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Introducción
O proxecto “SENSIMAR. SENSIBILIZACIÓN DE ZONAS DE
MARISQUEO” ten como obxectivo aumentar a sensibilización ambiental e fomentar a conciencia ecolóxica entre os/
as mariscadores/as e a poboación infantil en xeral con respecto aos impactos da actividade do ser humano no medio
mariño, así como transmitir a importancia da protección e
recuperación da biodiversidade e os ecosistemas mariños,
tendo en consideración os espazos protexidos da Rede Natura 2000.
A primeira actividade do proxecto é a recompilación de información e análise da mesma. O presente informe recolle a información recompilada e a análise xerada punto por
punto, sen perder de vista o obxectivo de demostrar que a
actividade do marisqueo é unha actividade sostible, respectuosa co medio ambiente e que depende intrinsecamente
do bo estado deste último para a súa continuidade. Isto implica que a defensa dunha boa xestión marisqueira irá da
man dun bo estado do ecosistema de ría, e polo tanto esta
actividade necesita do coidado da franxa costeira na súa
xestión diaria.
Para este estudo débense definir necesariamente os usos
que se dan no entorno da Illa de Arousa e os seus recursos
naturais. Así, dividiremos os usos en tres grandes grupos ao
noso interese:
Aproveitamento de recursos mariños.
Áreas naturais de especial interese ambiental.
Outros usos.

Ademais dos usos, é importante falar das problemáticas
que afectan á actividade obxectivo, o marisqueo, como a
contaminación, o furtivismo, as especies invasoras, etc.
A Illa ten unha superficie aproximada de 7 quilómetros cadrados e os habitantes están concentrados nun istmo estreito e as súas inmediacións. O istmo une unha pequena
península onde se atopa o punto máis alto do municipio (69
m) co resto da illa. Enlaza coa península ibérica por medio
dunha ponte de dous quilómetros de lonxitude, que foi inaugurada en 1985. Ten uns 36 quilómetros de costa, dos cales
11 son de praia de area fina e branca.
Deste xeito, na Illa de Arousa coexisten actividades urbanas
e industriais coa pesca local e o marisqueo, ademais das
actividades agrícolas, actividades de vital importancia para
a economía da área.
A Organización de Produtores de Mariscos e Cultivos Mariños da Provincia de Pontevedra (OPP-20) presentou recentemente a iniciativa “Marisco da Illa. Tradición Saudable”,
como unha campaña de divulgación que anima ao consumo
de marisco de calidade, en concreto de ameixa rubia, ameixa
babosa e camarón, especies que supoñen un importante activo económico para o colectivo de marisqueo a frote e a pé
da Illa de Arousa. A campaña fai fincapé na tradición e historia do marisqueo e da pesca e nos beneficios para a saúde
do consumo de produtos do mar.
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Usos compartidos na Illa de Arousa
APROVEITAMENTO DE RECURSOS
Debido á gran produtividade no entorno da Illa de Arousa
desenvolvéronse importantes actividades económicas de
aproveitamento destes recursos. SENSIMAR céntrase na
actividade marisqueira realizada no territorio adscrito á
Confraría de Pescadores San Julián da Illa de Arousa, pero
no presente apartado tamén se describirán brevemente outras actividades importantes coas que comparte espazo.
MARISQUEO
O marisqueo é a captura de especies infaunales (enterradas no
fondo) e epifaunales (viven sobre o fondo) de moluscos bivalvos
principalmente, e tamén doutras especies como algas, moluscos gasterópodos, cnidarios, poliquetos e crustáceos.

Marisqueo a frote na Illa de Arousa. Fonte: La Voz de Galicia
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ESPECIES RECOLECTADAS MEDIANTE MARISQUEO
A continuación, recóllense as especies que figuran nos
Plans de Explotación Marisqueiros da Ría de Arousa, e que
por tanto son capturadas na actividade marisqueira habitual
da ría de Arousa:

Algas

Moluscos Bibalvos
Ameixa babosa

Venerupis pullastra

Algas vermellas

Rhodophyceae

Ameixa dorada ou bicuda

Venerupis aurea

Gracilaria, spp

Gracilaria, spp

Ameixa fina

Ruditapes decussatus

Algas pardas

Phaeophyceae

Ameixa rubia ou vermella

Venerupis rhomboides

Kombu

Phaeophyceae Laminaria ochroleuca

Ameixa xaponesa

Ruditapes phillipinarum

Correa

Himanthalia elongata

Ameixón

Callista chione

Wakame

Undaria pinnatifida

Berberecho

Cerastoderma edule

Algas verdes

Chlorophyceae

Escupiña grabada ou carneiro

Venus verrucosa

Leitugas de mar

Codium tomentosum

Longueirón

Ensis siliqua

Navalla

Ensis arcuatus

Almendra de Mar ou rabioso

Glycimeris glycimeris

Reló

Ensis siliqua

Antozoos
Ortiguilla

Crustáceos
Camarón Común

Palaemon serratus

Nécora

Necora puber

Anemonia viridis
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A continuación detállanse as descargas e vendas na lonxa
da Illa de Arousa, segundo especies, durante o ano 2020:

Descrición

Data

Días

Quilos

Golfo/Wakame

2020

71

126.892,00

Ameixa xaponesa

2020

188

121.202,90

Leituga de mar

2020

36

80.596,00

Ameixa babosa

2020

182

76.273,90

Ameixa rubia

2020

153

72.263,00

Kombu

2020

42

44.482,00

Reló

2020

169

28.683,60

Correa

2020

21

18.382,00

Ameixa fina

2020

165

13.621,10

Longueirón vello

2020

164

12.470,50

Carneiro

2020

183

10.962,70

Navalla

2020

161

10.521,70

Camarón común

2020

193

8.562,00

Berberecho

2020

124

7.995,30

Ortiguilla de mar

2020

42

4.387,50

Ameixa bicuda

2020

162

1.619,40

Ramallo ou Fideo de mar

2020

7

490,00

Nécora

2020

28

334,70

Gracilaria

2020

1

10,00

Ameixón

2020

3

3,40

Total

639.753,70
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OPINIÓN DO SECTOR MARISQUEIRO
Segundo as enquisas realizadas ás/ós traballadoras/es
da Confraría de Pescadores San Julián da Illa de Arousa, a
ameixa fina e a ameixa babosa son as especies máis valoradas no mercado, seguidas da ameixa xapónica e o berberecho.
A especie que aparece en maior abundancia é a ameixa
xapónica, porque segundo as/os traballadoras/es é a que se
sementa, a que ten máis resistencia e aliméntase máis do
fitoplacton que as outras, polo que o seu crecemento é máis
rápido. A súa morfoloxía fai que teña un maior crecemento
que o resto das especies. Mentres ás especies autóctonas
lles fan falta máis de dous anos ata acadar o tamaño mínimo, a xaponesa acádaa en un ano. Por outra banda, fai moitas máis postas que as demais e ten maior capacidade de
adaptación a calquera medio e sedimento, xa sexa na zona
intermareal, submareal ou na zona superior.
Consideran que a ameixa babosa e a ameixa fina teñen problemas de crecemento e reprodución debidos, en gran parte,
á contaminación, pero tamén hai traballadoras/es que apuntan ao cambio climático e á temperatura da auga. Por esta
razón, indican que hai épocas nas que o crecemento das
especies é lento pola falta de sustento, sobre todo nas épocas de desove. Ademais, apuntan que na actualidade faltan
estudos sobre os efectos que a contaminación e o cambio
climático provocan nos bivalvos. Os bivalvos son especies
moi sensibles aos cambios de temperatura da auga e á contaminación. A solución pasaría por coidar dos océanos e
facer todo o posible para evitar o cambio climático e a contaminación.
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TIPOS DE MARISQUEO
De acordo coa situación das poboacións explotadas e do
modo de captura que condiciona esta localización, existen
dous tipos de marisqueo: a pé e a frote, ademais do mergullo en apnea ou con subministración de aire dende embarcación.
MARISQUEO A PÉ
É aquel que se realiza na zona intermareal (área afectada polas
mareas, cuxos límites os marcan as mareas baixas e as mareas
cheas).
O seu traballo non consiste unicamente na extracción do recurso, se non que levan a cabo labores de cultivo, como sementa,
rareos e traslados. Ademais, tamén realizan labores de limpeza,
principalmente de algas, que poden limitar o osíxeno que chega
ás especies de bivalvos xestionadas.
Na Illa de Arousa, o marisqueo a pé realízase nas praias e nas rochas, capturando habitualmente desta forma ameixas (ameixa
xaponesa, ameixa babosa, ameixa rubia, …), berberechos, etc.
Se leva a cabo de pé, maioritariamente por mulleres que utilizan
diferentes instrumentos que son adaptacións de útiles agrícolas: sacho, legón, angazo e gancha. Capturan principalmente
ameixa xaponesa, ameixa babosa e ameixa rubia.
• Aixada (sacho): é o máis empregado sobre todo na recollida
da ameixa.
• Anciño (angazo): utilízase para remover a area e deixar ao
descuberto a ameixa, o berberecho, …
• Salabardo: o/a mariscador, mariscadora acompañado por
outro utensilio vai enchendo a rede de area, levantándoa de

•
•
•

cando en vez para deixar caer a area e desta forma queda
retido o marisco na rede.
Ganchelo, gancha, forquilla: ferramenta manual que permita
remover o sedimento superficial para recoller coas mans os
moluscos bivalvos.
Coitelo e raspeta: utilizados para a recolección de moluscos
e algas.
Mirafondos: espello que sirve como elemento auxiliar para
localizar algunhas especies.
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MARISQUEO A FROTE
Realízase no sublitoral, é dicir, por baixo do límite de marea
baixa, a bordo de pequenas embarcacións. Utilizan artes adaptadas con mango longo polo que recibe o nome de “marisqueo
de vara”: angazos, raños, ganchas, rastros, etc.
Capturan principalmente anémones, algas, navalla, longueirón ,
ameixa rubia e babosa fundamentalmente.
No marisqueo a frote, levado a cabo desde embarcación, empréganse útiles tales como:
• Anciño ou angazo: utilízase para captura de moluscos, como
a ameixa, debido ao esforzo que require esta arte o seu emprego é moi limitado.
• Raño e gancha: empréganse igual que o anciño pero son
máis lixeiras polo que requiren menos esforzo.
• Rastros: constan dunha armazón metálica rectangular, á que
se une un cope de rede ou metálico.
• Trueiro: utilízase para a extracción do camarón en toda a ría.
O esforzo que se realiza en comparación con outras artes
é bastante pequeno. Pódese considerar unha arte selectiva
e máis limpo, só captura camarón e se capturase outra especie accidentalmente devolveríase inmediatamente ao mar
sen facerlle ningún dano.

enorme potencial atendendo aos múltiples usos que poden ter
(como alimento, combustible, cosméticos, fertilizantes, etc.).
Especies comercializadas pola OPP-20 como a leituga de mar,
wakame, correa, kombu, ramallo de mar e gracilaria achegan
alto contido de minerais, vitaminas e fibras á nosa dieta, nutrientes esenciais e de fácil asimilación.
A recolección das algas faise a man, sobre as rochas e habitualmente dentro da auga, seleccionando e cortando as plantas
adultas no seu momento óptimo de desenvolvemento.
A OPP-20 converteuse nunha das organizacións con maior volume de recolección de algas nos últimos anos e a única comercializadora de algas ecolóxicas de Galicia.

