=1.561)
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da. Destacan os máximos de actividade en
marzo e novembro, e o mínimo en xullo.

Segundo as características da frota, explicada
no punto 1.4 deste traballo, e coa distribución
das artes da frota de nasa de polbo, atenden-
do á declaración de actividade no LRAP en
2004, podemos clasificar a frota de nasa de
polbo en tres grupos:

• Embarcacións que, con nasa de polbo no
seu permex, declaran un día ao ano, polo
menos, de actividade con nasa de polbo
(foto 29). Trátase do 60% da frota analiza-
da (931 embarcacións para o ano 2004).

• Embarcacións que, con nasa de polbo no
seu permex, non declaran ningún día do
ano a nasa de polbo, pero si a outras artes

do seu permex. Trátase de case un terzo da
frota analizada (514 embarcacións para o
2004).

• Embarcacións que, con nasa de polbo no
seu permex, non teñen declaracións de
actividade a ningunha arte do seu permex.
Son barcos que non declaran actividade a
ningunha arte do seu permex no LRAP.
Nesta situación atopáronse 116 barcos
para o ano 2004, que representan un 7,4%
da frota de nasa de polbo.

3.8.1. EMBARCACIÓNS QUE, CON NASA DE POLBO

NO SEU PERMEX, DECLARAN UN DÍA AO ANO, POLO

MENOS, DE ACTIVIDADE CON NASA DE POLBO.

Na táboa XXX represéntase o número de
embarcacións con declaracións de actividade

Foto 29. Barcos virando nasas nas proximidades de Ons. O 60% das embarcacións con nasa de polbo no seu
permex declararon un día de actividade, polo menos, con nasa de polbo durante 2004. Fotografía cedida por
Alberto Garazo.
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con nasa de polbo en 2004. Durante este ano
declararon actividade un total de 931 embar-
cacións, un 60% das 1.561 embarcacións con
autorización para esta arte. Estas embarcacións
suman un total de 125.746 declaracións de
actividade, que representa unha media diaria
de 482 declaracións (embarcacións) durante
os 261 días potenciais de traballo considera-
dos. O segmento entre 0 e 2,5 TRB é o que
maior porcentaxe presenta neste sentido
(55%). A Mariña Luguesa (zona IX) presenta a
frota con maior porcentaxe de barcos con
declaracións de actividade con nasa de polbo
(76% do total de embarcacións para esa
zona), fronte ao 38% da zona IV. Cabe desta-
car a elevada participación que, con respecto a

outras zonas, existiu na Costa da Morte no
tramo de embarcacións de 0 a 2,5 TRB (75%).

Con respecto aos días de actividade, a frota
que traballa con nasa de polbo declara un
52% dos días potenciais, sendo o segmento
de máis de 5 TRB o que maior proporción de
días declara (61%), mentres que o de
menos de 2,5 TRB só declara actividade o
46% dos días potenciais de traballo. As
embarcacións de máis de 5 TRB da ría de
Pontevedra (Zona II) son as que maior pro-
porción de días declarados posúen, un 76%,
fronte ao 33% do segmento de TRB de 2,51
a 5 da zona VII.

Táboa XXX. Número de embarcacións con declaracións de actividade con nasa de polbo en 2004, porcentaxe
de embarcacións con declaracións de actividade con nasa de polbo e porcentaxe de días declarados con res-
pecto aos potenciais (261 días) pola frota que traballa con nasa de polbo (931 embarcacións). En vermello
preséntanse os valores máximo e mínimo, segundo zonas administrativas e segmentos de TRB. En 2004 reali-
záronse un total de 125.746 declaracións de actividade.

SEGMENTO TRB I II III IV V VI VII VIII IX Total xeral

0-2,5 47 34 62 25 65 75 46 38 73 55
2,51-5,0 59 58 59 38 75 74 44 61 95 61
maior de 5,01 72 67 68 53 74 64 60 59 70 66

Total xeral 56 50 63 38 70 72 51 53 76 60

(B) Porcentaxe de embarcacións con declaracións de actividade con nasa de polbo

SEGMENTO TRB I II III IV V VI VII VIII IX Total xeral

0-2,5 48 53 49 36 63 38 40 48 76 46 
2,51-5,0 52 51 40 56 61 54 33 45 63 51
maior de 5,01 58 76 54 53 64 63 71 42 55 61

Total xeral 52 60 50 49 63 45 51 45 60 52 (125.746 declar.)

(C) Porcentaxe de días declarados pola frota que traballa con nasa de polbo

SEGMENTO TRB I II III IV V VI VII VIII IX Total xeral

0-2,5 61 30 106 10 31 137 38 11 8 432 (28% da frota)
2,51-5,0 35 37 22 8 15 20 12 22 18 189 (12% da frota)
maior de 5,01 41 34 48 19 37 43 32 16 40 310 (20% da frota)

Total xeral 137 101 176 37 83 200 82 49 66 931 (60% da frota)

% por zonas* 14,7 10,8 18,9 4,0 8,9 21,5 8,8 5,3 7,1 100%

(A) Número de embarcacións con declaracións de actividade con nasa de polbo

* Con respecto ao total de frota que despacha á nasa de polbo (931 barcos). 
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As artes presentes nos permex desta frota non
difiren moito do total da frota de nasa de
polbo, salvo un aumento de autorizacións para
nasa de nécora, percebe, palangrillo e rastro de
camarón.

Ao longo do ano a frota dedica períodos de
tempo de distinta duración á pesca con nasa
de polbo, de tal forma que entre o 60 e o 90%
das embarcacións que se dedican a esta decla-
ran unha actividade mensual de, polo menos,
15 días. As embarcacións de menos de 2,51

TRB declaran proporcionalmente menor
número de días ao mes (figura 64).

O 50% da frota declara, polo menos, 120 días
ao ano de pesca, e non se aprecian diferenzas
segundo os tramos de período de tempo con-
siderados. Existen dous máximos: o estableci-
do polas embarcacións que dedican menos de
31 días de actividade ao ano, que representa
máis do 20%, e o correspondente ás embar-
cacións que dedican, polo menos, 241 días de
actividade ao ano, que representa case o 19%.

Figura 64. Temporalidade da actividade da frota de nasa de polbo segundo frecuencia de días declarados á
nasa de polbo por mes. Considérase a frota que declarou actividade nalgún momento ao longo do ano 2004
(931 barcos, dos 1.561 con nasa de polbo con permex en 2004). A maioría da frota que declara actividade
faino durante períodos de tempo longos (máis de 15 días ao mes). Cabe destacar que as embarcacións de
menos de 2,51 TRB tenden a alternar con outras artes con maior frecuencia ao longo de todo o ano.
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A frota repártese de forma bastante uniforme

ao longo dos períodos de tempo elixidos, o

que pode explicarse polos continuos cambios

de actividade ao longo do ano, consecuencia

do calendario de extracción dos recursos e

pola multitude de posibilidades das artes de

cada permex (figura 65).

A actividade declarada presenta un patrón

anual con variacións locais segundo a zona

administrativa e unha clara influencia polo

calendario de extracción doutros recursos. Os

máximos prodúcense entre os meses de

febreiro a maio e de outubro a novembro (pri-

meiro e cuarto trimestre do ano). Os valores

mínimos danse entre os meses de xullo a

agosto, destacando descensos na actividade

nos meses de xaneiro e decembro. Por seg-

mentos de TRB a actividade é similar á descri-

ta (figura 66 B), sinalando que no segmento

de 0 a 2,5 TRB a máxima actividade ten lugar

no segundo trimestre (en torno a xuño) e que

a liña de variación ao longo do tempo nos seg-

mentos de TRB de maior rexistro bruto é máis

regular que nas de menor TRB, consecuencia

dunha dedicación menos oportunista ao longo

do tempo dos segmentos de frota de maior

TRB. As embarcacións de 0 a 2,5 TRB caracte-

rízanse, na súa actividade, pola presenza de

series de picos e vales cunha periodicidade

quincenal, que se reflicten na liña que marca o

total de actividade diario da frota de nasa de

polbo (1 nas figuras 66 A e B). Neste seg-

mento de TRB atópase a frota que posúe auto-

rización de percebe no seu permiso de explo-

tación e que aproveita as mareas vivas para

alternar a esta arte, retornando á actividade con

nasa de polbo con peores mareas. Este patrón,

Figura 65. Número de barcos segundo os tramos de días declarados á nasa de polbo. O 50% da frota de nasa
de polbo declara actividade, polo menos, 120 días ao ano. Os máximos danse para a frota que declara menos
de 31 días (20,2%) e, polo menos, 241 días (18,6%).

N.º barcos segundo períodos declarados (por TRB)

18,6%

8,3%
10,0%

6,0%

11,4%

7,9%

10,4%

11,8%

20,2%

0

30

60

90

120

150

180

0-30 31-60 61-90 91-120 121-150 151-180 181-210 211-240 241-270 Días

nº barcos
0 a 2,5 TRB 2,51 a 5 TRB

maiores 5 TRB Total



139

Figura 66 A e B. Declaracións de actividade con nasa de polbo (ano 2004). As frechas en vermello (�) repre-
sentan os mínimos e as frechas en azul (�) representan os valores máximos. Pódese apreciar que a activida-
de da frota se axusta á bioloxía do polbo. (1) Exemplo de máximo de actividade como consecuencia da incor-
poración de barcos con percebe no seu permex á pesqueira con nasa de polbo. (2) Mínimos marcados polo
inicio da campaña da nécora. (3) Descenso de actividade en segmentos de maior TRB como consecuencia da
fin da veda da centola. (4) As embarcacións de menos de 2,51 TRB non regresan á pesqueira do polbo con
nasa de polbo, continuando a actividade no percebe polos elevados prezos deste marisco en decembro.
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como se verá máis adiante, está condicionado

maioritariamente polas embarcacións de

menor TRB da zona VI ou da Costa da Morte

(figura 71).

No segundo trimestre iníciase un descenso

progresivo da actividade da frota, debido á

saída da pesqueira das embarcacións de

maior segmento de TRB, alcanzando o míni-

mo de actividade declarada (2 nas figuras 66

A e B) a mediados de xullo, coincidindo co

inicio da actividade das embarcacións con

nasa de nécora (fin da veda a finais de xullo),

que é máis evidente no segmento de menos

de 2,5 TRB. De agosto a outubro a activida-

de con nasa de polbo volve incrementarse

paulatinamente, alcanzando un novo máxi-

mo. A partir de novembro prodúcese un des-

censo progresivo de actividade (3 nas figuras

66 A e B) nos segmentos de maior TRB, en

parte debido ao inicio da campaña da cento-

la con miños (fin da veda a finais de novem-

bro) e en parte porque as embarcacións de

menos de 2,5 TRB con percebe no seu per-

mex non regresan á pesqueira de nasa de

polbo, aproveitando os bos prezos do perce-

be a partir de mediados de decembro (4 nas
figuras 66 A e B).

O 87,5% das declaracións de actividade da
frota a estudo realízase con só seis artes (táboa
XXXI), das cales a nasa de polbo representa o
52,7% do total de xornadas declaradas, segui-
das pola actividade ao percebe cun 11,8% e á
nasa de nécora co 7,4%.

Se atendemos aos valores totais de xornadas
declaradas para o ano 2004 segundo zonas
administrativas, a zona VI (A Costa da Morte) e
a III (ría de Arousa) presentan os valores máis
elevados, sendo, por tanto, os lugares onde
maior esforzo (segundo número de días) se
estaría a exercer, mentres que na zona IV
(Muros) e VIII (Cedeira) se dan os máis baixos
(figura 67).

Por meses, a actividade declarada é máxima en
marzo e mínima en agosto. O segmento de 0
a 2,5 TRB posúe dous máximos de actividade
nos meses de marzo e xuño, mentres que as
embarcacións de máis de 5 TRB declaran
menos días de actividade en xullo (figura 68).

Táboa XXXI. Declaracións de actividade realizadas pola frota de nasa de polbo de Galicia que declara activida-
de con esta arte (n.º = 931) para as seis principais artes. Preséntanse as porcentaxes de declaracións de acti-
vidade con respecto ao total de declaracións da frota con nasa de polbo. O 87,5% da actividade declarada pola
frota de nasa de polbo realízase coas seis artes da presente táboa, destacando, tras a nasa de polbo, o 11,8%
das declaracións de actividade en extracción de percebe.

ARTES Declaracións % actividade

Nasa de polbo 125.746 52,7
Actividade ao percebe 28.224 11,8
Miños 17.701 7,4
Nasa de nécora 15.112 6,3
Marisqueo 13.304 5,6
Vetas 8.936 3,7
Total (para as seis principais artes) 209.023 87,5
Total Galicia (todas as artes e zonas da frota de nasa de polbo) 238.772 100
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Figura 67. Total de días declarados de actividade segundo o LRAP por zonas administrativas. Os puntos azuis
representan o total de barcos con nasa de polbo que declararon, polo menos, un día de actividade con nasa
de polbo para unha zona en concreto. No marco superior anótanse o total de barcos con actividade, polo
menos, un día con nasa de polbo para as zonas A (I-V), B (VI-VII) e C (VIII-IX) e o tanto por cento de declara-
cións con respecto ao total que representa a zona considerada. Por último, anótase sobre cada barra de cada
zona administrativa o TRB medio da frota que declara actividade. Obsérvase como as zonas III (ría de Arousa)
e VI (A Costa da Morte) presentan as maiores declaracións de actividade, principalmente por embarcacións dos
segmentos de TRB menores. As zonas con menor número de días totais declarados son a IV e a VIII, con embar-
cacións que, en media, presentan maior TRB.

Figura 68. Total de declaracións de actividade da frota de nasa de polbo por meses. O máximo está marcado
no mes de marzo e o mínimo en agosto. As embarcacións de menos de 2,51 TRB presentan dous máximos de
actividade en marzo e xuño. As embarcacións de máis de 5 TRB ofrecen o seu mínimo de actividade en xullo.
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Aínda que o maior número de declaracións de

actividade se produce nas zonas III e VI, as

embarcacións das zonas V e IX declaran máis

da metade dos días potenciais (figura 69 e

táboa XXXII). Se agrupamos por zonas oceano-

gráficas, non se observan diferenzas notables e

a actividade declarada está próxima ao 50% da

máxima total potencial.

