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As mareas vermellas son un fenómeno natural coñecido desde antigo en Galicia como 
“a purga  do mar”. Están asociadas ao desenvolvemento estacional do fitoplancto e á 
riqueza das nosas augas; son “a cruz da moeda” nun medio privilexiado como as rías.  
Lonxe de estar restrinxidas a unhas poucas rexións ou países, as mareas vermellas 
acontecen en todos os continentes e latitudes do mundo.  
O achegamento en Galicia ao estudo das mareas vermellas coincidiu coa primeira 
campaña oceanográfica en 1916 a cargo de Odón de Buen (fundador do Instituto 
Español de Oceanografía), quen as mostrexou no porto de Vigo. Pero sobre todo cabe 
destacar a Ramón Sobrino. El foi quen identificou por primeira vez a un organismo 
responsable de mareas vermellas en Galicia: o  dinoflaxelado Lingulodinium polyedrum, 
en 1917 na ría de Pontevedra.  
A mediados do século XX, o ilustre ecólogo Ramón Margalef publicou varios traballos 
sobre fitoplancto e mareas vermellas na ría de Vigo. Logo, en 1976 (tras un grave 
episodio de intoxicación por toxinas paralizantes) iniciáronse os controis sanitarios no 
marisco e o seguimento do fitoplancto tóxico e condicións oceanográficas (polo IEO e 
logo pola Xunta de Galicia:  INTECMAR, Vilagarcía de Arousa). 
Pero non querería que este último parágrafo lles confunda. Queden con esta mensaxe: 
“marea vermella non é igual a toxinas”.  



 

A visión dunha marea vermella pode espertar preocupación: é que o mar está 
contaminado? ou é un risco para a saúde? Son dúbidas razoables e ante a dúbida toda 
precaución é boa. Con todo, a cor non garda relación coa toxicidade. O que tingue o mar 
son os pigmentos das células e para apreciar unha marea vermella á primeira ollada, 
adoita bastar con que a abundancia supere 106 células L-1. 
Esta só pode ser confirmada mediante a identificación do organismo responsable ou 
dunha análise de toxinas. 
Para que unha marea vermella sexa tóxica os microorganismos responsables deben 
producir toxinas e ambos feitos raramente coinciden nas rías.  
As mareas vermellas son recorrentes cada ano entre primavera e outono, pero as 
especies de fitoplancto que as provocan non adoitan ser tóxicas ou nocivas para a vida 
mariña. As manchas avermelladas adoita ocasionalas un ciliado fotosintético 
(Mesodinium  rubrum) e as alaranxadas un dinoflaxelado heterótrofo (Noctiluca 
scintillans). Ambos son  inocuos. 
As toxinas adoitan acumularse nos recursos mariños ata niveis que superan os 
máximos permitidos sen que notemos cambios de cor na auga.  
Os peches na extracción de marisco nas rías adoitan ser causados por uns poucos  
dinoflaxelados produtores de toxinas diarreicas (Dinophysis) e paralizantes 
(Alexandrium e Gymnodinium), así como  diatomeas produtoras de toxinas amnésicas 
(Pseudo- nitzschia).  
De entre elas, as toxinas  diarreicas (ácido okadaico) son as máis frecuentes e provocan 
peches a miúdo prolongados na explotación de moluscos tanto de batea como infaunais. 

 
Figura 1. A) Á esquerda dinoflaxelado tóxico Alexandrium minutum, responsable da marea vermella á 
dereita (28 de xuño 2018, Samil).  B) Á esquerda o dinoflaxelado Noctiluca scintillans, illado na marea 
vermella da imaxe dereita (12 agosto 2020, Canido).  C) Marea vermella do ciliado fotosintético  
Mesodinium rubrum (8 agosto 2007, Nigrán). Autores: A, B)  F. Rodríguez;  C) S. Fraga. 