MERGULLO
O mergullo en apnea ou con subministración de aire dende superficie é un tipo de marisqueo empregado para captura de anemone, algas, navalla e longueirón na Illa de Arousa.
RECOLECCIÓN DE ALGAS
As algas son un dos recursos mariños máis abundantes e cun
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PLANS DE EXPLOTACIÓN MARISQUEIRA EN
A ILLA DE AROUSA
Segundo o “Diagnóstico sobre la situación profesional de las
mujeres en el oficio del marisqueo en España”, xa no paleolítico existía actividade marisqueira en España, como actividade
complementaria á caza. É no neolítico cando a cultura Castrexa
mostrou unha práctica intensiva desta actividade, sendo Galicia
principal área da mesma.
No século XIX as fábricas de conserva catalás comezaron a
mostrar interese por diferentes moluscos (vieiras, berberechos
ou ameixas) e trasladáronse a Galicia para producir novas especies. A pesar diso, o marisqueo aínda non era considerado unha
actividade económica en se mesma, senón complementaria e
residual. Tanto é así, que ata metade do século XX outórgaselle
o carácter de tarefa para autoabastecemento e medio de subsistencia para familias pobres.
Ata os anos 50 e 60 non comezou a cobrar carácter comercial,
pero o incremento de demanda de especies destinadas a conserva revalorizou o produto e provocou a xeneralización desta
práctica de forma incontrolada por persoas non profesionais,
dando orixe ao furtivismo. Así, en 1961 nace a Lei de Explotación Marisqueira de Galicia, regulando o dominio das praias en
favor do Estado, pero depositando nas Confrarías o dereito a titular concesións administrativas de explotación marisqueira.
A Constitución de 1978 permitiu ás Comunidades Autónomas
asumir competencias en pesca de augas interiores, marisqueo
e acuicultura, para o que desenvolveron normas de regulación, e
a entrada a finais dos anos 80 na Comunidade Económica Europea impulsou esta actividade ao proporcionar financiamento

para o desenvolvemento de programas específicos para o sector.
Galicia é a Comunidade Autónoma con máis peso desta actividade. Foi aquí onde se produciu un dos grandes fitos lexislativos
para o marisqueo: a Lei 6/93 de Pesca de Galicia. Supuxo un gran
avance para a profesionalización do colectivo, buscando que o
marisqueo fose fonte principal de ingresos e de emprego estable. Pero o máis importante sen dúbida, foron as organizacións
de mariscadoras fomentadas a través de fondos comunitarios,
o verdadeiro motor das transformacións que experimentou este
antigo oficio e posibilitou que se crease unha nova etapa.
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En 1995 celebrouse o I Encontro de Mulleres Mariscadoras en
Vilagarcía de Arousa, reunindo a mariscadoras de toda Galicia
para abordar as problemáticas compartidas: falta de integración
nas confrarías e órganos de goberno sectoriais, carencia de regulación e regulamentación de funcionamento interno, furtivismo, ausencia de información e formación, así como solucións
ás pésimas condicións de traballo como as escasas ganancias,
dificultade para pagar cotas á seguridade social, non ter dereito
á xubilación, falta de recoñecemento de enfermidades profesionais, etc.
Este primeiro encontro propiciou a aparición dunha nova identidade colectiva, convertendo ás mariscadoras en axentes sociais
activos, o que se consolidou na creación de asociacións e agrupacións profesionais. Actualmente a maioría das mariscadoras

pertencen a este tipo de entidades que están, á súa vez, integradas dentro das Confrarías de Pescadores, que seguen sendo
titulares das autorizacións sobre os bancos de marisqueo.
Cada Confraría ten uns plans de explotación propios, e en zonas
conxuntas poden establecerse plans entre varias. Estes plans
permiten establecer períodos de captura por especie, máximo
de días de explotación, de persoas/embarcacións con autorización para realizar a actividade, as zonas para cada especie,
as artes e os métodos para cada especie e máis detalles como
figuras de protección a ter en conta na explotación marisqueira
dunha determinada confraría.
A continuación, descríbense os Plans para a Confraría de Pescadores San Julián da Illa de Arousa, segundo os datos da Xunta
de Galicia:
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PLANS PARA A COFRADÍA DE PESCADORES DE SAN JULIÁN DA ILLA DE AROUSA

Plan de xestión de moluscos de marisqueo
a pé con autorización

REF: PE403A 2020/31-5 ANOS: 2021-2022-2023

Ameixa fina (R. decussatus), ameixa babosa (V.pullastra), ameixa bicuda (V.aurea), ameixa xaponesa
(R.philippinarum), berberecho/birollo (Cerastoderma spp), reló (Dosinia exoleta) e caramuxo (Litorina littorea), longueirón vello (Solen marginatus),
navalla (Ensis magnus), lapa (Patella spp), crepipatela (Crepipatella dilatata)
Extracción aproximada de 160 días de xaneiro a
decembro. Autorizadas/os 215 mariscadoras/es a
pé.

Topes de captura (kg/día)
O Bao
(mariscadora/día)

Resto das praias
(mariscadora/día)

Ameixa fina

4kg

2kg

Ameixa xaponesa

5kg

7kg

Ameixa babosa

6kg

1kg

Ameixa bicuda

1kg

1kg

Berberecho/birollo

5kg

5kg

Lapa

10kg

10kg

Reló
Caramuxo
Solénidos (navalla,
longueirón vello)
Crepipatela

Determinanse na resolución de apertura
5kg

5kg

2kg (total)

2kg (total)

Sen tope de captura

Intermareal de Sapeiras de Terra ata punta Quilme (incluido ata Espiñeiro) no sentido das agullas do reloxo. Subzonas: Canteira (AR-041) O Bao (AR-046) Camaxe I (AR-048) Xastelas I (AR-047) Arnela I (AR-055) Punta Arnela-Revello (AR-347) Os Espiños (AR-325) Praia do Barco (AR-326) Punta Revello (AR-327) Punta Quilma –Espiñeiro (AR-328)
Quilme (AR-345) As Aceñas I (AR-053).
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Plan de xestión de moluscos de marisqueo a
pé libre marisqueo
REF: PE403A 2020/32-5 ANOS: 2021-2022-2023

Especies: Ameixa fina (R. decussatus), ameixa
babosa (V. corrugata), ameixa bicuda (V.aurea),
ameixa xaponesa (R.philippinarum), berberecho/
birollo (Cerastoderma spp), reló (Dosinia exoleta) e
caramuxo (Litorina littorea), longueirón vello (Solen
marginatus), navalla (Ensis magnus), lapa (Patella
spp) crepipatela (Crepipatella dilatata)
Extracción aproximada de 160 días de xaneiro a
decembro. Autorizadas/os 215 mariscadoras/es a
pé.

Topes de captura (kg/día)
Especies

A pé (mariscador/día)

Ameixa fina

2kg

Ameixa babosa

1kg

Ameixa xaponesa

7kg

Ameixa bicuda

1kg

Berberecho/birollo
Reló

5kg
Determinarase na resolución de
apertura

Caramuxo

5kg

Lapa

10kg

Solénidos (navalla, longueirón
vello)

2kg

Crepipatela

Sen tope

De punta Quilme (excluido Espiñeiro) a Sapeiras de Terra (cara oeste e nordeste da illa) Subzonas: Espiñeiro (AR-044) Gradín
(AR-043) Abilleira (AR-042) O Campo (AR-045) Mallón (AR-355) A Comboa (AR-344) A Salga - Avilleira (AR-343) Semuiño
-Testos (AR-342) Testos - Area Secada (AR-341) Area da Secada - Campelo 1 (AR-322-I) Area da Secada - Campelo 2 (AR322-II) Campelo - Cantiño (AR-340) Lagartiño (AR-338) Aguiuncho - Punta Furado (AR-321) Praia do Peixe (AR-331).

14

Plan de xestión de moluscos bivalvos
marisqueo dende embarcación con autorización
REF: PE403A 2020/33-5 ANOS: 2021-2022-2023

Ameixa fina (R. decussatus), ameixa babosa (V.
corrugata), ameixa rubia (V.rhomboides), ameixa
bicuda (V.aurea), ameixa xaponesa (R.philippinarum), berberecho/birollo (Cerastoderma spp), carneiro (V.verrucosa), reló (Dosinia exoleta)
Extracción aproximada de 119 días de xaneiro a
decembro, con veda os meses de febreiro e marzo
e outubro e novembro. Autorizadas/os 375 embarcacións de marisqueo a frote, con tres tripulantes
máximo por embarcación.

Especies

Tripulante enrolado e
a bordo/día (O Bao)

Tripulante enrolado e a
bordo/día (Resto zonas)

Ameixa fina

3kg

2kg

Ameixa babosa

9kg

5kg

Ameixa rubia

2kg

3kg

Ameixa bicuda

2kg

2kg

Ameixa xaponesa

5kg

10kg

Berberecho/birollo

2kg

3kg

Carneiro

1kg (total)

1kg (total)

Reló

Determinarase na resolución de apertura

De Punta Aguiuncho a punta Furado e submareal dende As Sapeiras de terra ata punta Quilme (excluídas As Aceñas)
no sentido das agullas do reloxo. Subzonas: Punta Aguiuncho- punta Furado (AR-329) A Canteira 2 (AR-050) O Bao
(AR-058) Camaxe-Salinas 2 (AR-049) Xastelas (AR-059) Praia de Arnela 2A (AR-056-I) Praia de Arnela 2B (AR-056-II)
Arnela-punta Carreirón 1 (AR-324-I). Arnela-punta Carreirón 2 (AR-324-II).
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Plan de xestión de moluscos bivalvos
marisqueo dende embarcación libre marisqueo
REF: PE403A 2020/34-5 ANOS: 2021-2022-2023

Ameixa fina (R. decussatus), ameixa babosa (V.
corrugata), ameixa rubia (V. rhomboides), ameixa
bicuda (V.aurea), ameixa xaponesa (R.philippinarum), berberecho/birollo (Cerastoderma spp), carneiro (V.verrucosa), rabioso (Glycimeris glycimeris)
e reló (Dosinia exoleta).
Extracción aproximada de 120 días de abril a setembro. Autorizadas/os 375 embarcacións de marisqueo a frote, con tres tripulantes máximo por
embarcación.

Topes de Captura (kg/día)
Especies

Tripulante enrolado e a bordo/día

Ameixa fina

3kg

Ameixa babosa

4kg

Ameixa rubia

10kg

Ameixa bicuda

3kg

Berberecho/birollo

5kg

Carneiro

2kg

Rabioso

5kg

Reló

Determinarase na resolución de apertura

Liñas imaxinarias que unen punta Arruda con punta Laño e punta Carreirón con punta Cuña Alta (inclúe Roncadeiras e O
Camallón) e Areoso, de punta Quilme (incluídas Aceñas) a Punta Aguiuncho (cara oeste e noroeste da illa) Subzonas: Espiñeiro-Mallón AR-215 Punta Quilme-Arruda AR-346 O Campo II AR-057 Praia do Peixe AR-330 Pta. Testos- Pta Barbafeita AR-333
Pta. Barbafeita-Pta.Cabalo AR-332, AR-334 Pta. Cabalo- Pta. Campelo AR-335 Pta. Campelo- Cantiño AR-336-I, AR-336-II
Cantiño-Aguiuncho AR-337 Areoso AR-051 Areoso AR-052 As Aceñas AR-054.
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Plan de xestión de solénidos (navalla e
longueirón vello)
REF: PE410A 2018/16-5. ANO 2019

Navalla (E.magnus); longueirón vello (Solen marginatus).
230 días máximos de extracción de xaneiro a decembro, cunha veda de dous meses consecutivos
entre febreiro e xuño, en función do índice de condición gonadal para a navalla e dun mes para o
longueirón vello entre abril e xuño. Autorizadas 16
embarcacións e 36 mergulladores con habilitación.