Figura 69. Porcentaxe de actividade da frota considerada (931 embarcacións) con respecto ao potencial. Como
media, a frota que declara actividade con nasa de polbo faino en valores próximos ao 50% dos potenciais. A
zona V (Fisterra) e a IX (A Mariña Luguesa) alcanzan valores en torno ao 63%. Agrupando por zonas, non se
atopan grandes diferenzas.
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Táboa XXXII. Datos sobre a partición media diaria da frota de nasa de polbo segundo o LRAP. Na última colum-
na represéntase a porcentaxe de declaracións con nasa de polbo realizadas en 2004 con respecto ao total
potencial para cada zona.
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3.8.1.1. Análise da alternancia das Rías Baixas

A frota que declara actividade con nasa de
polbo nas Rías Baixas (Z I-V) está integrada
por 534 embarcacións dun total de 944, per-
tencendo o 44% ao segmento de TRB de 0
a 2,5, un 22% ao de 2,51 a 5 TRB, e o 34%
ao segmento de máis de 5,01 TRB. Na figu-
ra 70 e na táboa XXXIII pode observarse
como nas Rías Baixas a frota de nasa de
polbo presenta un patrón similar ao descrito
na figura 66, cun mínimo en agosto como
consecuencia da alternancia de parte da frota
de nasa de polbo á nasa de nécora a media-
dos de xullo (1), coincidindo co inicio da

campaña da nécora (Nécora puber). A finais
de novembro iníciase un novo descenso na
actividade como consecuencia da apertura
da centola con embarcacións que alternan a
miños (2). No segundo trimestre o descenso
é menos pronunciado que no patrón xeral
descrito, e cabe destacar que moitas das
embarcacións que declararon actividade á
nasa de nécora en xullo son as que progresi-
vamente alternan á nasa de polbo. Isto mani-
féstase en maior medida a partir do cuarto
trimestre (3), co inicio da campaña de libre
marisqueo, onde parte da frota alterna ao
marisqueo. Ademais, neste trimestre existe

Figura 70. Declaracións de actividade con nasa de polbo segundo as artes máis declaradas no LRAP nas Rías
Baixas. As frechas en vermello (�) representan os mínimos de barcos; as frechas en azul (�), os valores máxi-
mos. As artes representadas na gráfica corresponden ao 86,9% do total de días declarados da frota de nasa de
polbo que declara, polo menos, un día de actividade con nasa de polbo para todas as artes nesta zona. (1)
Descenso pronunciado de declaracións de actividade con nasa de polbo como consecuencia da alternancia da
frota á nasa de nécora, coincidindo co fin da veda desta especie. (2) Diminución de declaracións á nasa de
polbo como consecuencia do inicio da actividade con miños á centola. (3) Descenso de actividade de nasa de
nécora na frota con nasa de polbo no seu permex, coincidindo coa apertura dos bancos de libre marisqueo.
(4) Leve descenso de actividade con nasa de polbo por cambio de arte cara ao marisqueo desde embarcación
de moluscos bivalvos.
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un pequeno fluxo de embarcacións de nasa

de polbo con actividade ao marisqueo desde

embarcación (4). As embarcacións de nasa

de polbo que posúen no permex marisqueo

desde embarcación e nasa de nécora per-

tencen na súa maioría ao segmento de

menos de 2,51 TRB. Os meses de verán son

aproveitados polas embarcacións de maior

tonelaxe para realizar a varada co obxecto da

limpeza de casco, pintado, etc.

O 55% dos días declarados pola frota consi-

derada nas Rías Baixas é á nasa de polbo,

fronte ao 9% a miños. É destacable que o

74% do total das declaracións á nasa de

nécora e o 69,2% das declaracións ao maris-

queo da frota con nasa de polbo se realizan

entre a zona I e V. O 57,4% das declaracións

de actividade da frota de nasa de polbo para

todas as artes posibles realízanse nesta zona

(táboa XXXIII).

3.8.1.2. Análise da alternancia da Costa da

Morte e do Arco Ártabro.

A frota que declara actividade con nasa de

polbo na Costa da Morte e no Arco Ártabro

(Z VI-VII) está integrada por 282 embarca-

cións dun total de 438, pertencendo o 62%

ao segmento de TRB de 0 a 2,5, un 11% ao

de 2,51 a 5 TRB e o 27% ao segmento de

máis de 5 TRB. A frota das zonas VI e VII

(foto 30 e táboa XXXIV) presenta unha liña

de actividade moi influída pola alternancia

coa actividade de extracción de percebe (1),

principalmente do segmento de menos de

2,51 TRB, con mínimos de actividade á nasa

de polbo menos pronunciados que nas Rías

Baixas, pero localizados nas mesmas épocas

(principios de xaneiro, xullo e agosto, e

novembro). Nesta zona hai unha menor

influencia da frota de nasa de polbo que

declara actividade con nasa de nécora (2),

motivo dos mínimos de actividade de xullo a

agosto nas Rías Baixas. Cabe destacar que

nas mareas máis vivas do mes de xullo é

maior a frota de nasa de polbo que alterna

Táboa XXXIII. Declaracións de actividade realizadas pola frota de nasa de polbo da zona I-V para as seis artes
máis declaradas. Represéntase a porcentaxe de declaracións para a arte considerada con respecto ao total para
a zona en cuestión, porcentaxe de declaracións da arte en cuestión con respecto á desa arte para toda Galicia
e a porcentaxe de declaracións que representa esa arte nesa zona con respecto ao total de declaracións para
todas as artes e zonas. O 86,9% da actividade declarada pola frota de nasa de polbo das Rías Baixas realízase
coas seis artes da presente táboa.

Nasa de polbo 75.503 55,1 60,0 31,6
Miños 11.656 8,5 65,8 4,9
Nasa de nécora 11.173 8,1 73,9 4,7
Marisqueo 9.207 6,7 69,2 3,9
Percebe 7.197 5,2 25,5 3
Vetas 4.371 3,2 48,9 1,8

Total (para as 6 principais artes) 119.107 86,9 49,9
Total zona (todas as artes na zona) 137.093 57,4
Total Galicia (todas as artes e zonas) 238.772

ARTES Declaracións % declarac. %  declarac. da arte % declarac. respecto
na zona respecto a Galicia a todas as artes e zonas
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ao marisqueo de percebe que á nasa de
polbo. O descenso de actividade de finais de
ano está motivado, novamente, pola alter-
nancia ao marisqueo de percebe e en moi
pouca medida a miños, arte de pouca
importancia nas declaracións da frota desta
zona.

O 47,9% dos días declarados pola frota con-
siderada nas zonas VI-VII é á nasa de polbo.
Nesta zona teñen especial relevancia as
declaracións realizadas de actividade ao

marisqueo de percebe (un 23,1%). Destaca
que o 58,5% e o 47,2% das declaracións de
actividade ao marisqueo de percebe e tras-
mallos, respectivamente, realizados pola frota
con nasa de polbo en Galicia se realizan na
zona VI-VII. O 26,9% das declaracións de
actividade da frota de nasa de polbo para
todas as artes posibles realízanse nesta zona,
representando esta arte o 14,4% do total de
declaracións a todas as artes para toda
Galicia (táboa XXXIV).

Figura 71. Declaracións de actividade con nasa de polbo (ano 2004) segundo as artes con maior número
de declaracións de actividade no Arco Ár tabro. As frechas en vermello (�) representan os m ínimos e as
frechas en azul (�), os valores máximos. As artes representadas na gráfica corresponden ao 89,8% do total
de declaracións da frota de nasa de polbo que declara, polo menos, un d ía de actividade con nasa de
polbo, para todas as artes nesta zona. (1) Variacións de actividade con nasa de polbo como consecuencia
da alternancia periódica ao marisqueo de percebe, como consecuencia das mareas vivas. (2) A apertura da
nécora non ten tanta influencia coma nas R ías Baixas, e os m ínimos do verán están má is influ ídos pola acti-
vidade ao marisqueo de percebe. Os miños non representan influencia sobre a frota de nasa de polbo desta
zona, e a final de ano volve ser o marisqueo de percebe o receptor de actividade de embarcacións de nasa
de polbo.
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3.8.1.3. Análise da alternancia do Arco

Cantábrico

O Arco Cantábrico (zonas administrativas VIII

e IX) presenta os valores máis baixos de acti-

vidade de nasa de polbo (figura 72 e táboa

XXXV). Estes valores son tamén os máis esta-

bles no tempo. Só cabe destacar un mínimo

de actividade de xuño a agosto, máis exten-

so no tempo que noutras zonas, debido á

alternancia da frota de nasa de polbo ao

marisqueo de percebe (1). Neste período a

frota de nasa de polbo que declara activida-

de ao marisqueo de percebe supera as

Foto 30. A alternancia ao percebe no segmento de embarcacións de menos de 2,51 TRB é moi importan-
te dentro da frota de nasa de polbo que traballa nas zonas administrativas VI e VI I. Fotograf ía cedida por
Alberto Garazo.

Táboa XXXIV. Declaracións de actividade realizadas pola frota de nasa de polbo da zona VI-VII para as seis artes
máis declaradas. Represéntase a porcentaxe de despachos para a arte considerada con respecto ao total para
a zona en cuestión, porcentaxe de declaracións da arte en cuestión con respecto ás desa arte para toda Galicia
e a porcentaxe de declaracións que representa esa arte nesa zona con respecto ao total de declaracións para
todas as artes e zonas. O 89,8% da actividade declarada pola frota de nasa de polbo do Arco Ártabro realíza-
se coas seis artes da presente táboa.

Nasa de polbo 34.287 47,9 27,3 14,4
Percebe 16.516 23,1 58,5 6,9
Marisqueo 4.097 5,7 30,8 1,7
Trasmallos 3.291 4,6 47,2 1,4
Miños 3.164 4,4 17,9 1,3
Nasa de nécora 2.994 4,2 19,8 1,3
Total (para as 6 principais artes) 64.349 89,8 26,9
Total zona (todas as artes na zona) 71.639 30,0
Total Galicia (todas as artes e zonas) 238.772

ARTES Declaracións % declarac. %  declarac. da arte % declarac. respecto
na zona respecto a Galicia a todas as artes e zonas
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Figura 72. Declaracións de actividade á nasa de polbo (ano 2004) segundo as artes máis declaradas no Arco
Cantábrico. As frechas en vermello (�) representan os mínimos de barcos despachados. As artes representa-
das na gráfica corresponden ao 96,7% do total de declaracións da frota de nasa de polbo que declara, polo
menos, un día de actividade con nasa de polbo, para todas as artes nesta zona. (1) Os mínimos de actividade
no Arco Cantábrico só se dan na época estival, momento en que hai máis embarcacións despachadas a per-
cebe con nasa de polbo no seu  permex que de nasa de polbo.
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Táboa XXXV. Declaracións de actividade realizadas pola frota de nasa de polbo da zona VI-VII para as seis artes
máis declaradas. Represéntase a porcentaxe de despachos para a arte considerada con respecto ao total para
a zona en cuestión, porcentaxe de declaracións da arte en cuestión con respecto ás desa arte para toda Galicia
e porcentaxe de declaracións que representa esa arte nesa zona con respecto ao total de declaracións para
todas as artes e zonas. O 96,7% da actividade declarada pola frota de nasa de polbo do Arco Cantábrico rea-
lízase coas 6 artes da presente táboa. A nasa de polbo representa o 53,1% do total de declaracións de activi-
dade efectuadas pola frota de nasa de polbo nesta zona e só o 12,7% con respecto ao total de declaracións
para toda Galicia.

Nasa de polbo 15.956 53,1 12,7 6,7
Percebe 4.511 15,0 16,0 1,9
Miños 2.881 9,6 16,3 1,2
Vetas 2.716 9,0 30,4 1,1
Palangrillo 2.032 6,8 38,7 0,9
Nasa de nécora 945 3,1 6,3 0,4
Total (para as seis principais artes) 29.041 96,7 12,2
Total zona (todas as artes na zona) 30.040 12,6
Total Galicia (todas as artes e zonas) 238.772

ARTES Declaracións % declarac. %  declarac. da arte % declarac. respecto
na zona respecto a Galicia a todas as artes e zonas
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declaracións de actividade de nasa de polbo.

O resto de artes presentan unha continuida-

de no tempo de pouca influencia na liña de

actividade da frota de nasa de polbo, cun

lixeiro aumento da actividade nos meses de

verán a vetas.

O 53,1% (táboa XXXV) das declaracións de

actividade da frota (que declara actividade

polo menos un día con nasa de polbo) son á

nasa de polbo, seguidas polas declaracións

ao percebe (un 15%) para a zona VIII-IX.

Nesta zona destacan as declaracións ao

palangrillo, con respecto ás realizadas nas

outras zonas consideradas. Só o 12,2% das

declaracións de actividade da frota de nasa

de polbo para todas as artes se realizan nesta

zona, dando unha idea da menor importan-

cia que, en canto a esforzo pesqueiro, posúe

esta zona con respecto ao resto de Galicia. A

nasa de polbo representa o 6,7% do total de

declaracións a todas as artes para toda

Galicia. Seis artes completan o 96,7% das

declaracións de actividade da frota con nasa

de polbo no permex para esta zona.

3.8.2. EMBARCACIÓNS QUE, CON NASA DE POLBO

NO SEU PERMEX, NON DECLARAN NINGÚN DÍA DO

ANO DE ACTIVIDADE CON NASA DE POLBO PERO SI

CON OUTRAS ARTES DO SEU PERMEX.

O 33% da frota de nasa de polbo atopábase

nesta situación en 2004 (táboa XXXVI). Non

existen diferenzas por segmentos de TRB na

estrutura desta frota con respecto á que realiza

declaracións de actividade con nasa de polbo.

Si que existen diferenzas por zonas, xa que as

zonas VI (A Costa da Morte) e IX (A Mariña

Luguesa) presentan menos barcos que a frota

que si declara actividade con nasa de polbo.

Se atendemos ás artes nos permex desta frota,

a distribución é similar ao total da frota, desta-

cando unicamente que aumenta proporcional-

mente o número de embarcacións con maris-

queo, liña e trasmallos; as vetas pasan a ser a

terceira arte máis frecuente por diante dos

miños e desaparece o rastro de camarón entre

as artes máis frecuentes.

As declaracións do LRAP (figura 73 A) para a

frota considerada mostran como nas Rías

Baixas (Z I-V) a actividade declarada é princi-

Táboa XXXVI. Número e porcentaxe de embarcacións total, e declaracións de actividade en 2004, segundo
zonas administrativas e tramos de TRB. En vermello preséntanse os valores máximo e mínimo.

%* con respecto ao total da frota por cada zona con nasa de polbo no seu permex.
%** con respecto ao total de frota que non despacha a nasa de polbo (514 barcos).