 

O problema con Dinophysis é que as súas células conteñen moitas toxinas e en canto 
superan 102 células L-1 os moluscos filtradores (que se alimentan de fitoplancto) poden 
acumular os devanditos compostos por enriba dos niveis permitidos. Así pois, as 
proliferacións tóxicas de  Dinophysis non colorean o mar. 
Pero existen excepcións. Os episodios tóxicos de Gymnodinium catenatum de 1976 e 
1986 produciron manchas avermelladas nas Rías Baixas. E nas Rías Altas, Alexandrium 
minutum desencadeou unha marea vermella na ría de Ares-Betanzos.  
Aínda que a marea vermella tóxica máis espectacular foi tamén a máis recente. No verán 
de 2018 tivo lugar unha proliferación de Alexandrium minutum nas rías de Vigo e 
Pontevedra durante unhas catro semanas. Os peches que provocaron as toxinas 
paralizantes da devandita especie afectaron a polígonos de bateas en ambas as rías. 
A marea vermella asociada á devandita proliferación foi constatada mediante medios 
aéreos e por numerosos navegantes naquelas semanas. As concentracións máis 
elevadas localizáronse na dársena do porto de Vigo onde se acumulaban as células de 
forma artificial grazas á menor renovación da auga. 

 
Figura 2. Exemplos de especies tóxicas de dinoflaxelados nas rías galegas. A) Dinophysis acuta.  B)  
Gymnodinium catenatum. Autores: A)  F. Rodríguez;  B) S. Fraga. 
Para que unha proliferación de fitoplancto creza de maneira tan descontrolada e alcance 
densidades que tingan o mar é necesario un desenvolvemento sostido pola abundancia 
de nutrientes, pero ademais que a estabilidade superficial impida a dispersión das 
células.  
As rías son un medio moi dinámico. Durante os pulsos de afloramento costeiro 
(característicos de primavera e verán, con ventos de compoñente norte) a auga das rías 
fertilízase e renova rapidamente, entrando auga fría profunda e saíndo auga máis cálida 
por superficie. Ditas condicións estimulan o crecemento do fitoplancto, especialmente 
das  diatomeas, base da cadea alimentaria mariña. 
Nos intervalos entre os devanditos pulsos, a circulación nas rías retárdase e pode mesmo 
reverterse en función dos ventos predominantes. Isto en cambio favorece o 
desenvolvemento de poboacións de dinoflaxelados e mesmo a súa entrada desde augas 
exteriores, aumentando o risco de episodios tóxicos que se suceden entre primavera e 
outono. 
Cando as condicións para o crecemento activo do fitoplancto (ou acumulación pasiva en 
función das correntes) superan o limiar xa citado, de 106 células L-1, é cando pode ter 
lugar unha marea vermella en superficie, tóxica ou non. 



 

Unha vez se esgotan os nutrientes ou cambian as condicións climatolóxicas, as células 
dispérsanse, sedimentan ou son consumidas por outros microorganismos. No caso das 
proliferacións tóxicas, aínda que non queden células si poden permanecer toxinas na 
auga que provoquen un certo atraso na apertura da extracción de marisco. 
Neste sentido cabe destacar que as toxinas non se eliminan durante o proceso de 
depuración, senón que o propio molusco débeas eliminar de maneira natural e 
transfórmaas noutros compostos nun proceso que require de períodos variables en 
función das toxinas e do tipo de organismo que se trate.  
Por último, non é sinxelo responder á cuestión de se os episodios tóxicos serán cada vez 
máis frecuentes en Galicia. Por unha banda os datos indican un aumento gradual nas 
últimas décadas dos días de peche debidos a biotoxinas; aínda que a tendencia é 
desigual xeograficamente e con notables oscilacións ao longo do tempo.  
Unha das razóns que podería explicar esta observación é o acurtamento na época de  
afloramento, un feito que beneficiaría ao desenvolvemento de poboacións de 
dinoflaxelados que inclúen ás principais especies tóxicas en Galicia como xa vimos. 
Dita tendencia, unida á evolución doutros factores (temperatura, precipitacións, etc.) 
baixo os efectos do cambio global, apunta cara a un posible incremento nos episodios 
tóxicos nos próximos anos. E quizais tamén, por que non, da observación de mareas 
vermellas… 
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