Topes de Captura (kg/día)
Especies
Navalla
Longueirón vello

Embarcación/día

Mergullador enrolado e a
bordo/día

36/45kg(*)

12/15kg(*)

75kg

25kg

(*) A cota m´xima de captura poderá incrementarse a 15kg/mergullador/día en épocas puntuais e segundo o estado do recurso.

Dende Sapeiras de Terra ata punta Quilma, Areoso, Camallón, Roncadeiras, punta Testos, punta Niña do Corvo, Área
Secada e punta Cabalo. Zona 1: Areoso (AR-052) Zona 2: Camallón (AR-051) Zona 3: Punta Testos- Punta Cabalo
(AR-332), (AR-333), (AR-334) Zona 4: Xastelas-Aceñas (AR-056-II) (AR-059), (AR-056-I, AR-324-I) (AR324-II) Zona 5:
Sapeiras-Bao (AR-050) Zona 6: Bao-Xastelas (AR-049, AR-058).
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Plan de xestión de algas (codium, gracilaria,
himanthalia, laminaria, ulva rigida, undaria
pinnatifida)

REF: PE 410 2017/24-5 ANO: 2019

Codium tomentosum, Gracilaria multipartita, Himanthalia elongata, Laminaria ochroleuca, Ulva rigida, Undaria pinnatifida.

Topes de captura (peso húmido)
Especies

Embarcación/día

Tripulante enrolado e a
bordo/día

1.000kg

500kg

Undaria pinnatifida

Sen tope maximo

Sen tope maximo

Resto de especies

500kg
do conxunto das
especies

250kg
do conxunto das especies

Ulva rigida

De punta Salinas a punta Quilma, Areoso, Camallón, de punta Testos a punta Campelo e de punta Aguiúncho a
punta Furado. Zona 1: Areoso AR-052 Zona 2: Camallón AR-051 Zona 3: Pta. Testos-Pta. Campelo e Pta. Aguiuncho
(AR-332, AR-333, AR334, AR-335, AR-336-I) Zona 4: Pta. Salinas- Pta Revello (AR-059, AR-056-I, AR-056-II, AR-324-I,
AR-324-II) Zona 5: Pta Aguiuncho-pta Furado (AR-329).
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Plan de xestión de anemone
REF: PE410A 2019/28-5. ANO 2019

Anemone (Anemonia viridis)
44 días máximos de extracción en xaneiro, febreiro
ou de xullo a decembro. Autorizadas 5 embarcacións con máximo de 10 tripulantes, nos meses de
xaneiro, febreiro e de xullo a decembro.

Topes de Captura
Especies
Anemone

A pé

Embarcación/día

Mergullador enrolado e a
bordo/día

35kg

17,5kg

Dende Sapeiras de Terra ata Pta. Salinas, Pta Testos, Pta. Niño do Corvo, Area Secada e Pta. Cabalo. Zona 1: Testos-Pta Barbafeita 1, Testos-Pta Barbafeita 2, Pta Barbafeita-Pta Cabalo. Zona 2: Canteira 2. Zona 3: O Bao. Zona 4:
Camaxe- Pta Salinas Xastelas Arnela Arnela-Carreirón. Zona 5: Areoso. Zona 6: Camallón.
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Plan experimental para a captura de camarón con
trueiro en batea da confraría da Illa de Arousa para
o ano 2021
Camarón de rocha (Palaemon serratus), Camarón de praia
(Palaemon elegans), Camarón (Palaemon adspersus)
O número total de bateas autorizadas para o desenvolvemento deste plan é de 350.

plan experimental.
O número máximo de embarcacións que poderán participar no
plan é de 70, tendo en conta que as bateas con autorización expresa documentadas pola Confraría da Illa para a súa inclusión
ascenden a 350, sen prexuízo de incorporar máis embarcacións
se se incorporan máis bateas ao plan.

A Confraría de Pescadores San Xulián da Illa de Arousa,
para a aprobación do plan experimental para a captura
de camarón con trueiro en batea, remitiu á Consellería do
Mar as certificacións da “Asociación de Mexilloeiros AMI
San Esteban”, “Asociación de Mexilloeiros Illa de Arousa”, “Asociación de Mexilloeiros Rúa Mar”, “Asociación
de Mexilloeiros Xidoiros”, “Asociación de Mexilloeiros A
Sarrosa” e doutros propietarios de bateas non asociados
autorizando aos extractores de camarón con trueiro da
Illa de Arousa poidan realizar a súa actividade nas bateas das que son titulares. As autorizacións terán vigor,
segundo consta no documento, mentres a confraría e a
OPP-20 presenten o plan de explotación coa arte de truel
ou trueiro e renovarase automaticamente coa aprobación
dos plans ata que as asociacións o estimen oportuno,
mostrando a súa desconformidade. O Trueiro: é un útil
de pesca formado por un mango de dimensións variables
que leva no seu extremo un aro provisto de cope de rede.
Emprégase para a captura do camarón e como elemento
auxiliar doutras artes.”
Unicamente participarán no plan as embarcacións que
contan coa modalidade de “rastro de camarón” ou “nasa
para nécora e camarón” que habendo estado autorizadas
no plan experimental do ano 2020 houberan presentado
rexistro de actividade e vendas durante 2020 ao abeiro do
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Frota de artes menores por porto base

OUTRAS ACTIVIDADES
Ademais do marisqueo, pedra angular do presente informe,
é necesario mencionar a dúas actividades máis en relación
ao aproveitamento e explotación dos recursos mariños que
teñen lugar conxuntamente no entorno da Illa de Arousa:
PESCA e CULTIVOS MARIÑOS.
PESCA
A frota pesqueira de A Illa de Arousa consta de 561 embarcacións, segundo os datos do Rexistro de buques pesqueiros da
Comunidade Autónoma de Galicia, que se desagregan nas seguintes actividades:
•
•

Datos
agregados
A Illa de
Arousa

Buques

Distribución

Arqueo

Potencia

Nº

% Var

%

Var %

GT

%Var

CV

%Var

404

-0,74%

10,51%

-0,03%

582

-0,34%

9.413

0,06%

Frota de acuicultura e auxiliares de pesca por porto base
Datos agregados

A Illa de Arousa

Buques

Arqueo GT

Potencia CV

Nº

% Var

Total

Medio

Total

Medio

157

12,32%

3.519

22,41%

23.837

151,83

TÁBOAS. FROTA PESQUEIRA DE A ILLA DE AROUSA. Fonte: www.pescadegalicia.gal

404 buques dedicados a artes menores.
157 buques de acuicultura e actividades auxiliares.

As seguintes táboas amosan os principais rexistros de embarcacións no ano 2020 con porto base na Illa de Arousa, onde se
extrae que todas as embarcacións dedícanse ás artes menores
(404 buques), e á acuicultura e actividades auxiliares da pesca
(157 buques).
Frota pesqueira da provincia de Pontevedra
Datos
agregados
A Illa de
Arousa

Buques

Distribución

Arqueo

Potencia

Nº

% Var

%

Var %

GT

%Var

CV

%Var

404

-0,74%

20,97%

-0,08%

582

-0,34%

9.413

0,06%
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ARTES DE TRAMPA
TRUEIRO
Utilízase para a extracción do camarón en toda a ría.
Especies: camarón e nécora.

Imaxe dun trueiro

MIÑOS
Similar ao trasmallo pero de altura e amplitude de mallas maior.
Especies: centola
BETAS
Arte fixo de un so paño.
Especies: pescada e faneca.
XEITO
Arte de deriva formada por un so paño e sistema de flotación
con boias.
Especies: sardiña.

NASAS
Son diferentes dependendo da especie obxectivo.
Especies: nécora, camarón e polbo.

Imaxe dun trasmallo
Imaxe dunha nasa

ARTE MIXTA: BOLICHE OU CHINCHORRO
ARTES DE ENMALLE
TRASMALLOS
Paños de rede colocados fixos no fondo.
Especies: choco.

O boliche ou chinchorro é unha arte de pesca mixta entre arrastre e cerco, que consta dunha tralla superior con flotadores, tralla inferior con lastre, calóns nos extremos de cada á ou pernada, mesa e cope.
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ARTES DE CERCO
Redes rectangulares terminadas en pernas ou ás que rematan
en cabos ou chicotes e que se larga para despois cercar unha
área determinada.
Existen dous tipos: BOU DE MAN e BOU DE VARA. A diferenza
entre eles é principalmente as dimensións e o lastrado. Con ambos captúrase choco, centola, vieira, nécora, polbo, volandeira e
conguito (cangrexo Liocarcinus corrugatus).
BOU DE MAN
O bou de man ou raspeta é unha arte mixta de remolque e cerco,
na que a acción de remolque se efectúa por medio de halador
ou á man
Especies: volandeira, choco, polbo e conguito.

Imaxe dun bou de man

BOU DE VARA
O bou de vara caracterízase porque a apertura da arte mantense
polo efecto dunha vara transversal e a acción de remolque exercida polo motor da embarcación.

O uso do bou de vara estará soamente autorizado no ámbito da
ría de Arousa.
Especies: volandeira, choco, vieira e nécora.

Imaxe dun bou de vara

CULTIVOS MARINOS
Os recursos mariños son a principal fonte de ingresos da Illa,
como xa se indicou, destacando o sector mexilloeiro, o marisqueo a pé e a frote, ademais de outras artes menores de pesca.
A acuicultura é unha actividade que leva realizándose na ría de
Arousa desde os anos cincuenta e o primeiro cultivo foi o de
mexillón.
Recentemente comezouse o cultivo de peixes, como o rodaballo
que se iniciou en 1982, aínda que o mexillón segue sendo a única especie cultivada no entorno da Illa de Arousa.
CULTIVOS DE MEXILLÓN
Galicia é a primeira potencia mundial en cultivo e comercialización do mexillón e colócase de segunda despois de China
en canto a produción e extracción deste bivalvo, pois este país
oriental emprega unha boa parte da súa produción para a pisci23

cultura (como alimento doutros peixes). O cultivo do molusco
galego máis internacional faise nas coñecidas bateas das rías,
unhas plataformas flotantes que xa forman parte da paisaxe da
Galicia costeira do sur. Actualmente hai 3.400, a maior parte delas na ría de Arousa. Producen anualmente máis de 250.000 toneladas de mexillón o que supón un 40% da produción europea
deste bivalvo. A súa explotación é familiar, cunha media de 1,8
bateas por familia.
A primeira batea de Galicia fundouse en 1945 na ría de Arousa,
o seu construtor foi Afonso Ozores Saavedra, perfeccionando
experiencias da costa catalá. O cultivo de mexillón ten unha gran
importancia económica e social en Galicia.
A distribución superficial do tamaño de gran do sedimento mantén un patrón común nas rías con produción de mexillóns (Méndez et. Al, 2011). A maior concentración de materiais finos (limo
e arxila), con porcentaxes superiores ao 50%, atópase invariablemente na área protexida do estuario onde as augas son menos profundas, e no eixo central da ría cunha orientación NW-SE,

onde hai profundidades de ata 50 m. As fraccións areosas con
maiores contidos de carbonato distribúense a ambos os dous
lados da acumulación de lodo, bordeando os marxes norte e sur
das rías, nos sectores interno e externo. As fraccións areosas
siliciclásticas preséntanse nas áreas do esteiro, asociadas localmente coas desembocaduras dos ríos.
A oceanografía das Rías Baixas réxese por dous tipos de procesos. Primeiro, as áreas que están situadas máis preto das desembocaduras dos ríos teñen características de esteiro típicas,
onde o proceso fundamental consiste en mesturar augas doces,
abastecidas por ríos, con augas mariñas. Dado que a descarga
destes ríos non é moi forte, o comportamento do estuario limítase ás áreas máis próximas ás desembocaduras dos ríos. A
dinámica do resto da ría, que son os sectores medio e externo,
está controlada polo intercambio de auga co Océano Atlántico.
Os fenómenos estacionais de afloramento superpóñense a este
modelo de circulación xeral, e eses fenómenos favorecen a circulación residual en dúas capas (circulación de esteiro positiva).