Embarcacións que non declaran nasa de polbo

SEGMENTO TRB I II III IV V VI VII VIII IX Total xeral

0-2,5 47 49 60 18 13 32 33 17 2 271 (52,8%)
2,51-5,0 22 21 14 7 4 7 14 14 0 103 (20,0%)
maior de 5,01 16 15 21 11 12 24 18 10 13 140 (27,2%)

Total xeral 85 85 95 36 29 63 65 41 15 514
%* 35 42 34 37 25 23 40 45 17 33%
%** 16.5 16.5 18.5 7.0 5.6 12.3 12.6 8.0 2.9 100%
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Figura 73. Declaracións de actividade da frota de nasa de polbo que non declara actividade con nasa de polbo.
Nas zonas I-V (A), VI-VII (B) e VIII-IX (C). Na zona I-V a maioría das declaracións realízanse ao marisqueo desde
embarcación e marisqueo ao percebe, neste último caso principalmente polas embarcacións de menos de 2,51
TRB. No Arco Ártabro (VI-VII) as declaracións de actividade están repartidas entre as artes de vetas, miños,
marisqueo, trasmallos e marisqueo ao percebe. En menor medida declárase actividade con palangrillo. O Arco
Cantábrico presenta unha actividade principalmente marcada polo marisqueo ao percebe nos meses de verán
e os miños, con mínimos non acusados na época estival.
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palmente o marisqueo, con máximos a partir
do cuarto trimestre, momento en que se abre
o libre marisqueo, e mínimos no segundo tri-
mestre, momento en que se pechan a maioría
de bancos de ameixa como consecuencia de
vedas programadas en plans de explotación.
Os miños son a segunda arte con maior núme-
ro de declaracións nesta zona, presentando un
forte incremento como consecuencia do inicio
da campaña da centola a finais de novembro.
No Arco Ártabro e no Arco Cantábrico (figura
73 B e C), as declaracións de actividade mos-
tran unha maior estabilidade ao longo do ano.
Só o marisqueo ao percebe no Arco Ártabro
provoca oscilacións continuadas, debido á
alternancia de embarcacións en torno a esta
actividade, principalmente de menos de 2,51
TRB, e, como xa se comentou, con máximos
durante os días de mareas máis vivas. No caso
do percebe do Arco Cantábrico, a variación a
escala temporal quincenal (a motivada polas
mareas vivas) é menos acusada e existe un
máximo de actividade coincidindo cos meses
de verán.

3.8.3. EMBARCACIÓNS QUE, CON NASA DE POLBO

NO SEU PERMEX, NON TEÑEN DECLARACIÓNS A NIN-
GUNHA ARTE DO SEU PERMEX.

Das 1.561 embarcacións consideradas a

estudo, con nasa de polbo no seu permex

para o ano 2004, 116 non declararan activi-

dade a ningunha arte. Este dato representa o

7,4% da frota de nasa de polbo, sendo maior

a proporción de embarcacións nesta situa-

ción no segmento de menos de 2,51 TRB

(táboa XXXVII).

Segundo as artes nos permex destas embar-

cacións, temos unha frota en que desaparece

o percebe como unha das artes máis fre-

cuentes, aumentando os trasmallos, que ocu-

pan agora o terceiro lugar por diante dos

miños e as vetas, e a liña, que pasa a ser a

sexta arte con maior presenza na frota consi-

derada. Ademais, diminúen proporcionalmen-

te as embarcacións con nasa de nécora

(menos do 40%), e en menor medida de

marisqueo desde embarcación.

Táboa XXXVII. Relación de embarcacións con nasa de polbo no seu permex sen declaración de actividade a
ningunha arte segundo tramos de TRB e zonas administrativas. É de destacar que a maioría pertencen ao seg-
mento de menos de 2,51 TRB.

Zonas Administrativas
Segmentos TRB

Total
0-2,5 2,51 a 5 ≥ 5,01

I 22 2 0 24
II 9 6 2 17
III 6 1 2 9
IV 12 6 6 24
V 4 0 1 5
VI 13 1 0 14
VII 11 1 4 16
VIII 1 0 0 1
IX 1 1 4 6

Total xeral 79 (68%) 18 (16%) 19 (16%) 116
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4.1. Introdución

Como consecuencia do afundimento do
Prestige, o 19 de novembro de 2002, a Xunta
de Galicia, mediante a emisión de distintas
resolucións, prohibiu a actividade pesqueira
nas modalidades de artes menores, a excep-
ción da zona norte, abranguida entre punta
Candelaria e a desembocadura do río Eo.

A prohibición de pesca foise ampliando ás dis-
tintas zonas a medida que a vertedura chega-
ba á costa. O día 16 de novembro pechouse
toda a actividade pesqueira e marisqueira na
zona comprendida entre cabo Fisterra e punta
Seixo Branco (concello de Oleiros, A Coruña),
afectando todas as embarcacións de artes
menores con porto base na zona pechada cau-
telarmente (Resolución do 16 de novembro de
2002).

Nos días seguintes ampliouse progresivamente
a zona de prohibición, de modo que o 4 de
decembro de 2002 se determinou o peche de
toda actividade pesqueira e marisqueira desde
punta Candelaria ata a desembocadura do río
Miño (Resolución do 4 de decembro de
2002).

4.2. Plan de mostraxe

A Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos
estableceu un plan de avaliación da incidencia
do fuel vertido polo Prestige sobre o medio

mariño e os recursos vivos. Este plan permitiu
determinar o impacto da vertedura sobre:

• Os fondos mariños
• A liña de costa
• A columna de auga
• A biota
• As artes e aparellos

O Servizo de Asesoría Técnica e, por tanto, a
UTPB, foron os encargados pola Consellería de
Pesca e Asuntos Marítimos de realizar unha
prospección de fondos e especies co fin de
coñecer o estado dos caladoiros e das poboa-
cións, comerciais ou non.

Deseñouse unha mostraxe estratificada
mediante artes tradicionais de pesca de baixu-
ra. Para iso dividiuse a costa galega ata a isó-
bata de 100 metros mediante cuadrículas de 2
x 2 minutos de arco (aproximadamente 5,4
km2). En cada unha desas cuadrículas calouse,
aproximadamente no seu centro xeométrico e
en prospeccións sucesivas, unha cacea de 30-
50 nasas de polbo (equivalente a 500-600
metros) e unha cacea de 5 a 10 pezas de
miños (250-300 metros). Ademais, realizáron-
se arrastres de 300 a 600 metros con rastro de
vieira. A elección destas artes estivo motivada
polo seguinte:

• O rastro de vieira permitía determinar a
existencia ou non de fuel nos fondos e
baixo o substrato ata 10-15 cm. Con esta
arte traballouse en fondos de area ou lodo.

4 .  A V A L I A C I Ó N D O I M P A C T O C A U S A D O P O L A V E R T E D U R A
D O B U Q U E P R E S T I G E N A P E S Q U E I R A D E N A S A D E P O L B O
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• Os miños forman unha barreira que actúa

a xeito de filtro na columna de auga, o que

permitiu determinar a presenza ou non de

fuel en suspensión, así como en fondos de

todo tipo.

• As nasas, ao poderen ser caladas en cal-

quera substrato, permitiron determinar a

existencia de fuel en fondos de calquera

tipo: rochoso, areento e de lodo (foto 31).

Neste apartado só se presentan resultados

sobre a prospección con nasa de polbo. As

capturas realizadas, unha vez avaliadas, servi-

ron para deducir o efecto directo do fuel sobre

a fauna da zona. Especial atención recibiron

varios organismos que, polas súas característi-

cas de comportamento, serviron como especie

“sentinela” para detectar ou non fuel nos fon-

dos: centolas, cangrexos durmiñóns

(Atelecyclus undecimentatus), patexos

(Polybius henslowii) (foto 32) e ourizos esca-

vadores ou ratos de mar.

De cada cuadrícula tomáronse mostras de pei-

xes, moluscos e crustáceos comerciais para

unha posterior análise de contido en hidrocar-

buros aromáticos no Centro de Control de

Calidade do Medio Mariño.

O rexistro de parámetros biolóxicos, seguindo a

metodoloxía habitual da UTPB no monitoring

de pesqueiras de baixura, posibilitou comparar

rendementos, tamaños, pesos, etc., dos indivi-

duos capturados coas series de mostraxes de

anos anteriores.

Foto 31. “Galletas” de chapapote atopadas no interior de nasas de polbo nas inmediacións de Camariñas
durante a prospección de fondos do Prestige efectuada pola UTPB no barco Dejo de Camariñas.
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O 23 de xaneiro de 2003, a UTPB iniciou unha
mostraxe estratificada ata a isóbata dos 100 m
mediante o uso da arte de nasa de polbo, que
se desenvolveu en tres fases sucesivas (táboa
XXXVIII):

• Fase I: Rías Baixas, entre a desemboca-
dura do río Miño e punta Insua, realizada
entre os días 23 de xaneiro e o 10 de
febreiro.

• Fase II: Arco Ártabro, entre punta Nariga e
punta Candelaria, do 18 ao 27 de  marzo.
A falta de entendemento coas confrarías
situadas entre punta Langosteira e cabo

Prior impediu que se realizasen as mostra-
xes correspondentes a esa zona, polo que
foi imposible determinar o efecto da verte-
dura sobre os fondos e recursos mariños
con nasa de polbo.

• Fase III: A Costa da Morte, entre punta
Insua e punta Nariga, do 7 de maio ao 9 de
xuño.

En total, dividiuse a costa galega en 680 cua-
drículas de 2 x 2 minutos de arco (aproxima-
damente 5,4 km2), das cales 393 foron some-
tidas a mostraxe con, polo menos, un lance por
cuadrícula con nasa de polbo.

Foto 32. Exemplares de patexo (Polybius henslowii) manchados de fuel capturados con nasa de polbo nas
inmediacións da praia de Barrañán (Arteixo) polo barco Tabar de Malpica durante a prospección da UTPB de
fondos do Prestige.
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4.3 Resultados

Unha vez finalizada cada unha das fases de

prospección e analizada a información obtida,

de acordo cos informes elaborados polo

Servizo de Asesoría Técnica, fóronse abrindo á

actividade pesqueira as distintas zonas, come-

zando pola zona comprendida entre cabo

Silleiro e a desembocadura do río Miño, aberta

o día 17 de marzo (Resol. 13/03/03), ata que

a partir do 1 de xullo de 2003 se levanta a pro-

hibición en todas as zonas que aínda perma-

necían pechadas. Na figura 65 móstranse os

lances realizados con nasa de polbo durante a

prospección, diferenciando aqueles en que se

detectou presenza de fuel e aqueles en que

non. Os resultados correspondentes ás pros-

peccións realizadas con miños e rastros de viei-

ra serán presentados en futuras publicacións.

Neste apartado analízanse os rendementos

obtidos en cada fase e compáranse cos valores

medios de referencia da mesma época en

anos anteriores (1999-2001) observados pola

UTPB, así como a súa evolución nos meses

anteriores ao peche (pre-Prestige) e posterio-

res á apertura (post-Prestige).

Durante a prospección foron sometidas a mos-

traxe zonas habituais de pesca con nasa (zonas

caladoiro) e zonas non habituais (zonas non

caladoiro). Os rendementos que se analizan

son os obtidos nos lances realizados na zona

de caladoiro.

4.3.1. ZONA DAS RÍAS BAIXAS

Durante a prospección do polbo nas Rías

Baixas, realizáronse un total de 35 días de

mostraxe nos cales se deron 236 lances

sobre un total de 222 cuadrículas prospecta-

das, con 7.154 nasas viradas (táboa XXXVIII).

Dos datos dispoñibles sobre a pesqueira do

polbo con nasas determínase que 5.658

nasas (79% do total de nasas viradas) foron

largadas en zonas de caladoiro. Os resultados

obtidos son comparados cos datos de anos

precedentes durante o mesmo período

(xaneiro e febreiro de 1999 a 2002), así

como cos correspondentes ao trimestre pre-

vio ao peche da pesqueira (outubro a

decembro de 2002) e os dous meses poste-

riores á apertura (marzo e abril de 2003).

Para esta comparativa só foron tomados en

consideración aqueles lances comerciais en

que as nasas foron largadas o día anterior á

virada. Móstranse, ademais, os resultados

correspondentes a xaneiro e febreiro de

2004.

Durante a prospección obtivéronse rendemen-

tos medios de 251 g/nasa (táboa XXXIX e figu-

ra 74), que supón un aumento case tres veces

superior ao rendemento medio de anos ante-

Táboa XXXVIII. Características xerais da mostraxe con nasa de polbo.

Zona Días Cuadriculas Lances Nasas Lonxitude
Mostraxe caceas (m)

Río Miño - Punta Insua 35 222 236 7.154 68.779
Pta. Nariga - Pta. Candelaria 14 82 93 2.535 38.460
Pta. Insua - Pta. Nariga 15 89 101 3.482 39.280

TOTAL 64 393 430 13.171 146.519
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riores (1999-2002), que foi de 86 g/nasa. A
análise de rendementos, unha vez aberta a
pesqueira nesta zona tras a fin da crise, permi-
tiu obter, nas mostraxes de monitoring habi-
tuais programadas para o mes de marzo, os
valores máximos observados (máis de 250
g/nasa) nesta pesqueira das Rías Baixas, que
se mantiveron nos período sucesivos. Cabe
dicir, así mesmo, que os rendementos medios
para a prospección en todas as zonas (caladoi-
ro e non caladoiro) foron moi superiores aos
anteriores, 553 g/nasa.

Este incremento no rendemento débese
principalmente ao crecemento dos polbos.
O número de polbos capturados por cada 100
nasas (como índice da abundancia da especie)
mostrou un incremento do 35% entre os valo-
res observados durante a prospección (13,3
polbos por cada 100 nasas) e os correspon-
dentes ao mesmo período en anos anteriores
(9,7 polbos, táboa XXXIX e figura 74). Aqueles

valores non difiren dos observados no período
previo ao peche pola crise (13,8 polbos). O
peso medio dos polbos capturados durante a
prospección (1.878 g) é moi superior ao dos
períodos de referencia previos ao peche, de
1.118 g (táboa XXXIX).

A análise da distribución de clases de peso
mostra que nos meses previos ao peche (pre-
Prestige) a distribución estaba desprazada cara
á esquerda (distribución asimétrica con nesgo
negativo) cunha clase modal correspondente a
polbos de entre 750 e 999 g (figura 75). Esta
distribución corresponde coa dunha poboación
cun forte grao de explotación.

O cesamento da actividade na pesqueira
durante a crise e o feito de que se trata dunha
especie de ciclo curto e crecemento rápido
provocou o desprazamento das clases modais,
observándose un descenso na curtose da dis-
tribución de pesos (figura 75). O peso medio

Táboa XXXIX. Resumo dos resultados obtidos durante a 1ª fase de prospección con nasa de polbo realizada
entre a desembocadura do río Miño e punta Insua. Compáranse os resultados obtidos durante a prospección
(de xaneiro a febreiro de 2003) cos correspondentes ao período anterior (outubro a decembro de 2002) e o
posterior (marzo a abril de 2003). Ademais, móstranse como niveis de referencia os valores medios obtidos
nos meses de xaneiro e febreiro dos anos 1999 a 2002 e os do ano 2004.

