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Este Atlas amosa o resultado da análise da información recompilada polos observadores 
da Unidade Técnica de Pesca de Baixura (UTPB) da Consellería do Mar no período 2000-
2018 xunto coa serie histórica da actividade da frota rexistrada nas bases de datos 
oficiais da administración pesqueira galega. Componse de dous volumes, o primeiro está 
dedicado as vinte dúas modalidades de pesca principais utilizadas pola frota de baixura 
galega, o segundo volume trata sobre os recursos pesqueiros capturados pola frota nas 
costas de Galicia. 
 
O volume un do Atlas aborda a análise espazo-temporal da actividade da frota, a 
composición específica das capturas e das especies non retidas abordo, a distribución 
de tallas ou pesos das capturas e dos exemplares non retidos. Os resultados das análises 
permiten coñecer as variacións espazo-temporais no uso das distintas modalidades de 
pesca empregadas pola frota de baixura nas costas de Galicia, identificar as especies 
obxectivo de cada modalidade, así como as especies accesorias e as especies non retidas 
polo escaso ou nulo interese comercial, por non acadar a talla legal establecida ou por 
estar en veda. 



 

O segundo volume do Atlas da Frota de Baixura de Galicia amosa o resultado da análise 
da información recompilada polos observadores da Unidade Técnica de Pesca de 
Baixura (UTPB) da Consellería do Mar no período 2000-2018 sobre os 22 recursos 
pesqueiros de maior interese para esta frota, xunto coa serie histórica da primeira venda 
rexistrada nas bases de datos oficiais da administración pesqueira galega. 
 
Os resultados das análises permiten coñecer as variacións espazo-temporais na 
estrutura de tallas dos recursos capturados coas distintas modalidades de pesca 
empregadas pola frota de baixura na costa de Galicia. De cada especie trátase de 
identificar a época de recrutamento ao arte, o rango de profundidades onde é capturada 
e proponse estimadores da abundancia baseados nas capturas por unidade de esforzo. 
A finalidade destas análises é que sirvan como base do asesoramento científico-técnico 
aos xestores da administración pesqueira para que poidan adoptar as medidas técnicas 
necesarias para conseguir unha xestión sustentable e ao mesmo tempo rendible para a 
frota. 
 
Como resultados máis salientables podemos destacar que o maior número de 
embarcacións da frota de baixura galega emprega nasas, tanto para nécora-camarón 
como para polbo, seguidos polas artes de enmalle de tres panos, os trasmallos e os 
miños. As nasas destacan por ser selectivas con respecto a composición específica das 
capturas (selectividade interespecífica) pero moi pouco selectivas con respecto as tallas 
dos exemplares capturados (selectividade intraespecífica). No seu favor está que a 
maioría dos exemplares non retidos abordo, son devoltos vivos ao mar. Os enmalles pola 
súa parte, son moi pouco selectivos tanto inter como intraespecíficamente, e os 
exemplares non retidos case sempre están mortos. 
 
Tamén se poido comprobar a gran variabilidade xeográfica e estacional na composición 
das capturas retidas e non retidas  na maioría das modalidades de pesca empregadas 
pola frota. 
 
Destacar que algunhas modalidades de pesca están a aumentar o seu uso en Galicia, 
como os bous (de vara e de man) os pequenos cercos (racú e piobardeira) e a nasa para 
centola, mentres que no resto a actividade mantense estable ou mesmo descende. Este 
descenso é manifesto nos artes de anzol (palangrillo e liña-cordel) que son moi 
selectivos tanto inter como intraespecíficos pero que requiren de pericia e experiencia 
para facelos rendibles, o que dificulta o seu uso xeneralizado. 
 
En canto os recursos, podemos destacar que todos, agás a lura, teñen tallas medias de 
capturas por riba das tallas mínimas legais. A maior parte dos recursos obxectivo da frota 
de baixura captúrante a menos de 20 m de profundidade. Algunhas especies como a 
centola, amosan unha forte relación entre a talla e a profundidade, capturándose 
exemplares máis pequenos canto menos profundas son as augas. 
 
Hai recursos como o choco, a centola, o xurelo, a faneca, etc. que son especies obxectivo 
de varias modalidades de pesca. As tallas das capturas realizadas con cada modalidade 



 

non sempre son as mesmas. A análise desta información permite coñecer o impacto que 
cada modalidade exerce sobre cada especie e poderá servir para propoñer cambios no 
uso dos aparellos, para lograr unha pesca máis sostible. 
 
Pola facilidade de observación, as especies de crustáceos como a centola, nécora e 
camarón, permiten coñecer a época reprodutora observando simplemente as femias 
ovadas. Esta información é moi útil para definir as épocas de veda e as tallas de primeira 
posta masiva. Nos moluscos e peixes é necesario manipular os exemplares, polo que 
non dispoñemos desa información, sendo necesario recorrer aos traballos publicados 
en revistas científicas. 
 
A evolución das tallas máximas e medias das capturas, así como as capturas por unidade 
de esforzo, poden utilizarse como indicadores do estado das poboacións dos distintos 
recursos explotados.  
 
O atlas pode consultarse na paxina web da Conselleria do Mar.  
Ligazon: : 
www.pescadegalicia.gal/Publicaciones/pdfs/Atlas%20da%20frota%20de%20baixura%2
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