Imaxe dunha batea cultivo de mexillón

24

Aparte diso, son responsables da alta produtividade primaria
das rías galegas.
Debido a esta produtividade aparecen nas rías diferentes cultivos como o do mexillón. Os mexillóns xeran unha gran cantidade de feces e outras substancias que forman biodepósitos.
Estes acumúlanse nos ambientes sedimentarios, e ademais de
xerar problemas ambientais significativos, teñen implicacións
desde o punto de vista dos sedimentos.
Desde o punto de vista químico, no fondo baixo e ao redor das
bateas de cultivo de mexillón (tamén baixo gaiolas de cultivo de
rodaballo) fórmanse micro ambientes onde predominan os detritos orgánicos, nos cales se desenvolven especies sobre todo
detritívoras como os poliquetos, desprazando a outro tipo de especies como as marisqueiras. Debaixo dalgunhas das bateas
máis antigas chega a haber capas de ata 80cm de espesor.
Desde o punto de vista dos sedimentos, parece que a distribución das áreas onde estes lodos producidos polos detritos das
especies cultivadas son maiores ao 90% do total do sedimento
non coincide cos polígonos de balsa que os causan, o que mostra a súa mobilización debido ás ondas e as correntes. Desta
forma sabemos que os efectos da produción bateeira non se
limita soamente á área onde leva a cabo, senón que se distribúe
a toda a ría.
Das 255.514 toneladas de mexillón producidas en 2019 en Galicia, 187.350 toneladas procedían desta ría; coa Pobra do Caramiñal á cabeza con 60. 072 toneladas, seguida de Cambados
(46.734 t), Vilagarcía (38.038 t), O Grove (34.432 t) e Ribeira
(8.068 t). Pola súa banda, nas outras dúas provincias marítimas,
a da Coruña e Vigo, rexistraron volumes de 50.986 e 17.178 toneladas respectivamente. Así mesmo, e do total do mexillón
producido en Galicia, o 64,3% tivo como destino os mercados de

fresco, mentres que o 35,70% dirixiuse á industria conserveira
e procesadora. Estes son algúns dos datos que se extraen do
Anuario de Acuicultura Mariña 2019 publicada pola Plataforma
Tecnolóxica da Pesca, da Consellería do Mar.
Doutra banda, e tendo en conta como é o modelo produtivo do
Mexillón de Galicia, que depende das variables ambientais e da
alimentación que o propio medio natural achégalle, o exercicio
de 2020, e así o expón o Consello Regulador “non foi todo o favorable que sería desexable”, sendo de destacar, especialmente,
dous episodios de mareas vermellas inhabituais, unha durante
o mes de febreiro e outra en abril que se prolongou ata finais de
maio. Tamén influíu, segundo as mesmas fontes, o aumento da
temperatura nas augas da rías.

Áreas de cultivo de mexillón en A Illa de Arousa. Fonte: visor
SIGREMAR INTECMAR
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OPINIÓN DO SECTOR MARISQUEIRO
Aínda que existe interacción entre as diferentes actividades de
aproveitamento descritas neste apartado derivadas de compartir unha mesma área, nas enquisas realizadas á Confraría, utilizadas como fonte de información para o presente informe, non
se aprecia que ditas interaccións estean entre as que máis preocupan ao sector marisqueiro.
As/os traballadoras/es do sector marisqueiro indican que as
actividades humanas que teñen un maior impacto sobre os recursos son o turismo e o furtivismo maioritariamente, seguidos
dos pantaláns, a industria (principalmente as depuradoras) e os
barcos mercantes.
Respecto ao turismo, unha das respostas rexistradas indica que
nalgunhas zonas, chéganse a rexistrar ata mil cincocentas persoas diariamente. Iso significa tres mil pes pisando unha zona
de produción, coincidindo xusto coa época do ano onde o desove do marisco é mais numeroso e se fixa ao chan. É tan minúsculo que se fixa a un gran de area. A cantidade de xente e
as distintas actividades que se realizan na praia, provocan que
ou ben morra ou se solte e sexa arrastrado pola marea facendo que, calquera tipo de cultivo ou banco natural fracase. Cabe
destacar tamén que o uso, ou mal uso, dos protectores solares
xera outro tipo de contaminación prexudicial, posto que moitos
dos compoñentes dos protectores solares se disolven na auga,
prexudicando a todo tipo de organismos mariños, e en especial
aos alevíns ou larvas das especies.
Sen embargo, como se describiu, actividades como o cultivo
do mexillón están a ter un alto impacto sobre a composición
dos sedimentos do entorno onde se atopan, polo que si podería
afectar nalgúns casos aos recursos marisqueiros.

Respecto ás posibles medidas para evitar o impacto das demais
actividades sobre o marisqueo, as/os traballadoras/es do sector indican que é moi complicado evitalos por completo, pero
que si poderíase minimizar o impacto establecendo normas
e control sobre as actividades, limitando o aforo nos bancos
marisqueiros, acotando as zonas de tránsito en baixamar, etc.
En definitiva, fomentando unhas pautas de uso e desfrute dos
areais, e desenvolvendo campañas de concienciación respecto
aos protectores solares respectuosos co medio ambiente; así
como sensibilizar sobre o traballo das/dos mariscadoras/es,
concienciando sobre os danos que provocan pequenas accións
e actividades cotiás.
O IGAFA
Acuicultura e mergullo son as dúas formacións que se imparten no Instituto Galego de Formación en Acuicultura da Illa de
Arousa (IGAFA), sito en A Illa, zona galega de maior establecemento de cultivos mariños, as súas excelentes instalacións e a
colaboración con diversas empresas fan do IGAFA un centro de
referencia de formación en materia de acuicultura.
Nas súas instalacións conta con máis de 1.200 m2 para a realización de prácticas e a experimentación en acuicultura, laboratorios, zonas para acondicionamento dos reprodutores, incubación, cultivo larvario, alimentación larvaria e preengorde,
criadoiros específicos, dúas gaiolas para engorde de peixes e
crustáceos, e parque flotante para cultivo de moluscos. Ademais, o centro dispón dun areal cedido pola Confraría de Pescadores da zona no que se sitúa un parque intermareal.
Non se aprecia interacción coa actividade marisqueira.
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RECURSOS NATURAIS DE ESPECIAL INTERESE MEDIOAMBIENTAL
Neste apartado detállanse tanto as figuras de protección oficiais
existentes no entorno de A Illa de Arousa, como outros ecosistemas de especial interese ambiental.
Natura 2000 é a rede de espazos naturais protexidos a escala
da Unión Europea creada en virtude da Directiva 92/43/CEE do
Consello, do 21 de maio de 1992, relativa á conservación dos
hábitat naturais e da fauna e flora silvestres (Directiva hábitat),
con obxecto de salvagardar os espazos naturais máis importantes de Europa. Esta norma comunitaria obriga a todos os Estados Membros da Unión Europea a entregar unha Lista Nacional
de lugares (LIC), a cal, en sucesivas fases, transformarase en
Lista de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) e despois en
Zonas de Especial Conservación (ZEC). Tales ZEC, xunto coas
Zonas de Especial Protección para as Aves (ZEPA), da Directiva
79/409/CEE, conformarán a Rede Natura 2000.
Segundo o Decreto 37/2014, de 27 de marzo, polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares de importancia
comunitaria de Galicia e apróbase o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia (D.O.G. nº 62, do 31 de marzo de 2014), establécese no entorno da Illa de Arousa, o Complexo Ons - O Grove,
que engloba varias figuras de protección.

Mapa de recursos naturais de especial interese

FIGURAS OFICIAIS DE PROTECCIÓN EN A ILLA DE AROUSA
No entorno da Illa de Arousa coexisten varias figuras de protección en relación aos bancos de marisqueo que nela existen.
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PARQUES NATURAIS
Ademais, existen Parques Naturais, recollidos na Lei 42/2007 de
decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade. Son áreas
naturais, que en razón á beleza das súas paisaxes, a representatividade dos seus ecosistemas ou a singularidade da súa flora,
da súa fauna ou da súa diversidade xeolóxica, incluídas as súas
formacións xeomorfolóxicas, posúen uns valores ecolóxicos,
estéticos, educativos e científicos cuxa conservación merece
unha atención preferente. Dentro desta categoría inclúense os
Parques Nacionais, que se rexen pola súa lexislación específica
e intégranse na Rede de Parques Nacionais. O Parque Natural
de Punta de Carreirón, sito en A Illa, é unha gran extensión de
espazo natural protexido no que se fusionan o monte e a praia.
Pola súa banda, o Illote de Areoso é un espazo protexido, unha
gran duna que se eleva en metade da ría de Arousa, formando
unha pequena illa de area branca e augas cristalinas.
Por último, existen liñas de índice de sensibilidade costeira de
Galicia (ESI), que son delimitacións da costa galega en función
da sensibilidade ambiental segundo o Environmental Index Guidelines (versión 3.0. NOAA 2002: http://response.restoration.
noaa.gov/esi). Chámanse liñas ESI (Enviromental Sensitive Index) de Galicia.

Aves (ZEPA). A aprobación deste instrumento permite a transformación dos 59 lugares de importancia comunitaria (LIC) en
zonas de especial conservación (ZEC), dando así cumprimento
ás esixencias establecidas na normativa estatal e europea, Directiva 92/43/CEE do Consello, do 21 de maio de 1992, relativa á
conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres
(comunmente chamada Directiva Hábitat) e Lei 42/2007, do patrimonio natural e da biodiversidade.
Segundo a Lei 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade, LIC son “aqueles espazos do conxunto
do territorio nacional ou das augas marítimas baixo a soberanía
ou xurisdición nacional, incluídas a zona económica exclusiva e
a plataforma continental (…) que contribúen de forma apreciable
ao mantemento ou, no seu caso, ao restablecemento do estado de conservación favorable dos tipos de hábitat naturais e os
hábitat das especies de interese comunitario (…) na súa área de
distribución natural”.

ZONA ZEPA, LUGARES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA
(LIC)
Existen ZEPA e LIC, recollidos no Plan Director da Rede Natura
2000 de Galicia. Este Plan é o instrumento básico para a planificación, ordenación e xestión en rede das zonas de especial
conservación ( ZEC) e das Zonas de Especial Protección para as
Mapa zona ZEPA e LIC a Illa de Arousa
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O Complexo Ons - O Grove constitúe unha contorna natural protexida que conta con numerosos recoñecementos, debido a
unha flora e fauna tan abundante como fermosa. Atópase situado entre a ría de Pontevedra e o sur da ría de Arousa e comprende a superficie de Bueu, Sanxenxo, O Grove, Meaño, Ribadumia,
Cambados e A Illa de Arousa. A súa extensión é de 7.506 ha
(das cales, 5.517 ha corresponden ás augas mariñas).
Debido ao seu valioso patrimonio natural, o Complexo Ons - O
Grove está incorporado a diversas figuras de protección, tales
como: LIC (Lugar Importante Comunitario), ZEPA (Zona Especial
Protección de Aves) e ZEVN (Zona Especial Protección Valores
Naturais), área húmida de Ramsar, ZEC (Zona de Especial Conservación). Todo iso convérteo nunha contorna natural indispensable a nivel nacional.
As coordenadas xeográficas para localizar o LIC de Complexo
Ons - O Grove son 42,425731, -8,867362. O seu código de identificación é ES1140004.
O Complexo Ons - O Grove constitúen unha contorna virxe, particularmente valiosa desde o punto de vista ornitolóxico. A súa
rica biodiversidade animarache enseguida a percorrer os seus
roquedos, xunqueras, dunas, praias, lagoas, marismas, areais e
baías.
PRADERÍAS MARIÑAS
Segundo o Atlas das praderías mariñas de España do IEO, as
fanerógamas son un grupo de plantas superiores que colonizaron ambientes costeiros mariños de todos os océanos e mares
a excepción do Antártico. As anxiospermas mariñas pertencen
a catro familias, tres delas con especies mariñas en exclusiva:
Posidoniaceae, Cymodoceaceae e Zosteraceae.