Xab-Feb Pre-Prestige Prestige-Caladoiro Post-Prestige Xan-Feb
(1999-2002) (Out-Dec 2002) (Xan-Feb 2003) (Mar-Abr 2003) 2004

N.º nasas viradas 3.020 2.342 5.658 2.240 4.893
N.º polbos (captura) 293 330 751 340 748
Kg polbo (captura) 269 369 1.410 541 1.018
Proporción de sexos 0,8 0,9 1,4 1,1 0,8
N.º polbos/100 nasas 9,7 13,8 13,3 14,7 16,5
Gramos polbo/nasa 86 151 251 236 221
Peso medio polbo (g) 1.590 1.118 1.878 1.590 1.361
Nasas/polbo 10,3 7,1 7,5 6,6 6,5
Nasas/kg 11,6 6,6 4,0 4,2 4,5
Peso mínimo (g) 40 25 40 60 34
Peso máximo (g) 5.900 4.850 9.500 4.950 6.000
% Retido (≥750 g) 47,8 72,4 81,9 88,2 68,6
% Descartado (<750g) 52,2 27,6 18,1 11,8 31,4
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do polbo capturado pasou de 1.098 gramos

antes do peche cautelar a 1.965 gramos

durante a prospección. Isto supón un incre-

mento do 79% durante eses tres meses de

peche preventivo. Obsérvase un forte descen-

so nas porcentaxes das clases de pesos meno-

res a 1.500 g, coa aparición de tamaños

modais nos rangos de 1.500 a 1.749 e de

2.500 a 2.749 g.

A porcentaxe de individuos de peso inferior ao

mínimo legal (<750 g) capturados na época

previa ao peche (30%) redúcese a valores do

16% despois da apertura. En especies de cre-

cemento rápido, como o polbo, o descanso

das pesqueiras permite observar fortes des-

prazamentos modais en períodos de tempo

curto, o cal xustifica a aplicación de vedas

para protexer a poboación.

As diferenzas están, posiblemente, subestima-

das, posto que neste estudo non se ten en

conta o impacto do recrutamento, maior na pri-

mavera (post-Prestige) que no outono (pre-

Prestige), na composición de tamaños de cada

época. Na figura 75 pode observarse que exis-

te unha proporción maior de individuos meno-

Figura 74. Estudo comparativo dos rendementos de polbo (g/nasa) obtidos durante a primeira fase de pros-
pección con nasa realizada entre a desembocadura do río Miño e punta Insua. Compáranse os resultados obti-
dos durante a prospección (de xaneiro a febreiro de 2003) cos correspondentes ao período anterior (outubro
a decembro de 2002) e ao posterior (marzo a abril de 2003). Ademais, móstranse como niveis de referencia
os valores medios obtidos no mesmo período durante os anos 1999 a 2002 e os do ano 2004. Compárase
tamén o rendemento en número de individuos por cada 100 nasas.
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res de 250 g (recrutas) nos meses de marzo a
abril que nos períodos previos.

A proporción de sexos, expresada como a
razón entre o número de machos e o número
de femias, aumentou durante a prospección
(táboa XXXIX); o valor obtido durante o peche
da pesqueira (1,4 macho:1 femia) é significati-
vamente superior (p<0,05, test chi cadrado)
que o valor medio observado en anos anterio-
res para esa mesma época (0,8). Os primeiros
meses do ano son os de máxima actividade
reprodutiva (Otero et al., 2004). Durante este
período, as femias maduras migran cara a
augas profundas lonxe da zona de actividade
da pesqueira (Hatanaka, 1979, Oosthuizen and
Smale, 2003). Se a este comportamento
sumamos que durante o peche preventivo os

machos permanecen no caladoiro, isto provo-
ca un aumento do coeficiente entre o número
de machos e o número de femias.

O polbo representa o 96,6% da captura total
en peso. Esta porcentaxe é similar para todas
as rías, e algo maior na ría de Muros e Noia.
Nesta ría, especies acompañantes como a
faneca e a nécora foron menos abundantes.
Destaca tamén a diferenza observada en rela-
ción co boi de mar (Cancer pagurus), que na
ría de Pontevedra alcanzou valores do 4,3% en
peso, mentres que nas outras representa o 0,1
-0,2%.

Para o resto de especies capturadas con nasa
de polbo, obsérvanse diferenzas na abundan-
cia dalgunhas como a nécora, o congro e a

Figura 75. Distribución de clases de pesos dos polbos capturados durante a primeira fase da prospección: Rías
Baixas (desembocadura río Miño-Punta Insua).
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faneca. En xeral, durante a prospección, a
abundancia desta última foi moi superior ás
observadas durante os períodos de pesca
comercial de anos anteriores, como 2004 (só
se consideran mostraxes dos meses de xanei-
ro e febreiro).

4.3.2. ZONA DO ARCO ÁRTABRO

A prospección con nasa de polbo no Arco
Ártabro realizouse no mes de marzo de 2003.
Durante os 14 días de mostraxe déronse 93
lances para un total de 82 cuadrículas pros-
pectadas, con 2.535 nasas viradas (táboa
XXXVIII). Dos datos dispoñibles sobre a pes-
queira do polbo con nasas determínase que
1.413 nasas (56% do total de nasas viradas)
foron largadas en zonas de caladoiro. Os resul-
tados obtidos son comparados cos datos do
mes de marzo de anos precedentes, así como
cos correspondentes ao trimestre previo ao
peche da pesqueira (outubro a decembro de
2002) e os dous meses posteriores á apertura

(maio e xuño de 2003). Móstranse ademais os

resultados correspondentes a marzo de 2004.

Durante a prospección, os rendementos de

polbo (g/nasa) alcanzaron valores moi supe-

riores (2,3 veces) aos de referencia de anos

anteriores para o mes de marzo (1999 a

2002, (táboa XL). Con respecto ao trimestre

anterior ao peche da pesqueira, os rendemen-

tos foron tamén superiores (2,6 veces). Unha

vez superada a crise, e aberta a zona á pesca,

reducíronse os rendementos entre maio e

xuño de 2003. Neste caso o rendemento

medio na zona de caladoiro foi tamén superior

á media da prospección, de 553 g/nasa.

Nesta zona, a pesqueira foi pechada entre o 16

e 24 de novembro de 2002, polo que ata o

período de prospección transcorreron aproxi-

madamente catro meses. O efecto que o

peche tivo sobre o polbo maniféstase tanto na

súa abundancia, para a cal se pode tomar

como estimador o número de polbos pesca-

Táboa XL. Resumo dos resultados obtidos durante a 2ª fase de prospección con nasa de polbo realizada entre
punta Nariga e punta Candelaria. Compáranse os resultados obtidos durante a prospección (marzo de 2003) e
os dos meses previos (pre-Prestige) e posteriores (post-Prestige) ao peche da pesqueira. Compáranse cos
valores de referencia correspondentes ao mesmo mes durante o período abranguido entre 1999 e 2002 e os
do ano 2004.

Marzo Pre-Prestige Prestige-Caladoiro Post-Prestige Marzo
(1999-2002) (Out-Dec 2002) (Marzo 2003) (Maio-Xuño 2003) 2004

N.º nasas viradas 1.534 1.002 1.413 1.670 1.389
N.º polbos (Captura) 436 204 535 297 198
Kg polbo (Captura) 402 249 889 312 192
Proporción de sexos 0,8 0,8 1,3 1,7 1,2
N.º polbos/100 nasas 28 20 38 18 14
Gramos polbo/nasa 274 242 622 204 136
Peso medio polbo (g) 923 1.222 1.662 1.050 970
Nasas/polbo 3,5 4,9 2,6 5,6 7,0
Nasas/kg 3,8 4,0 1,6 5,4 7,2
Peso mínimo (g) 35 200 40 34 26
Peso máximo (g) 4.750 4.500 5250 4.700 3.500
% Retido (≥750 g) 46,6 25,0 8,2 47,1 44,9
% Descartado (<750g) 53,4 75,0 91,8 52,9 55,1
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dos por cada 100 nasas, como no crecemen-
to, para o cal se poden utilizar como indicado-
res a evolución das clases de pesos e o peso
medio dos polbos.

Durante os períodos de pesca comercial, o
valor de referencia para o período 1999 a
2002 foi de 28 polbos por cada 100 nasas, e
3,5 nasas para pescar un polbo (táboa XL e
figura 76), incrementándose ata os 38 polbos
durante a prospección (2,2 nasas por polbo).
Este incremento na abundancia contrasta coa
análise dos datos da prospección das Rías
Baixas, pois non só se detectou un aumento
no peso medio dos polbos senón tamén na

abundancia; ao ser o período de prohibición
máis prolongado manifestouse a presenza de
novos recrutas que quedou reflectida na abun-
dancia desta especie.

A análise da evolución da distribución das mar-
cas de clases en peso (g) dos polbos captura-
dos con nasa (figura 77) mostra un despraza-
mento da clase modal durante a prospección
ata valores de entre 500 e 750 g. Durante os
períodos de pesca comercial (pre-Prestige e
post-Prestige), a clase modal situouse entre
250 e 500 g. O peso medio do polbo captura-
do foi de 1.222 (pre-Prestige) a 1.662 g (pros-
pección), o que supón un 17% de incremen-

Figura 76. Estudo comparativo dos rendementos de polbo (g/nasa) obtidos durante a segunda fase de pros-
pección con nasa realizada entre punta Nariga e punta Candelaria. Compáranse os resultados obtidos durante
a prospección (marzo 2003). Móstranse os niveis de referencia dos anos 1999 a 2002 (rendemento medio do
mes de marzo para o conxunto de anos) e os do ano 2004. Móstrase o número de individuos por cada 100
nasas, do que se observa que o incremento de rendemento en peso se debe a un efecto combinado do
aumento na abundancia e do peso medio do polbo.
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to. Con respecto aos valores de referencia do

mes de marzo de anos anteriores (923 g entre

1999 e 2002), durante a prospección obté-

ñense polbos de peso medio que case dupli-

can eses valores (1.662 g).

Estes recrutas, pola súa vez, ao ser amplo o

período de tempo transcorrido entre o peche

da pesqueira e a prospección (catro meses), e

pola alta taxa de crecemento, alcanzaron valo-

res superiores ao peso mínimo legal (750 g)

durante a prospección. Estes dous factores

(crecemento rápido e amplo período de veda)

son os que motivaron que a porcentaxe de

individuos de peso inferior ao mínimo legal

(<750 g) se reducise a valores moi inferiores

(8%) aos habituais na pesqueira (aproximada-

mente do 45%), o que non foi observado

durante a prospección nas Rías Baixas.

Unha vez aberta a pesqueira, a distribución vol-

veu aos seus valores habituais, cun incremen-

to considerable do número de individuos de

peso inferior ao mínimo legal debido á coinci-

dencia coa época de máximo recrutamento e

coa extracción dos polbos de tamaño comer-

cial.

Como se observou durante a prospección das

Rías Baixas, a proporción de sexos estivo des-

prazada claramente cara aos machos (1,3

machos:1 femia). Esta situación pódese expli-

Figura 77. Distribución de clases de pesos dos polbos capturados durante a segunda fase da prospección: Arco
Ártabro (punta Nariga-punta Candelaria).
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car cos mesmos argumentos antes expostos:
migración de femias maduras e ausencia de
mortalidade por pesca dos machos por peche
preventivo da pesqueira.

Igual que nas Rías Baixas, detectouse un incre-
mento na abundancia do resto de especies
capturadas durante a prospección con nasa de
polbo, fundamentalmente de nécora, congro e
faneca.

4.3.3. ZONA DA COSTA DA MORTE

A prospección con nasa de polbo na Costa da
Morte realizouse entre maio e xuño de 2003.
Durante os 15 días de mostraxe déronse 101
lances (89 cuadrículas prospectadas) cun total
de 3.482 nasas viradas (táboa XXXVIII). Destas,
2.266 nasas foron caladas en zonas de cala-
doiro habitual de polbo (65% do total). Os

resultados obtidos compáranse cos de referen-
cia de 1999 a 2002, os correspondentes ao tri-
mestre previo ao peche da pesqueira (outubro
a decembro de 2002) e os tres meses poste-
riores á apertura (xullo a setembro de 2003).
Móstranse, ademais, os resultados correspon-
dentes a maio e xuño de 2004.

O mesmo que nas dúas zonas anteriores,
observouse un incremento nos rendementos
en peso, sendo case o dobre (táboa XLI e figu-
ra 78) durante o período da prospección (maio
a xuño de 2003) que no período de referencia
(maio a xuño de 1999 a 2002). Tamén foron
moi superiores aos correspondentes aos tres
meses seguintes á apertura (xullo a setembro
de 2003) e aos valores observados en maio e
xuño de 2004. Tan só durante o trimestre pre-
vio ao peche (outubro a decembro de 2002)
os valores foron superiores, aínda que o núme-

Táboa XLI. Resumo dos resultados obtidos durante a 3ª fase de prospección con nasa de polbo realizada entre
punta Insua e punta Nariga. Compáranse os resultados obtidos durante a prospección (marzo de 2003) cos
correspondentes aos meses previos ao peche (pre-Prestige, outubro a decembro de 2002) e despois da aper-
tura (xullo a setembro de 2003, post-Prestige). Ademais, móstranse como niveis de referencia os valores
medios obtidos no mesmo período durante os anos 1999 a 2002 e os do ano 20041. –Datos corresponden-
tes a unha única mostraxe realizada o 16/10/2002 en Camariñas–. Os temporais que azoutaron A Costa da
Morte nese período impediron que fosen realizadas máis mostraxes.

1 Datos correspondentes a unha única mostraxe realizada o 16/10/2002 en Camariñas. Os temporais que azoutaron A Costa da Morte
nese período impediron que fosen realizadas máis mostraxes.

