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Unha das consecuencias do cambio climático a nivel global é o aumento na frecuencia e 
intensidade de eventos extremos. As proxeccións rexionais do IPCC predín con moita 
seguridade que nas próximas décadas, na costa atlántica europea as vagas de calor e as 
choivas torrenciais van ser máis frecuentes, intensas e de maior duración. Este tipo de 
cambios no clima afectan ás especies e modifican os hábitats. Particularmente, as zonas 
costeiras de tipo estuárico como as rías, con gran influencia dos ríos que desaugan nelas 
e das amplas mareas, sofren grandes variacións na salinidade e temperatura. As 
especies que alí viven están adaptadas aos cambios cíclicos, pero o aumento na 
frecuencia e intensidade modifica a súa resposta, sobre todo das especies que, como os 
bivalvos, teñen pouca mobilidade para escapar do estrés a zonas máis favorables. 
Procesos como a respiración, alimentación, excreción e reprodución así como o 
comportamento (enterramento no substrato) altéranse, provocando, entre outras 
cousas, un menor crecemento, ou maior vulnerabilidade a enfermidades ou aos 
depredadores. En última instancia, prodúcense mortalidades masivas con 
consecuencias para os ecosistemas e a produtividade dos bancos marisqueiros, como 
aconteceu no outono-inverno do 2000-2001, 2006, ou no período 2012-2014. 



 

As ameixas autóctonas fina (Ruditapes decussatus) e babosa (Venerupis 
corrugata), e a introducida ameixa xaponesa (Ruditapes philippinarum) e o berberecho 
(Cerastoderma edule) representaron nos últimos anos case o 80% do total de 
desembarcos e máis do 85% do valor dos desembarcos totais de bivalvos en Galicia 
(exceptuando o mexillón), constituíndo a  maior pesqueira artesanal de España en canto 
a vendas e emprego (www.pescadegalicia.com).  

 

 

 

 

Rexistro anual de vendas das catro especies estudadas. Datos de www.pescadegalicia.com 

 
Estas especies difiren nas súas principais características vitais. Mentres que o 
berberecho ten taxas de crecemento rápido e postas máis espalladas no tempo, a fina é 
de crecemento máis lento e postas masivas. As condicións ambientais óptimas tamén 
son diferentes para cada unha. Segundo estudos previos, a ameixa babosa sería menos 
tolerante ás oscilacións de salinidade e a fina a máis resistente. En canto á temperatura, 
a babosa sería menos resistente, aínda que tense rexistrado altas mortalidades de fina 
relacionadas altas temperaturas no final do verán. A ameixa xaponesa foi introducida 
progresivamente nos bancos marisqueiros, igual que no resto de zonas produtivas 
mundiais non só porque a súa taxa de crecemento é elevada, tamén porque considérase 
que resiste mellor aos cambios ambientais. 
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Profundidade de enterramento no sedimento característica de cada especie, de esquerda á 
dereita: berberecho, ameixa babosa, xaponesa e fina. Morfoloxía externa mostrando a 

abertura das valvas de A) berberecho e B) ameixa babosa 
 

Por isto, investigadores do grupo Ecocost da Universidade de Vigo investigamos, en 
colaboración con varias confrarías e coa Universidade de South Carolina (EEUU), o 
efecto dos descensos de salinidade provocados por fortes choivas e de vagas de calor 
sobre estes catro bivalvos con experimentos nos laboratorios da CIM-ECIMAT da 
Universidade de Vigo e nos bancos marisqueiros. A metodoloxía que utilizamos nos 
experimentos no laboratorio é novidosa porque simulamos as condicións naturais de 
mareas e o incremento progresivo do estrés ata valores extremos atopados nos bancos 
marisqueiros, usando ademais tanques con sedimento. Fixemos tres experimentos en 
outono, inverno e primavera simulando, durante 6 días, catro diferentes condicións de 
descensos de salinidade, e un experimento no verán, simulando vagas de calor durante 
4 días. Medimos a respiración, alimentación, excreción, defecación, estado reprodutor 
e comportamento de case 3000 individuos. 
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Montaxe dos experimentos de: A) baixa salinidade, B) alta temperatura e C) depredación.   