En Galicia existen tres especies de anxiospermas mariñas. As
máis comúns son Zostera mariña e Zostera noltii que crean praderías nos intermareales e submareales de augas tranquilas. As
praderías mariñas nas rías aparecen en dous ambientes diferentes: partes internas e medias con predominancia de Z. noltii colonizando intermareales protexidos con fondos fangosos arenosos; e zonas externas e medias de ría colonizados por Z. mariña,
en fondos submareales superficiais de substrato arenoso.
O gran número de estuarios existentes na comunidade galega e
a particular morfoloxía e hidrodinamismo dos fondos de ría, fan
que os mellores zosterales da costa cántabro-atlántica española, tanto por extensión como polo seu estado de conservación,
atópense probablemente en Galicia, e principalmente nas Rías
Baixas. Con todo, ata o momento non existen estudos integrais
sobre a distribución das angiospermas mariñas nas costas de
Galicia. En Pontevedra coñécense praderías nas rías de Arousa,
Pontevedra e Vigo; aínda que non se ten identificado e cartografada ningunha na Illa de Arousa, o que non quere dicir que non
existan.
A eficiencia das praderías mariñas para almacenar carbono está
relacionada con tres características principais: i) as súas altas
taxas de produción primaria, ii) a súa capacidade para filtrar
partículas da columna de auga debida á resistencia ao fluxo hidrodinámico da estrutura sobre o chan combinada coa resistencia á erosión proporcionada pola rede subterránea de raíces e
rizomas, e iii) as baixas taxas de descomposición asociadas ás
baixas concentracións de nutrientes nos tecidos e ás condicións
de sedimento anóxico que retardan o proceso de remineralización. Como resultado, os materiais orgánicos almacenados nos
sedimentos das praderías están compostos por carbono tanto
alóctono como autóctono que pode alcanzar varios metros de
29

profundidade, acumulándose durante milenios. De feito, a importación e o enterro de C orgánico alóctono, principalmente
como carbono derivado do plancto, pode representar o 50% do
carbono total secuestrado.
Estes zoosterales vense afectados pola actividade humana en
canto ás modificacións na liña de costa, así como pola interacción con marisqueo, pesca artesanal ou acuicultura. As primeiras provocan a desaparición de fondos brandos intermareales
onde se asintan. A interacción con outras actividades provoca a
súa deterioración por fragmentación das plantas e degradación
do substrato ao levar a cabo os labores de extracción e produción. Tamén ven afectadas por especies invasoras de algas exóticas invasoras, así como polas proliferacións masivas de algas
oportunistas autóctonas derivadas de verteduras urbanas que
aumentan nutrientes nas rías.
Polo tanto, débese estar atentos á súa posible localización, xa
que son recursos naturais esenciais para o bo funcionamento
do ecosistema e para conseguir uns recursos mariños sostibles.

Imaxe dun zoosteral

LÍNEAS ESI DE A ILLA DE AROUSA
Como xa se explicou na introdución do presente punto do informe, as liñas ESI non son figuras de protección en si mesmas,
senón que son un indicativo dos usos e do estado da costa en
xeral. Como figura na seguinte imaxe, nas costas pertencentes
á área obxectivo do presente proxecto temos zonas de praia, de
cantil, costa rochosa, diques ou estruturas artificiais.

Imaxe das liñas ESI da Illa de Arousa

30

OPINIÓN DO SECTOR MARISQUEIRO
Segundo as enquisas, o 68,8% das persoas enquisadas non
saben o que son as praderías mariñas, nin se existen ou están
localizadas no entorno da Illa (75% das respostas). Recoñecen
nun 25% que estas interactúan coa actividade marisqueira, alegando, pese a que moitas das persoas enquisadas descoñecen
o que son, que todo o que forma parte do ecosistema ten relación coa actividade do marisqueo (algas, peixes, marisco, etc.).
Do mesmo xeito, case un 60% das enquisas reflicten que se considera que existen zonas que se deberían protexer e que non o
están actualmente.
OUTROS USOS

• O 33,91% ó sector servizos
• O 9,35% á industria
• O 3,90% á construción
Os usos do chan adáptanse ao carácter insular da Illa de Arousa,
na que predominan os espazos abertos cubertos de formacións
vexetais costeiras. Os terreos dedicados a labores agrícolas circunscríbense á contorna da vila e a súa extensión é pouco representativa en comparación con outros aproveitamentos maioritarios. Todo o litoral está salpicado de praias entre as que se
intercala algún sector cantil, de escasa potencia, de entre os que
destaca o situado na contorna de Punta Cabalo. Ao sur da illa
predominan as matogueiras que comparten espazo con parcelas dedicadas a monocultivos forestais, especialmente de piñeiro, entre os que se intercalan algunhas edificacións e pequenos
rodais de carballo.

Os recursos mariños son fonte de ingresos na Illa de Arousa,
destacando o sector mexilloeiro, o marisqueo a pé e a frote, a
recolección de algas, ademais doutras artes menores de pesca.
O outro sector destacado e en auxe nos últimos anos é o de
servizos, sobre todo debido o inmenso potencial turístico co que
conta A Illa. Destacan paraxes de gran beleza como o entorno do
Faro Punta Cabalo, o mirador Con do Forno, o arquipélago Xiadoiro-Areoso ou o conxunto do Parque Natural de O Carreirón.
Para poder facerse unha idea máis detallada do peso de cada
sector na economía da Illa, resulta interesante ver os datos do
IGE (Instituto Galego de Estatística) a este respecto:
• O 52,5% da poboación activa traballadora dedícase á agricultura e á pesca
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Como xa se indicou, en todo o espazo costeiro danse aproveitamentos marisqueiros dada a riqueza en bivalvos de todo o litoral
insular.
En canto á poboación, en liñas xerais trátase dunha poboación
compacta e densa, exceptuando os crecementos máis recentes que, mediante unha tipoloxía de residencia unifamiliar illada,
ocupan parcelas anteriormente agrícolas no extremo oriental e
determinadas zonas centrais e meridionais. As tensións introducidas pola construción da ponte en 1985 favoreceron un crecemento lineal ao longo da estrada que o une co núcleo orixinal.
A rede viaria tradicional, consecuentemente coas dinámicas de
poboación do ámbito, tiña unha forte centralidade no núcleo habitado, garantindo a accesibilidade ás terras de cultivo do oriente e o sur da Illa. A apertura en 1985 da ponte que une a Illa de
Arousa coas terras continentais da Comarca do Salnés (estrada
PO-307) modificou substancialmente a xerarquía viaria e os patróns de mobilidade, xa que o acceso principal pasou de facerse
mediante barcos que chegaban ao porto para realizarse vía rodada desde o leste da Illa. Isto influíu non só na maneira de desprazarse dentro do ámbito, senón e sobre todo nas tendencias
de crecemento da poboación. A apertura de novas vías cara ao
sur, como a EP-9802, potencian esta nova intención de prolongar o crecemento cara ás terras meridionais tradicionalmente
pouco urbanizadas.
A continuación, apórtase información dos usos industriais, o
porto, uso urbano e de ocio e as áreas afectadas:
USOS INDUSTRIAIS
Os usos industriais da Illa de Arousa están altamente relacionados co marisqueo, a pesca e o cultivo de mexillón, sendo as

actividades económicas principais. Noutra época, a A Illa tivo
especial importancia e representatividade en canto a empresas
conserveiras e de transformación de produtos do mar. Na actualidade, xa non teñen a presenza do pasado, quedando soamente
unha empresa conserveira.
Por último, é de destacar o conxunto de actividades complementarias para o correcto mantemento das embarcacións, tales como talleres de todo tipo, efectos navais, e tamén para a
preparación da pesca, xeran en conxunto un valor engadido que
supera ao valor da pesca desembarcada.
PORTO
O seu porto foi tradicionalmente un importante centro pesqueiro, e aínda mantén este carácter, xunto cunha intensa actividade
mexilloeira.
Debido a que a actividade turística do Concello de A Illa de Arousa experimentou un importante crecemento nos últimos anos,
as instalacións portuarias da Illa viron tamén incrementada a
súa demanda de atracadas para embarcacións recreativas, aínda que non dispón delas na actualidade. As instalacións portuarias están formadas por distintas zonas portuarias, coñecidas
como o porto de O Xufre, O Naval (revertida en 2007 ao Estado),
rampla de Cabodeiro, a zona de O Campo, a praza de Alameda
Regueiro e a zona situada en Punta Aguiuncho.
Con base no porto de O Xufre opera unha importante frota mexilloeira, así como unha frota pesqueira de baixura, e un gran número de chalanas e pequenas embarcacións auxiliares destinadas á pesca e o marisqueo; formando os dous pantaláns da A
Illa.
Entre outras instalacións, A Illa de Arousa conta cunha lonxa an-
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tiga, actualmente utilizada como almacén, e unha lonxa nova,
subministración de combustible, ramplas de varada, básculas,
oficina de Portos de Galicia e pantaláns para a atracada de embarcacións menores pesqueiro–mexilloeiras.

USO URBANO
Como en todas as costas españolas, A Illa de Arousa tamén
está rodeada de municipios costeiros onde a aglomeración de
poboación é importante, e por tanto a construción de vivendas
tamén. Existen na maioría de poboacións Plans Xerais de Ordenación Municipal que teñen en conta a lei de costas e respectan
os límites establecidos por esta. Aínda que existen vivendas anteriores á lei que se atopan fóra deses límites, os efectos máis
importantes da concentración de persoas son os recheos efectuados para gañar terreo de construción e os residuos xerados
polas miles de persoas que habitan nos devanditos municipios,
tanto sólidos como líquidos (augas fecais), increméntandose na
tempada de verán.