Maio-Xuño Pre-Prestige Prestige-Caladoiro Post-Prestige Maio-Xuño
(1999-2002) (Out-Dec 2002)1 (Maio-Xuño 2003) (Xullo-Set 2003) 2004

N.º nasas viradas 1.861 300 2.266 6.894 1.899
N.º polbos (Captura) 262 98 424 768 330
Kg polbo (Captura) 232 84 615 760 215
Proporción de sexos 0,8 1,2 1,9 1,6 1,0
N.º polbos/100 nasas 18 33 17 11 19
Gramos polbo/nasa 142 280 234 106 128
Peso medio polbo (g) 884 857 1.450 990 652
Nasas/polbo 7,1 3,1 5,3 9,0 5,7
Nasas/kg 8,0 3,6 3,7 9,1 8,8
Peso mínimo (g) 70 200 46 30 22
Peso máximo (g) 3.150 3.300 4.950 4.100 3.120
% Retido (≥750 g) 47,7 54,1 81,4 49,2 28,2
% Descartado (<750g) 52,3 45,9 18,6 50,8 71,8
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ro de nasas mostradas foi moi baixo (300) e

corresponden a unha única mostraxe realizada

o 16 de outubro en Camariñas.

A xustificación destes resultados xa foi comen-

tada antes e fundaméntase na ausencia de

mortalidade da pesca por peche da pes-

queira durante un amplo período de tempo

(máis de 6 meses) que coincide co período

de máximo recrutamento da especie (ver

punto 3.3.5) e o crecemento rápido da espe-

cie. Cómpre dicir que o número de polbos se

mantén constante con respecto aos valores de

referencia. En canto aos valores de outubro a

decembro de 2002 hai que indicar que, ade-

mais de corresponder a unha única mostraxe,

é nesta época cando se observan os valores

máis altos da pesqueira nesta zona.

Igual que nas dúas zonas anteriores, detécta-

se un incremento no peso medio dos polbos

capturados (figura 79). Durante o trimestre

previo ao peche da pesqueira obtivéronse

pesos medios de 857 g, similar aos valores

de referencia de maio e xuño de anos ante-

riores. Durante a prospección realizada en

maio e xuño (é dicir, de 6 a 7 meses despois

do peche preventivo) o peso medio do polbo

foi de 1.450 g. Isto supuxo un incremento de

case o 70%.

Figura 78. Estudo comparativo dos rendementos de polbo (g/nasa) obtidos durante a segunda fase de pros-
pección con nasa realizada entre punta Insua e punta Nariga. Compáranse os resultados obtidos durante a pros-
pección (maio a xuño 2003) cos niveis de referencia dos anos 1999 a 2002 (rendemento medio dos meses
de maio e xuño para o conxunto de anos).
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A proporción de sexos durante a prospección
alcanza valores superiores (1,9 machos:1
femia) aos de referencia de anos anteriores
(0,8), igual que nas dúas zonas anteriores.
Así mesmo, a explicación xa exposta (migra-
ción de femias maduras e mortalidade por
pesca cero para machos) aclararía este fenó-
meno.

Respecto ás especies acompañantes, hai que
destacar o incremento na abundancia do con-
gro e de crustáceos como nécora, santiaguiño
e lumbrigante.

4.4. Conclusións a propósito do
Prestige

Os resultados obtidos durante as prospeccións
realizadas nas tres zonas (táboa XLII) non son
comparables entre si por se teren desenvolto
en épocas distintas. Parámetros como a pro-
porción de sexos ou a porcentaxe de indivi-
duos de peso superior ao peso mínimo legal
fronte aos de peso inferior varían considerable-
mente ao longo do ano, como se viu nos pun-
tos anteriores.

Figura 79. Distribución de clases de pesos dos polbos capturados durante a terceira fase: A Costa da Morte
(punta Insua-punta Nariga). * Neste caso, dado que durante o trimestre anterior ao peche tan só se reali-
zou unha mostraxe en que foron capturados 98 individuos, móstranse os valores correspondentes a anos
anteriores.
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Non obstante, obsérvanse similitudes na evo-

lución destes resultados que permiten formular

algunhas conclusións xerais de gran valor para

a xestión desta pesqueira:

1) Os resultados aquí analizados fan refe-
rencia aos efectos a curto prazo deriva-
dos da ausencia de mortalidade por
pesca. Consecuencias a máis longo prazo

motivadas polo efecto contaminante da

vertedura deberán ser avaliadas no futuro.

2) O peche da pesqueira durante un
amplo período de tempo de 4 a 7
meses supón un aumento importante
da produtividade da pesqueira, ao coin-

cidir este co período de máximo recruta-

mento do polbo, de crecemento rápido.

Entón, o efecto de veda permite un

aumento considerable da poboación, que

ademais alcanza en maior proporción o

estado adulto e, polo tanto, reprodutor.

Esta distribución contrasta coa observada

en períodos de explotación, ao mostrar

dúas ou tres clases dominantes compostas

principalmente por individuos xuvenís e

inmaturos.

3) A veda beneficia tanto as especies

obxectivo como as especies accesorias.

4) O efecto do peche da pesqueira redúce-

se fortemente se unha vez aberta non

se limita o esforzo de pesca. Niveis de

esforzo elevados provocan un aumento da

mortalidade por pesca que reduce forte-

mente a poboación, levándoa mesmo ata

valores de sobreexplotación.

Táboa XLII. Resumo dos resultados observados durante as tres fases de prospección realizadas durante a crise
provocada pola vertedura do buque Prestige.

Rías Baixas Arco Ártabro A Costa da Morte
Data prospección 23 Xaneiro-10 Febreiro 18-27 Marzo 7 Maio-9 Xuño

N.º lances 236 93 101
N.º nasas viradas 7.154 2.535 3.482
N.º polbos (captura) 925 894 715
Kg polbo (captura) 1.770 1.403 1.021,5
Proporción de sexos 1,4 1,4 1,6
N.º polbos/100 nasas 12,9 35,3 20,5
Gramos polbo/nasa 247 553 293
Peso medio polbo (g) 1.913 1.569 1.428
Nasas/polbo 7,7 2,8 4,9
Nasas/kg 4 1,8 3,4
Peso mínimo (g) 40 40 46
Peso máximo (g) 9.500 6.400 5.000
% Retido (≥750 g) 84,3 88,7 80
% Descartado (<750g) 15,7 11,3 20



165

1. A pesca do polbo con nasas é un tipo de
pesca artesanal arraigada en toda a costa
galega e que conta cunha importante
frota que pode traballar durante todo o
ano ou en épocas determinadas. Das
4.826 embarcacións que forman a frota
galega de artes menores (datos de 2004),
1.561 (32%) teñen autorización para a
arte de nasa de polbo, 931 das cales
(60%) declararon actividade durante algún
momento do devandito ano.

2. As descargas presentan un máximo de
3.886 t en 1997, que marca o inicio de
diminución progresiva nas descargas ata
alcanzar o mínimo de 2.268 t do ano
2001. Posteriormente, as capturas desem-
barcadas experimentaron un aumento pro-
gresivo, superando as 3.200 t no ano
2004.

3. O prezo medio do polbo, Octopus vulga-
ris, experimentou un aumento dos 2,20
€/kg de media en 1997 a máis de 5 €/kg
en 2004. É de destacar que no período
1997 a 2000 sufriu unha caída de 0,80
€/kg, recuperándose os prezos de forma
máis forte no período 2001 a 2004 (ao
redor de 2 €/kg de incremento). Os ingre-
sos por primeira venda de polbo en Galicia
superaron os 15 millóns de euros en
2004.

4. A arte utilizada para as capturas dos
buques do censo de Galicia (94% dos
desembarcos) é principalmente a nasa

de polbo (89% dos desembarcos), segui-
da da nasa de nécora (4%), miños (3%),
vetas (1%) e liña ou cordel (1%).

5. Os portos máis importantes en descarga
de polbo son Ribeira, Bueu, A Coruña,
Burela, Vigo e Muros.

6. Un terzo da frota de artes menores de
Galicia posúe no seu permex autorización
para nasa de polbo. As embarcacións
menores ou iguais a 2,5 TRB (toneladas
de rexistro bruto) representan a metade
desta frota de nasa de polbo (50%), men-
tres que o rango intermedio (entre 2,51 e
5 TRB) só representan o 20% e o de
maior de 5 TRB alcanza o 30%.

7. O 60,5% da frota atópase entre a desem-
bocadura do Miño e cabo Touriñán (Rías
Baixas), o 28,1% localízase entre cabo
Touriñán e cabo Prioriño (A Costa da
Morte-Arco Ártabro) e só un 11,4% entre
cabo Prioriño e a desembocadura do río
Eo (Arco Cantábrico).

8. A embarcación tipo de nasa de polbo ten
22 anos de antigüidade, con 8 metros de
eslora, 4,2 TRB e casco de madeira. En
conxunto, a frota suma un total de 6.548,9
TRB e 59.395,1 CV (ano 2004).

9. A frota de nasa está concentrada nos por-
tos máis exteriores, onde a actividade é
tamén maior, sendo menor en portos do

5 .  C O N C L U S I Ó N S X E R A I S



interior das rías, e diminuíndo de sur a

norte.

10. A frota de nasa de polbo presenta unha

media de 4,3 artes no seu permex, des-

tacando o Arco Cantábrico, cunha media

de 4,6 artes en cada permex; nesta zona,

a diversidade de artes con respecto a

outras zonas é menor e a alternancia realí-

zase a un número menor delas.

11. Trátase dunha pesqueira costeira, en
augas pouco profundas; un 86% das

nasas foron caladas a profundidades

menores de 50 m. As capturas de polbo

mostran unha marcada estacionalidade,

relacionada coa curta esperanza de vida

desta especie, a rápida renovación da

poboación e o comportamento reproduti-

vo. No verán, o esforzo da frota cara a este

recurso, as profundidades medias a que se

traballa e os rendementos son sensible-

mente menores, mentres que no inverno

son maiores.

12. A estrutura de pesos da captura céntrase

en individuos menores de 1 kg; o 63,7%

das capturas totais en número son inferio-

res a este peso e un 48,5% é inferior ao

peso legal establecido de 750 g. A captura

comercial retida a bordo (individuos maio-

res ou iguais a 750 g) é maior durante os

meses de inverno, mentres que a porción

descartada (menores de 750 g) o é duran-

te o verán.

13. A proporción de sexos por rangos de

peso amosa un crecemento diferencial,

alcanzando os machos tamaños maiores

que as femias. Por anos, as femias foron

significativamente máis abundantes que os

machos nos dous primeiros anos (1999-

2000) e nos tres seguintes sucedeu o con-

trario (2001-2003), mentres que en 2004

non houbo diferenzas significativas a favor

de ningún dos sexos. Considerando todos

os anos xuntos, atopáronse diferenzas sig-

nificativas a favor das femias en marzo,

outubro e novembro e a favor dos machos

en abril e xullo. As diferenzas significativas

a favor dos machos entre febreiro e agos-

to dos anos 2001 e 2004 parecen indicar

certa relación entre esta variable e a época

de posta.

14. A selectividade da nasa de polbo depen-

de dunha serie de factores ambientais,

fisiolóxicos e de comportamento, xunto

coas características mecánicas da nasa. Se

se ten en conta o número de especies

capturadas, a nasa de polbo, con 86 espe-

cies, presenta unha selectividade interme-

dia no ránking de artes menores por

debaixo de artes menos selectivas como

miños, bous e vetas e por enriba de artes

máis selectivas como nasa de nécora,

palangrillo, raeiras e xeito. Tendo en conta

o valor relativo que ocupa a especie obxec-

tivo dentro da captura total, a nasa de

polbo atópase entre as máis selectivas en

peso, cun 86,7%, que diminúe ata un

35,9% en número. Na análise da estrutura

de pesos das capturas segundo a luz de

malla de revestimento, só no rango máis

grande de malla, maior de 40 mm de luz

de malla (28 x 28 mm de lado de cadra-

do), se atoparon diferenzas, cun aumento

do peso mínimo e peso medio de captura.
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15. Os resultados indican un recrutamento
anual á arte a finais da primavera ou
principios do verán e un pico de repro-
dutores a final de ano, entre outubro e
novembro, que podería corresponder co
inicio de migracións cara á costa para a
reprodución. A existencia dun único perío-
do de posta e de recrutamento anual per-
mítenos estimar a esperanza de vida do
polbo para Galicia arredor dos dous
anos, superior a outras poboacións do
Atlántico leste.

16. O rendemento medio da pesqueira para
todo o período de estudo (1999-2004)
por embarcación e lance foi de 10 polbos
e 10 kg, o que supuxo unha captura total
media de 77 polbos e 75 kg por xorna-
da, dos cales 40 polbos e 59 kg foron reti-
dos para a súa comercialización e 37 pol-
bos e 16 kg se descartan. O rendemento
medio foi de 163 g/nasa.

17. Os rendementos son maiores durante o
outono-inverno e menores durante a
primavera-verán, o cal se ve reflectido nas
flutuacións anuais da captura retida e des-
cartada.

18. Non se aprecian diferenzas nos rende-
mentos totais por estratos de profundi-
dade, a excepción dun lixeiro aumento no
rendemento retido a medida que aumen-
ta a profundidade, ata os 100 m.

19. Por zonas, os rendementos (g/nasa) na
zona norte (Z VIII-IX) son case o dobre
dos obtidos no resto das zonas (Z I-V e
Z VI-VII), debido probablemente a un
menor esforzo de pesca global. Tendo en

conta as horas de calamento, os rende-
mentos (g/nasa/hora) son maiores nas
Rías Baixas, por ser aquí onde habitual-
mente o período de calamento é diúrno
(maiores rendementos).

20. Os rendementos entre os distintos seg-
mentos de TRB son menores no menor
segmento (0-2,5) e similares nos outros
dous. As capturas totais de polbo aumen-
tan co segmento de TRB e estas débense
a unha maior duración da xornada e do
número de nasas viradas.

21. O horario si que é un factor importante no
valor dos rendementos. Os lances combi-
nados, con horas de luz e escuridade, obti-
veron uns rendementos superiores aos
lances diúrnos, aínda que, se temos en
conta as horas de calamento, os resultados
se inverten, sendo os rendementos diúr-
nos, como media, catro veces superiores.
Os rendementos totais débense en gran
parte ás horas diúrnas, o que indica que a
actividade do polbo é fundamentalmente
diúrna.

22. A nasa captura unha gran diversidade
de especies, ata 86 distintas. A especie
obxectivo, o polbo, é a especie máis
abundante, representando un 36% en
número e un 87% en peso da captura
total, mentres que o 13% restante se
reparte entre as restantes 85 especies,
sendo os crustáceos os mellor representa-
dos, cun 46% en número e un 6% en
peso, mentres que os peixes supoñen un
16% en número e un 6% en peso.
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23. O cumprimento da normativa que atin-
xe á nasa de polbo é moi variable,
dependendo do aspecto observado. As

maiores taxas de incumprimento corres-

ponden a aspectos relacionados coa arte

de pesca: o tamaño da malla de revesti-

mento (5% cumprimento), o número

máximo de nasas por embarcación (77%

cumprimento) e o cumprimento de levar

as nasas á terra todos os días entre cabo

Silleiro e punta Río Sieira (69% cumpri-

mento). En canto ás capturas, o 88% cum-

priron co tope de capturas establecido e só

un 5% simultanearon na mesma xornada

a nasa de polbo con outras artes. Mentres

que a observancia do peso mínimo legal

do polbo é maioritaria non sucede o

mesmo con diversos aspectos dos crustá-

ceos como tamaños mínimos, vedas ou

individuos ovados.