1. Tanques de cabeceira coas mesturas de auga a diferentes salinidades 

2. Caixas con sedimento. En cada caixa unha especie de bivalvo  

3. Lámpadas cerámicas que producen calor pero non luz para provocar a vaga de calor no 
sedimento 

4. Desaugadoiro para simular as mareas baixas 

5. Cámara  

6. Depredador  

7. Recipientes con sedimento e bivalvos. 
 
A resposta xeral de todas as especies ás salinidades máis baixas (5, 10 e 15) foi 
isolamento por peche das valvas, reducindo bruscamente a actividade de alimentación, 
e por tanto a súa capacidade para crecer. Baixo as salinidades altas (20, 25 e 30) os 

 

B 

C 

3 

4 

5 

6 

7 



 

resultados diferiron. A xeneralidade foi que a fina resistiu mellor en todas as épocas do 
ano ás baixas salinidades pero diminuíu a súa capacidade para crecer en comparación 
co resto de especies. En outono o berberecho e en inverno, a babosa foron as máis 
vulnerables ás salinidades mais baixas. En primavera aínda dous días despois de 
terminar o estrés, ningunha especie foi capaz de recuperar os valores iniciais da súa 
capacidade para crecer. O seu comportamento tamén variou xa que a capacidade de 
enterramento diminuíu claramente durante as salinidades máis baixas, o que pode 
aumentar a vulnerabilidade á depredación. O desenvolvemento reprodutivo de todas as 
especies se viu xeralmente retardado debido á exposición ás baixas salinidades. 
Rexistramos unha mortalidade significativa do berberecho e babosa a temperaturas do 
sedimento por enriba de 30 °C durante os períodos de marea baixa diúrna xa nos 
primeiros dous días de estrés; nas que sobreviviron  observamos unha diminución na 
capacidade de crecemento e na actividade de enterramento. Despois de catro días, 
todas as especies tiñan xa nula capacidade para crecer as temperaturas mais altas, e a 
mortalidade continuou aumentando, sorprendentemente tamén para a xaponesa. 
Detectáronse cambios no desenvolvemento reprodutivo da babosa, fina e berberecho 
que sufriron temperaturas por enriba dos 32 °C. 
Noutro experimento de laboratorio investigouse se o estrés debido á baixa salinidade 
podería aumentar o risco de depredación, empregando dous tipos de depredadores de 
bivalvos, o cangrexo común Carcinus maenas e o molusco gasterópodo Bolinus 
brandaris (canaílla), unha especie introducida accidentalmente fai décadas. Ambos 
depredadores consumiron claramente máis bivalvos cando estes estaban estresados 
(salinidades 5 e 10). O consumo global do berberecho e babosa foi maior que o da 
ameixa xaponesa, probablemente debido á súa menor resistencia ás baixas salinidades, 
e tamén a trazos morfolóxicos que favorecen ao depredador (cuncha máis fina e a 
presencia de aberturas nas valvas). 
Os resultados destes experimentos están publicados en tres artigos que forman parte 
dunha tese de doutoramento na Universidade de Vigo, así como noutros estudos 
derivados do mesmo proxecto. Baseándonos nos resultados, en xeral, salientar que os 
bancos marisqueiros do interior das rías, e zonas elevadas con maior tempo de 
exposición fora da auga, serán máis sensibles aos efectos dos eventos extremos. Das 
catro especies, a ameixa babosa do intermareal e o berberecho, que vive máis superficial 
no sedimento, poden ser as máis afectadas, pero a repetición de eventos extremos 
probablemente afectará a todas as especies, particularmente se as choivas torrenciais 
prodúcense en primavera durante a época de reprodución destes bivalvos e as vagas de 
calor coinciden con a época de posta de cada especie. Estes cambios mudarán o 
funcionamento do ecosistema e as estratexias de xestión da pesca. Os resultados deste 
proxecto serven de ferramenta para a xestión e ademais para incluír en modelos 
preditivos que funcionan como os modelos meteorolóxicos. Neles se poden incluír 
diversos tipos de datos para caracterizar os bancos marisqueiros, como o efecto dos ríos, 
encoros, topografía ou tipos de sedimento, que inflúen nas dinámicas de salinidade e 
temperatura de cada zona. 
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