USO PARA OCIO
Enténdese por zona de lecer as praias, paseos e portos deportivos que poidan ter efecto directo sobre as zonas costeiras da
Illa de Arousa. É posiblemente a actividade máis predominante,
despois da pesca e o marisqueo na súa contorna da Illa.
Cabe destacar tamén a existencia doutras instalacións adscritas á zona portuaria e situadas ao Sur da Illa de Arousa, pero
exteriores ao propio porto de O Xufre. Ditas instalacións están
formadas pola praza de Alameda Regueiro, zona urbanizada na
que se localiza unha pista polideportiva e un parque infantil.
Na actualidade o porto da Illa de Arousa non conta con pantaláns para a atracada de embarcacións deportivas, non existindo
un uso náutico–recreativo propiamente dito. Con todo, os estudos realizados dentro do ‘Plan Director das Instalacións Náutico-Deportivas de Galicia’ mostran a existencia dunha demanda
de instalacións náutico-deportivas en toda a ría de Arousa, considerándose que a dársena de O Xufre presenta unha boa viabilidade desde o punto de vista estratéxico, técnico, económico-financeiro, ambiental e de dinámica litoral para a creación dunha
zona destinada especificamente a este uso.
OPINIÓN DO SECTOR MARISQUEIRO
As respostas das enquisas indican que os pantaláns e as industrias afectan directamente ao marisqueo, sinalando tamén que
os residuos das embarcacións (deterxentes, químicos, gasoil,
etc.), afectan directamente aos bancos marisqueiros da Illa, ademais da contaminación producida polos protectores solares e
os residuos da forte actividade turística nas praias.
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FACTORES QUE AFECTAN DE XEITO NEGATIVO AO MARISQUEO EN A ILLA DE AROUSA
Todas respostas coinciden en que o furtivismo é unha clara
ameaza para o seu traballo e sustento, e que favorecería moito
ao sector o endurecemento dos controis de vixilancia e o establecemento de sancións máis severas contra o furtivismo.
CONTAMINACIÓN
Incluiremos aquí as verteduras desde terra (provintes das vivendas e industrias) e desde embarcacións, así como os lixos sólidos, especialmente os plásticos.
VERTIDOS
Dende o ano 1998 un punto situado a dúas millas ao suroeste da
Illa de Sálvora vén sendo utilizado, de forma legal, para o depósito de materiais obtidos de distintos traballos de dragaxe nas rías
e costas galegas. Isto veu provocando as críticas de grupos ecoloxistas e de colectivos de mariscadoras, pescadores e outras
entidades, polos prexuízos que estes materiais podían provocar
non só á propia contorna da Illa de Sálvora, parte do Parque Nacional das Illas Atlánticas, senón á propia ría de Arousa, pois o
punto de vertido atópase na súa bocana.
É por isto que unha gran parte das críticas viñeron da Plataforma
en Defensa da Ría de Arousa (PDRA), que xa no ano 2004 denunciara o vertido de 1.336.000 metros cúbicos de lodos procedentes das obras de dragaxe do porto de Vilagarcía. E, de novo
en 2019, a PDRA alertou no vertido de 330.000 metros cúbicos
de lodos da dragaxe da Ría de Pontevedra, sinalando ademais a
súa maior perigosidade pola contaminante actividade industrial
do complexo de ENCE-Elnosa. Estas entidades levan anos esi-

xindo a clausura deste punto de vertidos e puntos alternativos
para o seu depósito. Dende aquel ano 1998 deitáronse neste lugar máis de 5 millóns de metros cúbicos de residuos. Segundo
a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) trátase dunha
“zona de importante riqueza ecolóxica, marisqueira e pesqueira”
e advirte do posible prexuízo que o vertido de áridos pode provocar na riqueza biolóxica da ría de Arousa, unha das máis ricas e
produtivas do mundo.
O pequeno tamaño das partículas e o seu escaso peso facilitan
a súa ampla dispersión polas correntes mariñas, posibilitándose
que entren na ría. Así mesmo, denuncian que os lodos presentan unhas porcentaxes de materia orgánica relativamente altas,
polo que a súa resuspensión na boca da ría favorece os procesos biolóxicos das chamadas mareas vermellas.
O Plan de Ordenación dos Recursos Naturais (PORN) do Parque
reclama “a protección fronte aos impactos producidos polo fondeo e a acumulación de refugallos (...) e con iso a conservación
das máis de 200 especies de algas, os numerosos invertebrados asociados, así como da gran cantidade de peixes que se
alimentan ou se refuxian nestas augas. (https://praza.gal/acontece/a-contorna-da-illa-de-salvora-deixa-de-ser-un-punto-de-vertido-de-residuos-procedentes-de-dragaxes)
CLASIFICACIÓN ZONAL DAS AUGAS DE A ILLA DE AROUSA
SEGUNDO O GRAO DE CONTAMINACIÓN
Segundo o Real Decreto 345/1993, do 5 de marzo , ao obxecto
de establecer a idoneidade dos produtos extraídos e a categoría
da zona de produción efectuarase un control das zonas conforme ao establecido no anexo III do mesmo. Así, proponse que
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as autoridades competentes establezan un sistema de control
para comprobar o cumprimento das condicións establecidas
no Real Decreto, incluíndo inspeccións periódicas das zonas de
produción e dos produtos extraidos para, entre outras, comprobar a calidade microbiológica e a presenza de plancton tóxico
ou contaminantes químicos. Para iso establécense os denominados Plans de Mostraxe.
As zonas de produción clasificaranse de acordo coas seguintes
categorías:
• Zonas «Tipo A». Os produtos nas devanditas zonas terán
menos de 300 coliformes fecais ou menos de 230 E. coli
por cada 100 gramos de carne e líquido intervalvar, segundo
unha proba NMP na que se utilicen 5 tubos e 3 diluciones e
destinados ao consumo humano directo.
• Zonas «Tipo B». Os produtos destinados ao mercado e ao
consumo humano directo unicamente tras someterse a un
tratamento nun centro de depuración, ou tras a súa reinstalación, terán menos de 6.000 coliformes fecais ou menos de
4.600 E. coli por cada 100 gramos no 90 por 100 das mostras, segundo unha proba NMP na que se utilicen 5 tubos e
3 diluciones.
• Zonas «Tipo C». Os produtos destinados ao mercado unicamente tras a súa reinstalación durante un período longo
de tempo (mínimo de dous meses) asociada ou non a unha
depuración ou despois dunha depuración intensiva durante

un período a fin de cumprir as condicións establecidas no
anexo II do presente Real Decreto, terán menos de 60.000
coliformes fecais por cada 100 gramos de carne, segundo
unha proba NMP na que se utilicen 5 tubos e 3 diluciones. En
A Illa de Arousa se establece, na data do presente informe, a clasificación de zona B, o que implica que o produto deberá pasar
por depuradora antes da súa comercialización para consumo
humano directo.

MAPA DE ZONAS GAL DA ILLA DE AROUSA, PARA ESTABLECEMENTO DE GRAO DE CONTAMINACIÓN
SEGUNDO DATOS DE INTECMAR EN XUÑO DE 2021

Clave

Area de Produción

Limites

Clasificacion da Zona

Comentarios

GAL-09/08

Enseada do Grove

- Zona delimitada pola liña imaxinaria que une pta. Carreirón (illa de Arousa) ata pta.
Cantodorxo (O Grove) e a liña que une pta. Xastelas (illa de Arousa), pta. Cabreirón (illa da
Toxa) e pta. Correlo

B

B

GAL-09/10

O Bohído - Sarrido

- Zona delimitada pola liña imaxinaria que une punta Campelo e punta das Sinas ao norte,
e a liña imaxinaria que une punta Xastelas, punta Correlo, ao sur agás o este esteiro de
Vilanova e o saco de Fefiñáns

B

B

Táboa 1. Estado de clasificación por zona GAL en A Illa de Arousa
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LIXO MARIÑO
O impacto dos lixos mariños está amplamente estudado, pero
nos últimos anos cobrou especial relevancia debido aos plásticos, responsables da morte de especies mariñas por inxestión
ou por enredo e agora responsables da contaminación por microplásticos.
Recentemente, creouse en A Illa de Arousa unha iniciativa de
concienciación e sensibilización social denominada https://
www.basuramarina.com/ , impulsada pola Confraría de Pescadores San Julián de A Illa de Arousa, o Patrón Mayor de la Confradía e a Organización de Productores de Mariscos e Cultivos
Mariños de Pontevedra en A Illa de Arousa-OPP-20, contando co
apoio de outras empresas e entidades públicas e privadas.

Fotografías www.basuramarina.com

Por outra banda, o proxecto do Colexio Oficial de Biólogos de
Galicia “II REDE PARA A RECUPERACIÓN DOS ECOSISTEMAS
MARIÑOS NO PARQUE NACIONAL MARÍTIMO TERRESTRE
ILLAS ATLÁNTICAS DE GALICIA” descríbenos os 10 lixos mariñas máis atopadas na contorna do parque nacional.

Infografía do proxecto
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PLÁSTICOS E MICROPLÁSTICOS
En 2019 e 2020 destacouse a importancia da contaminación
por microplásticos no océano, e o entorno da Illa de Arousa
tamén fíxose eco da problemática. A recente realidade provocada pola COVID-19, provocou atopar máscaras entre as ameixas
e os berberechos, un desperdicio que se suma ao tradicional lixo
que cada ano limpan as/os mariscadoras/es (Zapatos, cordas,
teas, botellas...). Os cestos das/dos mariscadoras/es albergan
todo tipo de residuos que poden ser prexudiciais para as especies acuáticas.
Durante 2020 as/os mariscadoras/es non se viron soas na recollida e a limpeza das praias da Illa: máis de 160 voluntarios
de asociacións de todo tipo e dos colexios da zona axudaron a
recoller residuos nas praias.
A loita contra a contaminación por plásticos e microplásticos
nos ecosistemas mariños converteuse nunha prioridade para
a comunidade científica en todo o mundo. As estimacións son
que, de seguir ao ritmo actual, no ano 2050 haberá máis plástico
que peixes nos océanos. Un escenario apocalíptico que se vén
xestando silenciosamente desde hai décadas. En concreto, un
informe da Organización das Nacións Unidas para a Alimentación e a Agricultura (FAO) sitúa xa desde a década de 1960 a
existencia de plásticos e microplásticos nos océanos, debido ao
incremento de produción a grande escala deste material na década dos anos cincuenta. Recentemente, un estudo constatou
a presenza de microplásticos en sedimentos das Rías Baixas de
Galicia e da desembocadura do río Miño.
Científicos do Centro Oceanográfico de Vigo (Instituto Español
de Oceanografía - IEO) e do Campus do Mar asinaron os resultados do que foi o primeiro estudo que avaliou a presenza de

microplásticos nos sedimentos das Rías Baixas e na plataforma continental fronte á desembocadura do Miño. Os datos son
preocupantes, xa que atoparon restos de plásticos en todas as
zonas de estudo, principalmente fibras.
Para o estudo recolléronse en 22 estacións mostras de sedimentos superficiais, os cales son os últimos destinatarios da
maioría de contaminantes no mar, polo que son un importante
indicador para os estudos de contaminación mariña. Os microplásticos estaban presentes en todas as mostras de sedimentos recollidas nas 22 estacións ao longo das Rías Baixas, agás
na estación 5, na boca da ría de Vigo. En todas as mostras positivas a abundancia oscilou entre 10,6 e 271 microplásticos por
quilo de sedimento seco. A concentración media de microplásticos para o conxunto de estacións foi de 70,2 por quilo.
Os microplásticos atopados nas Rías Baixas e na desembocadura do Miño clasificáronse en seis categorías segundo a súa
morfoloxía: fibras, filamentos, fragmentos, gránulos (pellets), microperlas, filmes e restos de pintura. A forma principal dos plásticos atopados foi a fibra, nun 88,8 % das mostras, seguida por
fragmentos (5,80 %), filmes (1,79 %) e filamentos (1,34 %). En
canto ao tipo, o 58 % das micropartículas analizadas corresponden a polímeros comerciais. Os principais atopados nas mostras deste estudo foron polipropileno (43 %), polietileno de alta
densidade (29 %), polietileno de baixa densidade e poliamida (14
% para cada un).
O nivel máis baixo entre as estacións das que se recolleron mostras positivas en micropartículas rexistrouse na número 22, no
transecto do Miño, con 10,6 microplásticos por quilo de sedimento seco.
Ao facer a media da concentración total dos polímeros nos sedimentos de cada ría, a máis afectada é a de Muros e Noia, con
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130 microplásticos por quilo, seguida pola de Pontevedra, con
86,9, e a de Vigo, con 80,3. A de Arousa presenta valores medios menores, de 36,1 microplásticos por quilo de sedimento.
Pero é fronte á desembocadura do Miño onde os niveis medios
son máis baixos, con 26,4, “probablemente debido á distancia
ás principais actividades antropoxénicas”, esclarecen os científicos.
O tamaño medio dos microplásticos atopados foi de 1,43 milímetros. De todas as partículas identificadas, o 96,2 % tiñan menos de 5 mm de lonxitude e a máis abundante estaba entre 0,5 e
1 mm (35 %), seguida de 1 a 2 mm (28 %) e logo de 2 a 5 mm (18
%). Só o 4 % (10 plásticos) tiña máis de 5 mm (5-18,2 mm), pero
estas mostras non se tiveron en conta para a análise, xa que só
se consideran microplásticos as partículas de menos de 5 mm.