24. O estudo económico baseado en prezos

de primeira venda do polbo durante o ano

2004 permite considerar un rendemento

económico bruto medio para toda Galicia

de 311 € por xornada, que aumenta ata

359 € por xornada se temos en conta as

especies acompañantes. O polbo repre-

senta o 91,3% da captura retida e o

86,6% do valor económico. Os rende-

mentos económicos por xornada son

maiores nas Rías Baixas e menores no

Arco Cantábrico, pero se temos en conta

as horas traballadas os resultados invérten-

se e os maiores beneficios corresponden

ao Arco Cantábrico.

25. As declaracións de actividade á nasa de

polbo durante 2004 están lonxe das

máximas potenciais (o esforzo de pesca

aplicado está lonxe da capacidade de

pesca da frota).

26. A frota de nasa de polbo caracterízase

por ter no seu permex artes de mallar

(miños e vetas) no segmento de máis de

5 TRB e nasa de nécora, autorización para

percebe, liña e autorización para maris-

queo desde embarcación nos segmentos

de menor TRB.

27. O 60% da frota de nasa de polbo realizou,

polo menos, un día de declaración de

actividade á nasa de polbo durante 2004.

Só o 30,9% da actividade potencial en

días presenta declaracións de actividade á

nasa de polbo. Atendendo á frota con

declaracións de actividade e autorización a

nasa de polbo (931 embarcacións) a acti-

vidade é do 52% con respecto á activida-

de potencial diaria.

28. O 87,5% da actividade declarada pola

frota de nasa de polbo de toda Galicia rea-

lízase con só seis artes (nasa de polbo,

marisqueo de percebe, miños, nasa de

nécora, marisqueo desde embarcación e

vetas) das 33 presentes nos permex, des-

tacando, tras a nasa de polbo, o 11,8%

das declaracións de actividade á extracción

de percebe.

29. En 2004 realizáronse 125.746 declara-
cións de actividade á nasa de polbo, o

que supón unha media de 482 ±63

embarcacións ao día. As Rías Baixas con-

centran a maioría da actividade declarada

cunha media diaria de 289 ±39 embarca-

cións.
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30. A actividade mensual varía desde as
12.607 declaracións do mes de marzo ás
8.048 do mes de agosto. A maioría da
frota con declaracións de actividade fainas
en máis de 15 días ao mes, sendo o seg-
mento de menos de 2,51 TRB o que pro-
porcionalmente menos permanece na
pesqueira ao mes.

31. A actividade declarada presenta un patrón
anual característico con mínimos en agos-
to e máximos en marzo e novembro. As
declaracións de actividade á nasa de polbo
están influídas polo calendario de extrac-
ción doutros recursos, a bioloxía do polbo,
motivos comerciais e as mareas.

32. Existen diferenzas significativas en canto á
alternancia da frota de nasa de polbo na
costa galega. As Rías Baixas presentan un
patrón de actividade estacional con míni-

mos na época estival, coincidindo coa fin
da veda da nécora, e máximos en marzo e
novembro. A Costa da Morte-Arco Ártabro
mostra un patrón con claras influencias da
frota con autorización a extracción ao per-
cebe e no Arco Cantábrico (zonas VIII e IX),
os mínimos están novamente marcados
no verán por alternancia a extracción de
percebe, presentando o resto do ano unha
actividade moi estable.

33. O peche preventivo debido ao afundimen-
to do Prestige durante un amplo período
de tempo, de catro a sete meses, supu-
xo un aumento importante da produti-
vidade pesqueira e un cambio na estru-
tura de pesos da captura, cunha maior
abundancia dos exemplares adultos. Os
resultados obtidos apoian as vedas como
unha importante medida de xestión.
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1. O establecemento de vedas do polbo
iniciouse en 1992 cuns excelentes resulta-
dos (Xunta de Galicia, 1992). O período
de veda establecido era o mes de xuño
debido a que, como reza nas distintas
ordes: “Os estudos biolóxicos e a expe-
riencia do sector confirman que cara ao
final da primavera e o comezo do verán
abunda extraordinariamente o polbo de
pequeno tamaño, o que leva a que este
se pesque en grandes cantidades, co con-
seguinte prexuízo para os recursos”.

Durante o período de estudo sucedéron-
se dous períodos de veda: un ordinario,
en xuño de 2002, e outro extraordinario
debido ao afundimento do Prestige
(2002-2003). En ambos os dous casos
quedou demostrado o beneficio da veda
sobre os rendementos posteriores e os
cambios na estrutura de pesos das cap-
turas.

Existen dúas estratexias na protección
dun recurso: actuar sobre os individuos
xuvenís (recrutamento) e/ou sobre os
reprodutores. No caso do polbo de
Galicia, como observamos neste traballo,
a época de reprodución é coincidente
coa de recrutamento, a finais da prima-
vera e comezos do verán. O establece-
mento dunha veda nesta época pode ser
un bo método para regular o recurso, xa
que protexería xuvenís e reprodutores ao
mesmo tempo. Polo tanto, recoménda-
se o establecemento dunha veda de

polbo anual nos meses de maio, xuño
e xullo.

2. O peso mínimo de extracción e comer-
cialización do polbo está establecido en
750 g, moi inferior ao peso de primeira
madureza para as femias, establecido
para Galicia en 1.859 g (Otero et al.,
2004). Bioloxicamente, é recomendable
que o peso mínimo de extracción coinci-
da co peso de primeira madureza, xa que
a ese tamaño a metade dos exemplares
xa se reproduciron, asegurando a presen-
za de novas xeracións na pesca.
Recoméndase un aumento paulatino
do peso mínimo de extracción do
polbo ata valores próximos ao peso de
primeira madureza.

3. A nasa utilizada actualmente pola frota
galega é pouco selectiva, tanto polo núme-
ro de especies distintas que captura (86
especies) como de polbos capturados de
peso inferior ao legal (48,5%). Aínda que
a selectividade da nasa depende de múlti-
ples factores, os resultados deste estudo
parecen indicar un aumento da selectivida-
de con mallas de revestimento maiores de
40 mm de luz de malla (28 x 28 mm de
malla cadrada). Recoméndase a realiza-
ción de estudos específicos de selectivi-
dade con distintas luces de malla, co
obxectivo de establecer unha malla óptima
que aumente a selectividade da arte pero
que, ao mesmo tempo, impida o escape
de polbos de tamaño legal.

6 .  R E C O M E N D A C I Ó N S
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4. A actividade do polbo é fundamentalmen-
te diúrna e as capturas que se realizan con
nasa débense en gran parte a horas con
luz. O establecemento dun horario de cala-
mento só diúrno non afectaría os rende-
mentos do polbo e si outras especies
accesorias como, por exemplo, a nécora,
de hábitos nocturnos. Aínda coñecendo a
problemática e as dificultades loxísticas de
traer as nasas diariamente á terra, desde o
punto de vista do recurso pesqueiro,
recoméndase establecer un horario de
calamento exclusivamente diúrno,
transportando as nasas á terra todos os
días.

5. Existe unha importante diferenza entre a

capacidade total de pesca da frota de nasa

de polbo e o esforzo exercido. Sería reco-

mendable adecuar os valores de esforzo

potenciais para que se aproximasen aos de

esforzo exercido, prevendo así grandes

incrementos puntuais do esforzo, o cal difi-

culta a xestión temporal do recurso.

6. Recoméndase incrementar o cumpri-

mento da normativa mediante unha

maior concienciación do sector sobre o

recurso e un maior control de inspección,

unha regulación que, se non se cumpre,

non é efectiva.
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permisibles en Galicia (DOG n.º 242, do 19 de decembro de 1994).

Decreto 294/1998, do 8 de outubro, que modifica o Decreto 424/1993, do 17 de decembro,
polo que se aproba o Regulamento da actividade pesqueira e das artes e aparellos de pesca
permisibles en Galicia (DOG n.º 216, do 6 de novembro de 1998).

Decreto 246/2002, do 18 de xullo, polo que se regula o Consello Galego de Pesca (DOG n.º
146, do 31 de xullo de 2002).

Decreto 348/2002, do 13 de decembro, que modifica o Decreto 424/1993, do 17 de decem-
bro, polo que se aproba o Regulamento da actividade pesqueira e das artes e aparellos de
pesca permisibles en Galicia (DOG n.º 245, do 20 de decembro de 2002).

Orde do 15 de novembro de 1992 pola que se regulan os tamaños mínimos de extracción e
comercialización de diversas especies de peixes. moluscos, crustáceos e equinodermos (DOG
n.º 53, do 18 de marzo de 1993).

Orde do 31 de maio de 1995, pola que se regula a expedición e revalidación do permiso de
explotación para exercer a actividade pesqueira e marisqueira (DOG n.º 125, do 30 de xuño de
1995).

Orde do 15 de maio de 2000 pola que se establece a veda do polbo en augas da Comunidade
Autónoma galega (DOG n.º 101, do 25 de maio de 2000).

Orde do 26 de outubro de 2004 pola que se regula a alternancia de artes para embarcacións que
traballen en augas da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG n.º 215, do 4 de novembro de
2004).

8 .  L E X I S L A C I Ó N C I T A D A
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Orde do 23 de maio de 2005 pola que se establecen medidas para a xestión da captura do polbo
(DOG n.º 109, do 8 de xuño de 2005).

Ordenanzas do Gremio e Confraría do Corpo Santo e do Gremio de Mareantes de Pontevedra:
1ª Ordenanza de 1552, 19ª Ordenanza de 1564, 4ª Ordenanza de 1568.

Ordenanza 25ª de pesca para a provincia de Pontevedra, promulgada por F. X. Sarmiento, minis-
tro de Pesca para a provincia pontevedresa, en 1750.

Ordenanza de pesca para a provincia de Pontevedra, promulgada por F. X. Sarmiento, ministro de
Pesca para a provincia pontevedresa, o 9 de abril do 1768. Autorizada de real aprobación.
MNM, ref. núm. 38.432 (exp. 23).

RESOLUCIÓNS DA CONSELLERÍA DE PESCA E ASUNTOS MARÍTIMOS ADOPTADAS POLO
AFUNDIMENTO DO BUQUE PRESTIGE.

Resolución do 16 de novembro de 2002 pola que se prohibe a actividade pesqueira e maris-
queira na zona comprendida entre cabo Fisterra e punta Seixo Branco (A Coruña).

Resolución do 18 de novembro de 2002 pola que se amplía a zona de prohibición establecida
na resolución do día 16, quedando cerrada a zona comprendida entre cabo Fisterra e cabo
Prioriño.

Resolución do 21 de novembro de 2002 pola que se amplían as zonas de prohibición estableci-
das nas resolucións dos días 16 e 18, quedando cerrado desde cabo Prioriño ata Ribeira.

Resolución do 22 de novembro de 2002, que refunde todas as anteriores e prohibe a actividade
pesqueira desde cabo Prioriño Grande (Ferrol) ata o paralelo punta Falcoeiro (Aguiño-Ribeira)
ás embarcacións que teñan porto base na zona prohibida ou no porto de Ribeira.

Resolución do 24 de novembro de 2002 pola que se amplían as zonas de prohibición para exer-
cer a actividade pesqueira desde o meridiano que pasa por punta Candelaria (Cedeira) ata o
paralelo punta Falcoeiro (Aguiño - Ribeira), e que teñan porto base na zona prohibida ou no
porto de Ribeira.

Resolución do 4 de decembro de 2002, que refunde todas as anteriores e amplía as zonas de
prohibición para exercer a actividade pesqueira desde o meridiano que pasa por punta
Candelaria (Cedeira) ata a desembocadura do río Miño.

Resolución do 13 de marzo de 2003 pola que se levanta, a partir do día 17, a prohibición da acti-
vidade pesqueira na zona comprendida entre cabo Silleiro e a desembocadura do río Miño para
todas as artes e aparellos competencia da Comunidade Autónoma de Galicia.

Resolución do 8 de abril de 2003 pola que se levanta, a partir do día 14, a prohibición da activi-

dade pesqueira con todas as artes e aparellos autorizados, excepto o cerco, nas augas interio-

res da Comunidade Autónoma de Galicia entre o paralelo que pasa por punta Insua (Faro

Lariño) e a desembocadura do río Miño.
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Resolución do 29 de abril de 2003 pola que se levanta, a partir do día 1 de maio, a prohibición
do exercicio da actividade pesqueira con todas as artes e aparellos autorizados, nas augas inte-
riores da Comunidade Autónoma de Galicia comprendidas entre o meridiano que pasa por
punta Langosteira e o meridiano que pasa por punta Candelaria. Mantense a prohibición do
exercicio da actividade pesqueira con todas as artes na zona comprendida entre o meridiano
que pasa por punta Langosteira e o paralelo que pasa por punta Insua (Faro Lariño).

Resolución do 30 de xuño de 2003 pola que se levanta, a partir do día 1 de xullo, a prohibición
do exercicio da actividade pesqueira con todas as artes e aparellos autorizados, en todas as
augas interiores da Comunidade Autónoma de Galicia.
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ANEXO I
Liñas de referencia do anexo I para a pesca do polbo con nasa. A captura de polbo con nasa
pechada farase por fóra das rías segundo estas liñas de referencia (Decreto 369/1994, DOG n.º
242, do 19 de decembro de 1994).

9 .  A N E X O S

ANEXO II

Zonas administrativas para exercer a actividade extractiva en Galicia (anexo V da Orde do 31 de

maio de 1995, DOG n.º 125, do 30 de xuño de 1995).

LIÑAS DE REFERENCIA ANEXO I

ZONAS LÍMITES

Ribadeo de punta da Cruz a illa Pancha.
Viveiro de punta Saíñas a punta Pena Rubia.
O Barqueiro de punta Carneiro a cabo de Bares.
Ortigueira de punta da Bandexa a punta Gabeira.
Cedeira de punta Lamela a punta Chirlateira.
Ferrol de monte Ventoso a punta do Segaño.
Ares e Betanzos de punta Coitelada ao Seixo Branco.
A Coruña de punta Mera a punta Herminia.
Corme e Laxe de cabo Roncado a punta Laxe.
Camariñas de monte Farelo a punta da Barca.
Seo de Corcubión de punta Cabanas a punta do Pindo.
Muros e Noia de monte Louro a punta Castro.
Arousa de punta Falcoeiro a punta Con da Aguieira.
Pontevedra de punta Cabicasto a cabo Udra.
Aldán de cabo Udra a punta Couso.
Vigo de cabo de Home a punta Lameda.
Baiona de punta Lameda a cabo Silleiro.

