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O berberecho, especialmente a súa especie máis explotada, Cerastoderma edule, é un 
recurso emblemático que proporciona unha gran cantidade de servizos ás comunidades 
costeiras da área Atlántica.  Debido ao seu papel como enxeñeiro do ecosistema, axente 
de secuestro de carbono e alimento para niveis  tróficos superiores é considerado como 
unha especie crave. O berberecho é ademais a base dunha importante actividade 
comercial e ten unha forte influencia cultural nas comunidades costeiras.  

Con todo, este recurso sufriu mortaldades periódicas con graves efectos nos  stocks 
naturais. A frecuencia e intensidade destes episodios aumentaron de maneira 
importante nas últimas décadas, debido a enfermidades emerxentes, deterioración das 
condicións ambientais, sobrepesca e a unha xestión ineficiente. Todos estes factores 
provocaron unha diminución na produción de berberecho coas consecuentes perdas 
económicas, ecolóxicas e sociais.   

Neste contexto, iníciase en 2017 o proxecto europeo “COCKLES-Cooperación para a 
recuperación das pesqueiras do berberecho e os seus servizos ambientais na área 
Atlántica” co obxectivo de recuperar os  stocks naturais e aumentar a produción do 
berberecho e os servizos ambientais que proporciona.  COCKLES foi  co-financiado polo 
programa Interreg Atlantic Area. 

O Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación CETMAR coordinou o traballo desenvolvido 
polas 22 organizacións do consorcio, o cal contou cunha importante participación 
galega. Así, ademais de CETMAR, xogaron un papel esencial no deseño e 



 

desenvolvemento do plan de traballo, o Centro de  Investigacións Mariñas (CIMA) da 
Consellería  do Mar, e o grupo  ACUIGEN da  Universidade de Santiago de Compostela. 
Ademais, formaron parte do proxecto como entidades asociadas o Instituto Tecnolóxico 
para ou Control  do Medio Mariño (INTECMAR), a Secretaría  Xeral de  Calidade e  
Avaliación Ambiental da Xunta de Galicia e a confraría de Pescadores San Antonio de 
Cambados. Xunto a estas entidades, outros organismos de investigación, xestores e 
produtores de Portugal, Francia, Irlanda e Reino Unido colaboraron estreitamente 
durante tres anos e medio para alcanzar resultados de aplicación directa nas poboacións 
de berberecho e comunidades costeiras da área Atlántica.  

 
Consorcio do proxecto COCKLES na reunión de coordinación celebrada en Olhão (Portugal) en abril de 
2019 

 

A Universidade de Cork, socio irlandés do proxecto, realizou un estudo sobre a avaliación 
histórica da distribución, abundancia e saúde reprodutiva do berberecho nos cinco 
países implicados no proxecto. Para iso analizáronse preto de 10.000 rexistros obtidos 
de 193 fontes. Estes datos correlacionáronse co cambio climático e a Oscilación  
Multidecadal Atlántica (AMO) e complementáronse con datos colleitados durante o 
proxecto en 19 localidades repartidas entre os cinco países involucrados en COCKLES. 
Os resultados deste traballo mostran que a distribución xeográfica das poboacións de 
berberecho mantense estable, aínda que se aprecian grandes fluctuacións nas súas 
abundancias. Por outra banda, a variabilidade local nas poboacións de berberecho está 
fortemente influenciada por factores  bióticos (patóxenos) e abióticos (temperatura, 
capturas e lexislación) mentres que a escala global o clima explica moitas das  
fluctuacións.  

O proxecto realizou un especial esforzo para minimizar as perdas producidas pola  
marteiliosis, unha enfermidade moi letal nos berberechos e obxecto de moita 
preocupación en Galicia. O traballo levado a cabo polo CIMA e o grupo  ACUIGEN (USC) 



 

permitiu identificar candidatos moleculares para ser considerados como marcadores de 
resistencia á marteliosis mediante enfoques proteómicos e xenómicos. Devanditos 
marcadores validáronse nun experimento de campo realizado en colaboración con dúas 
confrarías fortemente impactados polos efectos da devandita enfermidade, a confraría 
de Cambados e a confraría de Vilanova de Arousa. Os resultados deste traballo 
experimental confirman a hipótese dunha maior resistencia á marteliosis da poboación 
de berberechos da zona máis interna da ría de Arousa mediante selección natural.  

 
Traballo de campo realizado en O Sarrido en colaboración coa Confraría de pescadores San Antonio de 
Cambados 

 

 

Traballo de campo realizado en Ariño en colaboración coa Confraría de pescadores A Pastoriza de 
Vilanova de Arousa 

Un gran interese suscitou o inventario de parasitos e enfermidades do berberecho 
coordinado pola Universidade de Bordeus, que conta con contribucións de gran parte 
dos socios de  COCKLES. Devandito catálogo inclúe descricións, ilustracións, métodos de 
diagnose, a distribución dos parasitos ao longo do Área Atlántica, así como consellos 



 

para a xestión dos riscos identificados. O catálogo atópase dispoñible para a súa 
descarga en catro idiomas na páxina web do proxecto. Ademais, CETMAR distribuíu 
exemplares impresos aos axentes interesados.  

Co obxectivo de facer accesible a información espacial existente relacionada co 
berberecho, así como a propia do proxecto, desde o Centro Tecnolóxico do Mar 
desenvolvéronse tres ferramentas  SIX (Sistemas de Información Xeográfica); unha base 
de datos espacial, un servidor SIX e un visor SIX. No visor  SIG pódense consultar un total 
de 57 capas de información, que cobren catro áreas de estudo de diferentes escalas 
(Área Atlántica, Mar de Irlanda, Galicia e Portugal) así como 5 temáticas relacionados 
coa xestión do berberecho; distribución, xenética, ameazas, modelos de distribución  
larvaria, e valor dos servizos ecosistémicos. 

 
Visor SIX do proxecto COCKLES 

Para facilitar o uso deste tipo de ferramentas, a Fundación CETMAR organizou unha 
formación SIX dirixida ás confrarías de Galicia co obxectivo de mellorar as súas 
habilidades e, por tanto, mellorar a xestión do recurso coa axuda da tecnoloxía.  

Todos os resultados citados alcanzáronse cun esforzo investigador conxunto de todos 
os socios de  COCKLES, compartindo o seu coñecemento e boas prácticas. Ademais, 
tamén hai que resaltar o apoio e colaboración dos asociados para a consecución dos 
obxectivos. Ata a data, os datos xerados no marco do proxecto produciron 16 artigos 
científicos, número que se verá incrementado con toda probabilidade nos próximos 
meses. Estes e outros resultados están dispoñibles na páxina web do proxecto 
www.cockles-project.eu.  

Ademais, CETMAR e os seus socios en  COCKLES, celebraron en marzo a conferencia 
final, en formato integramente virtual, onde se presentaron resultados de interese para 
a ciencia, para a xestión do recurso e para o sistema educativo. Dita conferencia contou 
coa participación de máis de 150 interesados de 15 países tanto de Europa como de 
EEUU e Brasil. 
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