OPINIÓN DO SECTOR MARISQUEIRO
As respostas das enquisas indican que a masificación turística
nas praias da Illa e o uso de protectores solares con químicos
nocivos para o entorno repercuten moitísimo no sector do marisqueo. Sinalan en xeral que o lixo e todos os residuos que acaban no mar afectan moitísimo á súa actividade.
RECHEOS E CONSTRUCIÓNS EFECTUADAS
A Illa conta cunha única entrada por terra, que é a súa coñecida
ponte de case 2 quilómetros de lonxitude. Trátase dun elemento
imprescindible para acceder e saír do municipio e, hoxe en día, é
difícil concibir a vida sen el. A pesar de que pareza mentira, esta
construción ten tan só trinta e seis anos e, antes da súa inauguración, os veciños tiñan que desprazarse cara ao continente por
vía marítima.
A construción da ponte en plenos anos 80 parecía inquietar ao
Goberno, xa que se trataba dun investimento moi grande para
un pobo que, naquel momento, tan só contaba con 4.000 habitantes. En A Illa existían grandes obstáculos e era difícil garantir
un benestar social equivalente ao dos pobos veciños peninsulares, pois moitos mozos quedaban sen realizar estudos superiores polo custo que lles supoñía o desprazamento. A situación
empeoraba cando había unha emerxencia sanitaria: o traslado
ao hospital era dificultoso e, cando o transporte marítimo non
funcionaba, algúns veciños tiñan que facer uso das súas propias embarcacións para achegarse ata ao centro de saúde máis
próximo.
As falsas promesas que se lle realizaban aos insulares nos anos
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50 deixaron de selo para converterse nunha realidade cada vez
máis próxima. O 29 de xullo de 1979 celebrouse unha festa
gastronómica no municipio baixo o lema “a chave para 6.000
presos” co fin de presionar á administración e, ao convidar a veciños doutros pobos, visibilizar a mala comunicación que tiña A
Illa. En canto finalizou o festexo, Jesús Sancho Rof (o ministro
de Obras Públicas) e José Antonio Gago Lorenzo (ex deputado
arousán da UDC) pediron no Parlamento a construción da ponte
e ambos loitaron para que o proxecto saíse adiante.
O 2 de outubro de 1982 púxoselle data a unha das maiores obras
civís naqueles tempos que, tras moito traballo, finalizou tres
anos despois. O 14 de setembro de 1985 inaugurouse a ponte
da Illa de Arousa e, con el, emerxeron numerosas oportunidades
para todos os/as veciños/as. Mellorou a súa calidade de vida,
impulsou o seu desenvolvemento económico e permitiulle ao
propio municipio darse a coñecer, converténdose nun lugar de
grande interese turístico e unha parada obrigatoria para todos
aqueles que visitan as Rías Baixas.

OPINIÓN DO SECTOR MARISQUEIRO
Nas enquisas realizadas non se fai referencia á ponte que une
A Illa coa península, nin se establece como unha problemática
para o sector; aínda que moita actividade do marisqueo a pé e a
frote realízase nas súas inmediacións.
FURTIVISMO
É considerado polas/os profesionais do marisqueo como un
dos principais problemas do marisqueo. O furtivismo exérceno
persoas que colleitan marisco dos bancos marisqueiros sen ter
a autorización para poder facelo, así como as que tendo dita autorización non cumpren coas normas establecidas (cotas máximas por especie, persoa e día, días máximos por zona, …).
O furtivismo provoca o esgotamento dos bancos marisqueiros,
ademais de poñer en risco a saúde dos consumidores ao non
pasar o produto polos controis necesarios para a súa comercialización. Isto último á súa vez implica unha perda de confianza
no recurso e por tanto a diminución do consumo. Ambos os factores levan a perdas económicas para as mariscadoras e mariscadores, ademais dos prexuízos laborais ao non obter suficiente
para pagar cotas de autónomo e demais.
Así, as/os mariscadoras/es comezaron a realizar labores de
vixilancia para disuadir o furtivismo como tarefas propias xunto
ás de recolección. Así, conseguiron aumentar a concienciación
social e puxeron certo coto ao furtivismo, que foi reducíndose
aos poucos. Pero isto non conseguiu eliminar o problema e existen zonas ou determinadas épocas do ano con alto impacto.
Desde o 1 de xullo de 2015, coa entrada en vigor da reforma do
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Código penal, o furtivismo reincidente pasou a ser considerado
delito, xa que anteriormente só era unha falta adminsitrativa.
Desde o sector crese necesaria tamén un labor de concienciación para que aqueles furtivos que poidan actuar por razóns de
subsistencia ou marxinalidade poidan traballar dentro da legalidade, ou mesmo a imposición de traballos en beneficio da comunidade para inculcar respecto á normativa.
Segundo un informe realizado pola Fiscalía de Galicia en 2011,
o 20% dos furtivos pertence a grupos organizados, outro 20%
a persoas con permiso de explotación que se saltan as cotas,
as tallas mínimas e os períodos de veda. O sector leva desenvolvendo accións específicas para acabar con este problema
moitos ano, pero aínda non se atopou unha solución definitiva.
OPINIÓN DO SECTOR MARISQUEIRO
As respostas obtidas no marco da elaboración do presente informe coinciden en que a incidencia do furtivismo é alta, e supón unha ameaza para o desenvolvemento da actividade do
marisqueo na Illa de Arousa.
As/os mariscadoras/es propoñen como posibles solucións
máis labores de vixilancia dos bancos marisqueiros, así como
o incremento e efectividade das sancións. Asimesmo, apuntan
que unha maior presenza da Inspección Pesqueira e outras Autoridades Competentes, así como o endurecemento das multas
e condenas limitaría e disuadaría a actividade furtiva.

ESPECIES INVASORAS
Cabe citar tamén o problema das especies invasoras (problemática a nivel mundial). Estas especies chegan principalmente
adheridas aos cascos dos barcos que entran na Ría provenientes doutros lugares do mundo. Estas especies competirán coa
fauna e a flora local polo espazo e o alimento. Esta competitividade pode provocar o desprazamento de especies autóctonas
ou mesmo a súa desaparición. Os danos no medio son altos
nestes casos, xa que se darán modificacións do hábitat e contaminación xenética.
Segundo o Grupo de Estudo de Medio Mariño (GEMM) existe
un preocupante incremento de algas e moluscos foráneos que
afectan os bancos marisqueiros das Rías Baixas de maneira
moi importante. Podemos destacar as seguintes especies:
Crepipatella dilatata: unha especie de lapa invasora frecuente ao
longo da costa de Chile e a costa sur de Arxentina. Ten unha cuncha convexa de forma variable, baixa ou alta, ovalada-redondeada e alcanza ata sete centrímetros de lonxitude. Din os expertos
que se caracteriza por ter unha cor externa parda claro, averme40

llado ou vermello- violáceo uniforme ou formado por liñas, cunha máis clara que cruza o dorso da cuncha. O seu interior é branco brillante ou pardo claro cunha banda máis escura na marxe,
sendo habitual que os bordos tomen a forma do substrato onde
viven. Juan Trigo, membro de GEMM advirte de que é unha das
últimas especies en chegar a Galicia e que en poucos anos comeuse, literalmente, grandes zonas das Rías Baixas. Existindo
certas zonas hai rocas que só teñen esta especie adherida.
Crepidula fornicata: chamada tamén lapa zapatilla e de procedencia norteamericana, é capaz de competir en alimento coas
vieiras e outros bivalvos porque filtra moita máis cantidade de
auga. Se ademais adhírenselles á superficie dos bivalvos en
gran cantidade, o prexuízo para os estes é dobre xa que filtran
máis cantidade de auga e por tanto inxeren moita máis cantidade de alimento, deixando aos bivalvos sen nada. Aínda por riba,
as vieiras, zamburiñas e volandeiras teñen capacidade de moverse rápido abrindo e pechando os seus valvas, pero se resulta
que teñen moitos exemplares de Crepidula adheridos ás súas
cunchas, case non poden moverse, polo que son presa fácil para
os depredadores.
Caprella mutica: pequeno crustáceo procedente de Xapón que
apenas supera os cinco centímetros. A pesar do seu pequeno
tamaño supón unha gran ameaza porque é capaz de alcanzar
densidades de ata 300.000 exemplares por metro cadrado.
Compite en alimento con mexillóns e outros bivalvos.
Sargassum muticum: este alga pode alcanzar os 4 metros de
lonxitude e fíxase ao substrato por un disco basal do que parte
un eixo delgado que se ramifica alternamente na parte superior.
É orixinaria da costa chinesa e xaponesa, aínda que alí é máis
pequena. Ten unha taxa de crecemento moi rápida e unha alta
fecundidade. É resistente a un elevado rango de temperaturas,

de entre 10 e 30 graos centígrados, sendo a temperatura óptima
ao redor dos 25.
Hexaplex trunculus: coñecido como corneta ou búsano, é unha
buguina que pode medir 8 centímetros de lonxitude e caracterízase por ter unha cuncha sólida formada por unha espiral de
seis voltas ben marcadas que acaba nunha canle sifonal curto.
Ademais existen outras especies invasoras que ademais son
parasitos mortais para os bivalvos como son Perkinsus olseni
e Martelia refringens das que se ha fala no seguinte apartado.
OPINIÓN DO SECTOR MARISQUEIRO
Nas enquisas realizadas non se fai referencia ao problema das
especies invasoras no marco da actividade do marisqueo, o que
non quere dicir que non exista como factor determinante para a
mesma. Sen embargo, considérase que outros factores son de
maior importancia e repercusión para a produción marisqueira.
MAREAS VERMELLAS TÓXICAS E PARÁSITOS
As MAREAS TÓXICAS son un fenómeno natural causado pola
proliferación masiva de microalgas tóxicas no medio mariño é
bastante habitual no entorno da Illa de Arousa, afectando sobre
todo a parte máis externa da mesma. Existen factores que favorecen esta proliferación, como son a temperatura da auga, a
salinidade, a luminosidade, a dispoñibilidade de nutrientes, as
mareas ou os ventos.
Chámanse microalgas tóxicas porque producen biotoxinas con
efectos, ás veces graves, sobre a saúde das persoas. Forman
parte do plancto do que se alimentan moitas especies mariñas,
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principalmente moluscos, afectando así á actividade do marisqueo que debe ser interrompida ata que o fenómeno desapareza e os recursos mostren que xa non posúen biotoxinas no seu
organismo.
As mareas vermellas non son fenómenos causados pola actividade humana, xa que dependen principalmente de factores
naturais como os que xa se mencionaron. Con todo, algúns destes factores si se poden ver afectados pola actividade humana,
como pode ser a dispoñibilidade de nutrientes que pode cambiar segundo as verteduras realizadas ao medio.
En canto aos PARASITOS, moitos deles especies invasoras, son
outro dos grandes problemas do marisqueo. Podemos destacar
dous parasitos principais pola alta mortaldade que provocan e
por afectar a especies principais: o protozoo, Perkinsus olseni,
que afecta ás ameixas causando a enfermidade coñecida como
perkinsosis e a Martelia refringens que causa a marteliosis, que
afecta principalmente ao berberecho.
OPINIÓN DO SECTOR MARISQUEIRO

tudo das repercusións ambientais, sociais e tamén económicas.
Estas repercusións tamén son evidentes sobre o marisqueo, xa
que é unha actividade totalmente dependente do estado dos
ecosistemas, neste caso mariños.
A catedrática da Universidade de Vigo María Elsa Vázquez Otero
leva tempo estudando os efectos do cambio climático en moluscos de interese comercial como ameixa e berberecho, do cal
segundo declaracións en prensa extraeuse conclusións de valor.
Segundo o Panel Internacional do Cambio Climático, no futuro
incrementaranse as ondas de calor e os episodios de precipitacións extremas na costa galega. Ambos os sucesos segundo os
estudos de Elsa Vázquez son letais para o marisco. No caso de
precipitacións extremas (ou riadas) poden supoñer ata un 50%
de perda de individuos tanto para ameixa como para berberecho
nun banco marisqueiro determinado.
As riadas matan por exceso de auga doce. En cambio, as ondas de calor provocan que a temperatura da area dispárese por
encima dos 30ºC, de forma que, se este estado prolóngase no
tempo, produce a morte dos moluscos que viven nela.