ZONAS ADMINISTRATIVAS DE GALICIA

ZONA NOME LÍMITES

I Vigo Desde o paralelo que pasa pola desembocadura do río Miño ata o paralelo que pasa por punta Soavela.
II Pontevedra Desde o paralelo que pasa por punta Soavela ata o paralelo que pasa por punta Faxilda.
III Arousa Desde o paralelo que pasa por punta Faxilda ata o paralelo que pasa por punta Sieira.
IV Muros Desde o paralelo que pasa por punta Sieira ata o paralelo que pasa por punta Insua.
V Fisterra Desde o paralelo que pasa por punta Insua ata o paralelo que pasa por cabo Touriñán.
VI A Costa da Morte Desde o paralelo que pasa por cabo Touriñán ata o meridiano que pasa por punta Langosteira.
VII A Coruña-Ferrol Desde o meridiano que pasa por punta Langosteira ata o meridiano que pasa por cabo Prioriño.
VIII Cedeira Desde o meridiano que pasa por cabo Prioriño ata o meridiano que pasa por cabo de Bares.
IX Mariña Desde o meridiano que pasa por cabo de Bares ata o río Eo.
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ANEXO III
Liñas de referencia do anexo V para a pesca do polbo con nasa. Desde o 1 de outubro ata o 30
de abril, ambos inclusive, poderanse utilizar nasas pechadas por fóra destas liñas (Decreto
348/2002, DOG n.º 245, do 20 de decembro de 2002).

LIÑAS DE REFERENCIA ANEXO V 

ZONAS LÍMITES

Viveiro de punta Faro a punta Socastro.
O Barqueiro de punta Cova Baixa a punta Almeiro.
Ortigueira de punta Espasante a punta do Castro.
Ares e Betanzos de punta Miranda a punta Redonda.
A Coruña de Morro do Canido a punta Dique Barrié.
Corme e Laxe de punta do Carral a punta Mundiña, de punta Mundiña a punta Cabalo, de punta Cabalo a punta Besugueira.
Camariñas de punta do Castelo a punta Merexo e de punta Merexo a punta Chorente.
Seo de Corcubión de punta Galera a cabo de Cee, de punta Nasa a punta Sardiñeiro e de punta Sardiñeiro a punta Bardullas.
Muros e Noia de punta Rebordiño a punta Caveiro.
Arousa de punta Touro a punta Cabeza do Mouro.
Pontevedra de punta Festiñanzo a punta Loira.
Aldán de punta Preguntoiro a punta Corveiro.
Vigo de cabo Balea a cabo de Mar.
Baiona de punta Gaiteiras a punta do Boi.
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AN
EXO

 IV
Principais resultados dos rendementos da pesqueira de nasa de polbo por anos e zonas

1999 2000 2001 2002 2003 2004

ZONAS I-V VI-VII VIII-IX I-V VI-VII VIII-IX I-V VI-VII VIII-IX I-V VI-VII VIII-IX I-V VI-VII VIII-IX I-V VI-VII VIII-IX

XORNADAS 101 56 18 39 24 11 46 22 19 48 23 29 78 41 37 101 44 43

N.º NASAS VIRADAS 61.458 23.985 4.781 23.096 10.149 3.268 27.171 12.221 5.575 28.480 10.927 7.445 49.931 17.998 8.560 58.384 21.871 10.188

NASAS VIRADAS/DÍA 608 428 266 592 423 297 591 555 293 593 475 257 640 439 231 578 497 237

Kg POLBO RETIDO 6.541 2.982 830 2.033 1.327 701 3.316 1.431 1.353 2.847 1.425 1.261 5.495 2.422 1.668 6.014 2.730 1.933

Kg POLBO DESCARTADO 2.203 1.013 275 734 266 184 337 191 336 736 274 364 1.030 682 551 1.927 711 652

Kg POLBO (TOTAL) 8.744 3.995 1.105 2.767 1.593 885 3.653 1.622 1.689 3.583 1.699 1.625 6.525 3.104 2.219 7.941 3.441 2.585

Kg POLBO/DÍA 86,6 71,3 61,4 70,9 66,4 80,5 79,4 73,7 88,9 74,6 73,8 56,0 83,7 75,7 60,0 78,6 78,2 60,1

G POLBO/NASA 142.0 152.0 227.1 124.3 146.6 281.9 136.9 133.3 329.7 127.0 186.5 220.8 132.5 164.6 257.4 132.6 155.4 251.5

N.º NASAS/kg POLBO 7,0 6,0 4,3 8 6,4 3,7 7,4 7,5 3,3 7,9 6,4 4,6 7,7 5,8 3,9 7,4 6,4 3,9

PESO MEDIO (G) 964 888 888 895 1.058 1.003 1.296 1.073 973 1.009 937 907 1.122 941 936 952 909 816

N.º POLBOS RETIDOS 4340 2.060 589 1.398 901 487 2.027 1.063 945 1.795 1.044 852 3.536 1.817 1.133 4.020 2.040 1.515

Nº POLBOS DESCARTADOS 4729 2.438 655 1.693 604 396 792 449 790 1.757 768 939 2.281 1.480 1.238 4.323 1.745 1.651

N.º POLBOS (TOTAL) 9.069 4.498 1.244 3.091 1.505 883 2.819 1.512 1.735 3.552 1.812 1.791 5.817 3.297 2.371 8.343 3.785 3.166

N.º NASAS/POLBO 6,8 5,3 3,8 7,5 6,7 3,7 9,6 8,1 3,2 8,0 6,0 4,2 8,6 5,5 3,6 7,0 5,8 3,2
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AN
EXO

 V
Listaxe de especies capturadas con nasa de polbo (peso en g). Nalgúns casos só se determinou ata o nivel de fami-
lia –sp.- e noutros ata o de xénero –spp.-.

Octopus vulgaris Polbo 31.562 28.728 60.290 46.307.990 12.465.788 58.773.778 35,9 86,7
Necora puber Nécora 12.794 19.481 32.275 1.528.952 1.648.220 3.177.172 19,2 4,7
Conger conger Congro 459 1.167 1.626 1.027.115 1.149.709 2.176.824 1,0 3,2
Charonia spp. Cornos 1.471 1.071 2.542 467.154 309.399 776.553 1,5 1,1
Serranus cabrilla Serrán cabra 2.054 5.908 7.962 204.904 413.376 618.280 4,7 0,9
Gaidropsarus vulgaris Barbada común 1.803 892 2.695 313.607 105.938 419.545 1,6 0,6
Trisopterus luscus Faneca 3.955 1.628 5.583 345.344 56.927 402.271 3,3 0,6
Coris julis Doncela 1.114 1.404 2.518 95.789 87.346 183.135 1,5 0,3
Scyllarus arctus Santiaguiño 1.878 3.181 5.059 70.543 106.993 177.536 3,0 0,3
Palaemon spp. Camaróns 36.699 641 37.340 170.881 2.131 173.012 22,2 0,3
Cancer pagurus Boi 53 590 643 18.983 117.807 136.790 0,4 0,2
Maja squinado Centola 13 828 841 4.508 129.511 134.019 0,5 0,2
Homarus gammarus Lumbrigante 136 285 421 56.578 59.369 115.947 0,3 0,2
Parablennius Gattorugine Lorcho baboso 1 1.990 1.991 40 102.428 102.468 1,2 0,2
Labrus bimaculatus Rei 217 456 673 34.890 48.378 83.268 0,4 0,1
Ctenolabrus rupestris Taberneiro 6 1.800 1.806 133 48.364 48.497 1,1 0,1
Spondyliosoma cantharus Choupa 117 179 296 33.553 13.745 47.298 0,2 0,1
Muraena helena Morea 3 26 29 4.475 34.719 39.194 0,02 0,1
Gaidropsarus Mediterraneus Barbada de area 190 239 429 16.090 17.940 34.030 0,3 0,05
Liocarcinus Corrugatus Conguito 0 638 638 0 25.516 25.516 0,48 0,04
Symphodus spp. Vellos 26 237 263 3.583 18.300 21.883 0,2 0,03
Trisopterus minutus Fodón 184 138 322 9.624 4.257 13.881 0,2 0,02
Blennidae sp. Blénidos 0 472 472 0 11.764 11.764 0,3 0,02
Scyliorhinus canicula Melgacho 4 16 20 2.360 7.568 9.928 0,01 0,01
Centrolabrus exoletus 1 290 291 25 7.543 7.568 0,2 0,01
Scyliorhinus stellaris Roxa 0 9 9 0 6.924 6.924 0,005 0,01
Labrus bergylta Maragota 6 28 34 3.515 2.841 6.356 0,022 0,009
Ciliata mustela Madrela 27 43 70 1.776 2.021 3.797 0,04 0,005
Acantholabrus palloni Taberneiro de manchas 1 44 45 93 3.063 3.156 0,03 0,004
Liocarcinus depurator Patulate 0 201 201 0 3.025 3.025 0,1 0,004
Eledone cirrhosa Cabezón 3 5 8 1.595 1.220 2.815 0,005 0,004
Gobiidae sp. Góbidos 1 104 105 20 2.553 2.573 0,06 0,004

NOME NOME Nº RET. Nº DESC. Nº TOTAL PESO RET. PESO PESO % Nº % PESO
CIENTÍFICO COMÚN DESC. TOTAL
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Phycis spp. Bertorellas 3 1 4 1.457 200 1.657 0,002 0,002
Diplodus vulgaris Chaparella 1 32 33 650 773 1.423 0,02 0,002
Balistes carolinensis Peixe porco 2 1 3 700 560 1.260 0,002 0,002
Glycymeris glycymeris Berberecho rabioso 0 51 51 0 1.120 1.120 0,03 0,002
Liocarcinus spp. Cangrexos 0 173 173 0 1.042 1.042 0,1 0,002
Dicentrarchus labrax Robaliza 1 0 1 850 0 850 0,0006 0,001
Gaidropsarus spp. Barbadas 0 15 15 0 818 818 0,009 0,001
Diplodus sargus Sargo común 1 12 13 542 233 775 0,008 0,001
Raniceps raninus 3 8 11 225 515 740 0,007 0,001
Scorpaena porcus Escarapote de pintas 2 2 4 470 210 680 0,002 0,001
Scorpaena scrofa Escarapote de pedra 0 3 3 0 675 675 0,002 0,001
Scorpaena notata Escarapote escorpión 1 5 6 155 462 617 0,004 0,0009
Labrus spp. Lábridos/serráns 0 20 20 0 600 600 0,01 0,0008
Taurulus bubalis 0 11 11 0 572 572 0,006 0,0008
Pecten maximus Vieira 0 12 12 0 558 558 0,007 0,0008
Solea vulgaris Linguado común 1 0 1 425 0 425 0,0006 0,0006
Pagrus pagrus Prago 0 17 17 0 420 420 0,01 0,0006
Sepia officinalis Choco 1 2 3 360 50 410 0,002 0,0006
Helicolenus Dactylopterus Cabra de altura 0 4 4 0 395 395 0,002 0,0005
Trachurus trachurus Xurelo 0 2 2 0 360 360 0,001 0,0005
Mullus surmuletus Salmonete de rocha 1 9 10 227 90 317 0,006 0,0004
Trachinus draco Peixe araña 0 2 2 0 290 290 0,001 0,0004
Octopus salutti 0 2 2 0 275 275 0,001 0,0004
Syngnathidae sp. Agulla de mar 0 15 15 0 270 270 0,009 0,0004
Salaria pavo 0 11 11 0 255 255 0,006 0,0003
Chelidonichthys cuculus Escacho cremalleira 0 1 1 0 250 250 0,0006 0,0003
Blennius ocellaris Lorcho bolboreta 0 8 8 0 227 227 0,005 0,0003
Ostrea edulis Ostra 0 3 3 0 204 204 0,002 0,0003
Callionymus spp. 0 4 4 0 195 195 0,002 0,0002
Torpedo marmorata Trémula 0 1 1 0 150 150 0,0006 0,0002
Laevicardium crassum Berberecho saltón 0 3 3 0 148 148 0,002 0,0002
Scorpaena spp Escarapotes 0 1 1 0 138 138 0,0006 0,0002

NOME NOME Nº RET. Nº DESC. Nº TOTAL PESO RET. PESO PESO % Nº % PESO
CIENTÍFICO COMÚN DESC. TOTAL
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Pollachius pollachius Abadexo 0 1 1 0 125 125 0,0006 0,0001
Solea senegalensis Linguado de pintas 1 0 1 115 0 115 0,0006 0,0001
Callista chione Ameixón 0 1 1 0 90 90 0,0006 0,0001
Pagellus acarne Pancho bicudo 0 2 2 0 85 85 0,001 0,0001
Lepadogaster spp. 0 10 10 0 81 81 0,006 0,0001
Cancer bellianus Boi dentado 0 2 2 0 80 80 0,001 0,0001
Zeugopterus punctatus Tapa 0 4 4 0 76 76 0,002 0,0001
Chamelea gallina Chirla 0 2 2 0 66 66 0,001 0,0001
Goneplax rhomboides 0 3 3 0 50 50 0,002 0,00007
Ammodytidae sp. Bolos 0 3 3 0 35 35 0,002 0,00005
Pagellus erythrinus Breca 0 2 2 0 35 35 0,001 0,00005
Acanthocardia spp. 0 2 2 0 34 34 0,001 0,00005
Carcinus maenas Cangrexo común 0 3 3 0 33 33 0,002 0,00005
Ensis spp Navallas 0 1 1 0 30 30 0,0006 0,00004
Microchirus variegatus Lirpia raiada 0 2 2 0 22 22 0,001 0,00003
Tellina spp. Telinas 0 1 1 0 20 20 0,0006 0,00003
Venerupis rhomboides Ameixa rubia 0 1 1 0 15 15 0,0006 0,00002
Dosinia exoleta Reló 0 1 1 0 14 14 0,0006 0,00002
Loligo vulgaris Lura 0 1 1 0 8 8 0,0006 0,00001
Venus fasciata 0 3 3 0 8 8 0,002 0,00001
Sarpa salpa Saboga 0 1 1 0 5 5 0,0006 0,00001
Haliotis tuberculata Peneira 0 1 1 0 2 2 0,0006 0,00001
Total 94.796 73.197 167.993 50.730.296 17.027.652 67.757.948

NOME NOME Nº RET. Nº DESC. Nº TOTAL PESO RET. PESO PESO % Nº % PESO
CIENTÍFICO COMÚN DESC. TOTAL
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EXO

 VI
Listaxe de especies capturadas con nasa de polbo. Nalgúns casos determináronse ata o nivel de familia –sp.- e nou-
tros ata xénero –spp.-. Para o código de especie utilizouse o código FAO e para os nomes comúns en castelán e gale-
go a Resolución do 18 de xaneiro de 2005 da Secretaría Xeral de Pesca Marítima pola que se establece a listaxe de
denominacións comerciais de especies pesqueiras e de acuicultura admitidas en España.

OCC Octopus vulgaris Pulpo Polbo Cuvier, 1797 Octopodidae CEPHALOPODA
LIO Necora puber Nécora Nécora (Linnaeus, 1767) Portunidae DECAPODA
COE Conger conger Congrio Congro (Linnaeus, 1758) Congridae ANGUILLIFORMES

Charonia spp. Cuernos Cornos Ranellidae GASTROPODA
CBR Serranus cabrilla Cabrilla Serrán cabra (Linnaeus, 1758) Serranidae PERCIFORMES
GGU Gaidropsarus vulgaris Lota Barbada común (Cloquet, 1824) Gadidae GADIFORMES
BIB Trisopterus luscus Faneca Faneca (Linnaeus, 1758) Gadidae GADIFORMES
COU Coris julis Julia Doncela (Linnaeus, 1758) Labridae PERCIFORMES
SCY Scyllarus arctus Santiaguiño Santiaguiño (Linnaeus, 1758) Scyllaridae REPTANTIA

Palaemon spp. Camarones / quisquillas Camaróns Palaemonidae NATANTIA
CRE Cancer pagurus Buey de mar Boi Linnaeus, 1758 Cancridae DECAPODA
SCR Maja squinado Centolla Centola (Herbst, 1788) Majidae DECAPODA
LBE Homarus gammarus Bogavante europeo Lumbrigante (Linnaeus, 1758) Nephropidae DECAPODA

Parablennius gattorugine Cabruzas / rabosa (Linnaeus, 1758) Blenniidae PERCIFORMES
USI Labrus bimaculatus Gallano Rei Linnaeus, 1758 Labridae PERCIFORMES
TBR Ctenolabrus rupestris Tabernero Taberneiro (Linnaeus, 1758) Labridae PERCIFORMES
BRB Spondyliosoma cantharus Chopa Choupa (Linnaeus, 1758) Sparidae PERCIFORMES
MMH Muraena helena Morena Morea Linnaeus, 1758 Muraenidae ANGUILLIFORMES
GGD Gaidropsarus mediterraneus Bertorella Barbada de area (Linnaeus, 1758) Lotidae GADIFORMES
ICC Liocarcinus corrugatus Cangrejo de arrugas Conguito (Pennant, 1777) Portunidae DECAPODA

Symphodus spp. Bodiones / porredanas Vellos Labridae PERCIFORMES
POD Trisopterus minutus Capellán Fodón (Linnaeus, 1758) Gadidae GADIFORMES

Blenniidae sp. Blénidos Blénidos Blenniidae PERCIFORMES
SYC Scyliorhinus canicula Pintarroja Melgacho (Linnaeus, 1758) Scyliorhinidae CARCHARHINIFORMES
ENX Centrolabrus exoletus Porredana / tordo (Linnaeus, 1758) Labridae PERCIFORMES
SYT Scyliorhinus stellaris Alitán Roxa (Linnaeus, 1758) Scyliorhinidae CARCHARHINIFORMES
USB Labrus bergylta Maragota Maragota Ascanius, 1767 Labridae PERCIFORMES
LCM Ciliata mustela Barbada / madreanguila Madrela (Linnaeus, 1758) Lotidae GADIFORMES
AKL Acantholabrus palloni Tordo de fondo Taberneiro de manchas (Risso, 1810) Labridae PERCIFORMES

CÓDIGO
ESPECIE NOME CIENTÍFICO NOME CASTELÁN NOME GALEGO AUTOR FAMILIA ORDE
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IOD Liocarcinus depurator Falsa nécora Patulate (Linnaeus, 1758) Portunidae DECAPODA
EOI Eledone cirrhosa Pulpo blanco Polbo cabezón (Lamarck, 1798) Octopodidae CEPHALOPODA

Gobiidae sp. Góbidos Gobiidae PERCIFORMES
FOX Phycis spp. Brótolas Bertorellas Gadidae GADIFORMES
CTB Diplodus vulgaris Mojarra Chaparella (Geoffroy St. Hilaire, 1817) Sparidae PERCIFORMES
TRG Balistes carolinensis Pez ballesta Peixe porco Gmelin, 1789 Balistidae TETRAODONTIFORMES
GKL Glycymeris glycymeris Almendra de mar Berberecho rabioso (Linnaeus, 1758) Glycymerididae ARCOIDA

Liocarcinus spp. Cangrejos Cangrexos Portunidae DECAPODA
BSS Dicentrarchus labrax Lubina / róbalo Robaliza (Linnaeus, 1758) Moronidae PERCIFORMES
ROL Gaidropsarus spp. Barbadas Barbadas Gadidae GADIFORMES
SWA Diplodus sargus Sargo Sargo común (Linnaeus, 1758) Sparidae PERCIFORMES
RCR Raniceps raninus Ranúnculo negro (Linnaeus, 1758) Gadidae GADIFORMES
BBS Scorpaena porcus Rascacio Escarapote de pintas Linnaeus, 1758 Scorpaenidae SCORPAENIFORMES
RSE Scorpaena scrofa Cabracho Escarapote de piedra Linnaeus, 1758 Scorpaenidae SCORPAENIFORMES
SNQ Scorpaena notata Escorpora Escarapote escorpión Rafinesque, 1810 Scorpaenidae SCORPAENIFORMES

Labrus spp. Lábridos / tordos Lábridos/serráns Labridae PERCIFORMES
Taurulus bubalis Cabrachito (Euprhasen, 1786) Cottidae SCORPAENIFORMES

SCE Pecten maximus Vieira / venera Vieira (Linnaeus, 1758) Pectinidae OSTREOIDA
SOL Solea vulgaris Lenguado Linguado común (Linnaeus, 1758) Soleidae PLEURONECTIFORMES
RPG Pagrus pagrus Pargo Prago (Linnaeus, 1758) Sparidae PERCIFORMES
CTC Sepia officinalis Choco / jibia / sepia Choco Linnaeus, 1758 Sepiidae SEPIIDA
BRF Helicolenus dactylopterus Gallineta Cabra de altura (Delaroche 1809) Sebastidae SCORPAENIFORMES
HOM Trachurus trachurus Jurelo Xurelo (Linnaeus, 1758) Carangidae PERCIFORMES
MUR Mullus surmuletus Salmonete de roca Salmomete de rocha Linnaeus, 1758 Mullidae PERCIFORMES
WEG Trachinus draco Escorpión Peixe araña Linnaeus, 1758 Trachinidae TRACHINOIDEI
OQT Octopus salutti Verany, 1837 Octopodidae OCTOPODA

Syngnathidae sp. Agujas de mar Agullas de mar Syngnathidae SYNGNATIFORMES
Salaria pavo Gallerbo (Risso, 1810) Blenniidae PERCIFORMES

GUR Chelidonichthys cuculus Arete Escacho cremalleira (Linnaeus, 1758) Triglidae SCORPAENIFORMES
NUO Blennius ocellaris Torillo Lorcho bolboreta Linnaeus, 1758 Blenniidae PERCIFORMES
OYF Ostrea edulis Ostra Ostra Linnaeus, 1758 Ostreidae OSTREOIDA

Callionymus spp. Dragoncillos Callionymidae PERCIFORMES
TTR Torpedo marmorata Tembladera Trémula Risso, 1810 Torpedinidae TORPEDINIFORMES
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LVC Laevicardium crassum Berberecho dentado Berberecho saltón (Gmelin 1791) Cardiidae VENEROIDA
SCS Scorpaena spp Cabrachos / rascacios Escarapotes Scorpaenidae SCORPAENIFORMES
POL Pollachius pollachius Abadejo Abadexo (Linnaeus, 1758) Gadidae GADIFORMES
OAL Solea senegalensis Lenguado senegalés Linguado de pintas Kaup, 1858 Soleidae PLEURONECTIFORMES
KLK Callista chione Almejón Ameixón (Linnaeus, 1758) Veneridae VENEROIDA
SBA Pagellus acarne Aligote Pancho bicudo (Risso, 1827) Sparidae PERCIFORMES

Lepadogaster spp. Gobiesocidae GOBIESOCIFORMES
KCB Cancer bellanius Jaiba de roca dentuda Johnston, 1861 Cancridae DECAPODA
ZGP Zeugopterus punctatus Rapeta Tapa (Bloch, 1787) Scophthalmidae PLEURONECTIFORMES
SVE Chamelea gallina Chirla Chirla (Linnaeus, 1758) Veneridae VENEROIDA

Goneplax rhomboides (Linnaeus, 1758) Goneplacidae DECAPODA
Ammodytidae sp. Aguaciosos / lanzones Bolos Ammodytidae PERCIFORMES

PAC Pagellus erythrinus Breca Breca (Linnaeus, 1758) Sparidae PERCIFORMES
Acanthocardia spp. Cardiidae VENEROIDA

CRG Carcinus maenas Cangrejo verde Cangrexo común (Linnaeus, 1758) Portunidae DECAPODA
EQE Ensis spp Navajas o muergos Navallas (Linnaeus, 1758) Solenidae VENEROIDA
MKG Microchirus variegatus Golleta Lirpia raiada (Donovan, 1808) Soleidae PLEURONECTIFORMES
TWL Tellina spp Coquinas/tellinas Tellinidae VENEROIDA
VNR Venerupis rhomboides Almeja rubia o roja Ameixa rubia (Pennant, 1777) Veneridae VENEROIDA
DSX Dosinia exoleta Reloj Reló (Linnaeus, 1758) Veneridae VENEROIDA
ENQ Entelurus aequoreus (Linnaeus, 1758) Syngnathidae SYNGNATIFORMES
SQR Loligo vulgaris Calamar europeo Lura Lamarck, 1798 Loliginidae THEUTHIDA

Venus fasciata da Costa, 1778 Veneridae VENEROIDA
SLM Sarpa salpa Salema Saboga (Linnaeus, 1758) Sparidae PERCIFORMES
HLT Haliotis tuberculata Oreja de mar Peneira Linnaeus, 1758 Haliotididae ARCHAEOGASTROPODA
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ANEXO VII
Rendementos económicos medios teóricos por segmentos de TRB, tripulantes e zonas, unica-
mente para a especie obxectivo: o polbo (Octopus vulgaris).

SEGMENTOS TRIP. DATOS Z I-V Z VI-VII Z VIII-IX TOTAL

xornadas 17 24 5 46
nasas 248 149 117 182
tempo traballo (h) 6,1 4,5 3,8 5,1
kg polbo 15,7 15,8 21,2 16,4
valor (€) 94,2 76,5 102 85,5
euros/trip/xor 47,1 38,3 51 42,8
euros/trip/hora 7,7 8,5 13,4 8,4

xornadas 3 4 1 8
nasas 202 103 150 146
tempo traballo (h) 6,1 2,9 4,5 4,3
kg polbo 25,8 10,9 21,5 17,8
valor (€) 154,2 52,6 103,6 92,7
euros/trip/xor 77,1 26,3 51,8 46,4
euros/trip/hora 12,6 9,1 11,5 10,8

xornadas 26 26 6 58
nasas 299 326 189 300
tempo traballo (h) 5,4 5,2 5,1 5,2
kg polbo 32,5 40,4 42,7 37
valor (€) 194,3 195,2 206,0 193
euros/trip/xor 48,6 48,8 51,5 48,3
euros/trip/hora 9,0 9,5 10,2 9,2

xornadas 8 6 14
nasas 470 420 449
tempo traballo (h) 6 6,6 6,3
kg polbo 41,4 54 46,8
valor (€) 247,3 260,7 243,7
euros/trip/xor 41,2 43,5 40,6
euros/trip/hora 6,8 6,6 6,5

xornadas 75 14 43 132
nasas 385 344 199 320
tempo traballo (h) 6,9 5,2 4,8 6
kg polbo 35,6 46,1 42,2 38,8
valor (€) 212,7 222,8 203,2 202,3
euros/trip/xor 53,2 55,7 50,8 50,6
euros/trip/hora 7,7 10,8 10,5 8,4

xornadas 14 3 5 22
nasas 605 463 247 504
tempo traballo (h) 7 6,1 5,6 6,5
kg polbo 54,4 44,6 53,3 52,7
valor (€) 325,1 215,4 257,0 274,7
euros/trip/xor 54,2 35,9 42,8 45,8
euros/trip/hora 7,8 5,9 7,6 7

xornadas 5 1 6
nasas 784 562 747
tempo traballo (h) 6,6 9,5 7,1
kg polbo 35,9 20,5 33,4
valor (€) 214,9 98,9 173,8
euros/trip/xor 26,9 12,4 21,7
euros/trip/hora 4,1 1,3 3,1

≤ 2,5 TRB

1

2

3

2,51 -  5 TRB

1

2

3

4



193

ANEXO VIII
Relación das artes de pesca ou técnicas autorizadas e as abreviaturas utilizadas. Para máis deta-
lles sobre elas, consúltese o Decreto 424/1993.

SÍMBOLO ARTE OU TÉCNICA
AF Arrastre de fondo
Alg Mergullo extracción algas
Bi Bicheiro
BM Bou de man
Bo Boliche
Bu Butrón
BV Bou de vara
C Cerco
CBo Cerco para bolo
CP Cerco piobardeiro
CT Cacea túnidos
ER Endeño remolcado
IN Inactividade
Li Liña ou cordel
Ma Marisqueo desde embarcación
Mi Miños
MM Medio mundo
N&L Mergullo navalla e longueirón
Na Nasa de anguía
NCa Nasa de camarón
NCe Nasa de centola
NCh Nasa de choco
NCo Nasa de conguito (Macropipus corrugatus)
NF Nasa de faneca
NL Nasa de lagosta
NN Nasa de nécora
Np Nasa de polbo
Om Mergullo orella de mar
Ou Mergullo ourizo
Pe Marisqueo de percebe
PF Palangre de fondo
Pllo Palangrillo
PO Marisqueo de poliquetos
PS Palangre de superficie
R Racú
Ra Raeiras
RCa Rastro de camarón
RN Rastro de navalla
Rs Rasco
RV Rastro de vieira
RVZO Rastro de vieira, zamburiña e ostra
T Trasmallos
V Volanta
Ve Vetas
X Xeito
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