Nas enquisas realizadas non se fai referencia ao problema das
mareas vermellas tóxicas e aos parasitos, o que non quere dicir
que non exista como factor determinante para a mesma. Sen
embargo, considérase que outros factores son de maior importancia e repercusión para a produción marisqueira.
CAMBIO CLIMÁTICO
O cambio climático é un feito máis que demostrado de envergadura mundial. O seu efecto xa é visible en moitos ecosistemas
terrestres e mariños, promovendo accións concretas para o es42

Do mesmo xeito, segundo os expertos o cambio climático
tamén provocará un aumento do nivel do mar e da temperatura
da auga. No caso do aumento do nivel do mar, implicará unha
perda de espazo de bancos marisqueiros do montón e por tanto de certas especies que viven no intermareal. Doutra banda, o
aumento da temperatura da auga implicará efectos negativos
sobre moitas especies que non sexan capaces de adaptarse ás
novas condicións, xa que a temperatura é a que rexe na maioría
dos casos os ciclos reprodutivos.
Sexa como sexa, o cambio climático é un factor para ter en conta á hora de promover accións de xestión sostible dos bancos
marisqueiros, estudando posibles adaptacións de fronte ao presente e futuro desta actividade.
OPINIÓN DO SECTOR MARISQUEIRO
A pesar de que na enquisa non se incluía específicamente ningunha cuestión relacionada co cambio climático, as/os traballadoras/es enquisados fan numerosas referencias á importancia do cambio climático na súa actividade, e á necesidade de
realizar estudos e informes relacionados coa repercusión do
mesmo nas especies marinas. Afirman que o aumento da temperatura da auga ten unha importante incidencia sobre as especies do marisqueo, modificando as capacidades de reprodución
e crecemento de especies delicadas como pode ser a ameixa
babosa.
OUTROS FACTORES DE RISCO PARA OS RECURSOS
Toda actividade terrestre nas poboacións costeiras da Illa de
Arousa ten efecto sobre o medio mariño e por tanto, sobre os
recursos vivos que habitan nel.

DEFORESTACIÓN
A deforestación obedece a diversas causas, unhas veces de
orixe natural (fenómenos atmosféricos, pragas, etc.) e outras
derivadas da man do home (incendios, tala indiscriminada…).
Por desgraza, estas últimas son as máis frecuentes, destacando especialmente o lume como o principal axente destrutor dos
bosques.
Na Illa de Arousa existe unha gran concienciación respecto á repoboación de bosques, realizándose accións e campañas de repoboación en terreos municipais ou comunais, coa fin de evitar
a súa deforestación e recuperar o bosque autóctono, perdido en
gran parte da Illa de Arousa, onde proliferaron os eucaliptos e os
piñeiros no seu lugar.
INCENCIOS FORESTAIS
Tamén teñen un amplo impacto os incendios forestais, bastante
frecuentes en Galicia. Estes incendios provocan a desaparición
da vexetación que é substituída por cinzas, que ao verse afectadas por precipitacións posteriores, arrastran ditas cinzas e chan
vexetal ao mar.
Estes residuos de incendio cobren os fondos arenosos nos que
habitualmente crecen bibalvos, provocando a súa asfixia e por
tanto a súa morte. Os incendios tamén incrementan a entrada
de materia orgánica ao mar, o que pode provocar un incremento do crecemento de especies de fitoplancto tóxico, coñecidos
como mareas vermellas.
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CONCLUSIÓNS
A Illa de Arousa e o mar son compañeiros inseparables, e non só
en termos xeográficos, xa que desde sempre os recursos mariños foron a principal fonte de ingresos dos arousáns. Centos de
anos de tradición pesqueira proporcionaron os coñecementos
necesarios para o nacemento dunha tecnoloxía de pesca e cultivo punteira, capaz de obter produtos da mellor calidade e a súa
vez xestionar, dunha forma eficaz, os recursos mariños, tanto
naturais como cultivados.
Cando se fala de xestión eficaz, cómpre resaltar, que as actividades no mar se realizan garantindo a sustentabilidade dos recursos e a calidade dos produtos. Por todo isto e moitos outros
motivos (quizais derivados do carácter insular dos seus habitantes) pódese dicir que o mar e os seus recursos forman parte da
propia idiosincrasia dos arousáns.
A economía ambiental advírtenos que os sistemas produtivos
son só un compoñente dun sistema máis amplo que inclúe non
só actividades humanas, senón tamén procesos que apoian a
diversidade de vida na biosfera. Manter o desenvolvemento económico nun impacto mínimo sobre o ecosistema, fomentando
unha depuración do aire e da auga efectivas, é primordial para a
renovación dos recursos naturais.
Respecto á xestión espacial, a zona costeira da Illa está totalmente distribuída e separada por usos, compartindo o sector
marisqueiro áreas con outras actividades de extracción ou cultivo de recursos como poida ser a pesca artesanal ou o cultivo de
mexillón, pero convivindo sen problemas.
O uso para ocio, sobre todo por mor do turismo, é a maior interacción de usos co que se atopan mariscadores e mariscadoras

da Illa. Este uso non debería ser un problema en si mesmo, pero
debido ó non respecto por parte da cidadanía que visita A Illa, o
furtivismo é un dos principais problemas da OPP20, segundo as
respostas ás enquisas por parte dos seus traballadores e traballadoras.
En relación ós factores que afectan á actividade de xeito negativo, ademais do furtivismo, os profesionais da OPP20 falan do
problema da contaminación, así como tamén destacan o gran
impacto que está tendo o cambio climático nas áreas costeiras.
Por estes motivos, o marisqueo vén reclamando desde hai décadas o respecto e coidado do espazo do que depende a súa
actividade. Demandan máis medios de protección (depuradoras
e controis de verteduras, recollida de lixos, vixilancia contra o furtivismo, control de construcións costeiras sobre todo portuarias
con estudos de impacto profundos e veraces), máis formación
para a realización eficaz e respectuosa da súa actividade e que
axude a mellorar o estado ambiental da zona.
Podemos concluír que proxectos como SENSIMAR son esenciais para o sector, porque promoven a sensibilización das xeracións futuras que deberán loitar pola sustentabilidade dos
recursos e a xestión eficiente e eficaz dos usos nunha mesma
área, nun formato innovador involucrando directamente ao sector, principal interesado.
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FONTES DE INFORMACIÓN CONSULTADAS
A primeira tarefa desenvolvida para o proxecto SENSIMAR OPP20 foi a recompilación sobre a zona obxectivo do mesmo. Definiuse a zona obxectivo tendo en conta os bancos de marisqueo
do territorio da Illa de Arousa:
Para a recompilación de información, realizáronse as seguintes
consultas:
ORGANISMOS E ENTIDADES CONSULTADAS
A PESCA DE GALICIA: A Plataforma tecnolóxica da Pesca é un
proxecto da administración pesqueira galega que ten como principal obxectivo o de facilitar ferramentas de xestión e de recollida de información do sector. https://www.pescadegalicia.gal/
Na sección de PESCA FRESCA E MARISQUEO, atópase un apartado cos Plans de Xestión de Explotación Marisqueira, para zonas con autorización e de libre marisqueo, así como para recursos específicos como algas, poliquetos ou percebe.
Recompiláronse todos os Plans de Xestión que afectan os bancos de marisqueo descritos.
Consultouse o apartado de RESERVAS MARIÑAS DE INTERESE
PESQUEIRO para verificar que non hai ningún definido na zona.
NTECMAR: instrumento oficial da administración autonómica
de Galicia, para o control da calidade do medio mariño e a aplicación das disposicións legais en materia de control técnico-sanitario dos produtos do mar. http://www.intecmar.gal/
Consultóuse o mapa das zonas que figuran nos Plans de Xestión na seguinte dirección web:
http://ww3.intecmar.gal/sigremar/prueba/Sigremar/html/Si-

gremar.htm
Os mapas das zonas de marisqueo de Galicia foron consultadas
no visor SIGREMAR: http://ww3.intecmar.gal/Sigremar/
Os datos de interese para a explotación marisqueira foron consultalos na listaxe de plans de explotación da páxina web www.
pescadegalicia.com
https://www.pescadegalicia.gal/PlanesExp/index.htm
Os datos de produción da ría consultando los datos de venta en
lonxa https://www.pescadegalicia.gal/estadisticas/
Os datos oceanográficos das Rías Baixas poderá descargalos
da páxina web de INTECMAR http://www.intecmar.gal/Ctd/Default.aspx?sm=h
Os datos de biotoxinas e o grao de afectación pode consultalo
na seguinte páxina web: http://www.intecmar.gal/Informacion/
biotoxinas/Evolucion/Default.aspx?sm=a6
Os peches de zonas de produción provocados por contaminantes poden consultarse no histórico de resolucións accesible
desde a páxina web:
http://www.intecmar.gal/Informacion/contquim/resoluciones.
aspx?sm=c4
ORGANISMOS E ENTIDADES CONSULTADAS
Axudas á repoblación de especies marisqueiras autóctonas. https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/42522/galicia-repoblara-con-especies-autoctonas-cerca-170-000-metros-cuadrados-superficie
Red Natura 2000 Galicia
https://cmatv.xunta.gal/seccion-tema/c/Conservacion?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Espazos_protexidos/seccion.html&sub=Rede_natura_2000/
Espacios Protegidos de España
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https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/
II RED PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS MARINOS EN EL PARQUE NACIONAL MARÍTIMO TERRESTRE ISLAS
ATLÁNTICAS DE GALICIA.
https://biologosdegalicia.org/ii-rede-recuperacion-ecosistemas-marinos-illas-atlanticas-galicia.html
El marisqueo en Galicia. Seguimiento biológico y productivo de
las especies marisqueras de interés comercial. Blanca Fernández Crego (UDC).
https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/17688/FernandezCrego_Blanca_TFM_2016.pdf?sequence=2&isAllowed=y
Diagnóstico sobre la situación profesional de las mujeres en
el oficio del marisqueo en España. https://www.mapa.gob.
es/es/pesca/temas/red-mujeres/diagnosticomariscadoras28042016_tcm30-77157.pdf
Atlas de las praderas marinas de España. http://www.ieo.es/es/
atlas-praderas-marinas;jsessionid=D36813AB70588F7C762CDE537C22C95A
Las angiospermas marinas. http://www.libros.ieo.es/download.
php?id=22&pdf=products_pdfpreview
Pesca de Rías. https://deondesenon.xunta.gal/es
Forum MSP http://www.mspglobal2030.org/
https://www.ailladearousa.com/
https://mar.xunta.gal/gl/institucional/normativa/actividade-pesqueira-e-marisqueira/pesca-maritima-artes-e-aparellos
http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/145329-microplasticos-invaden-rias-baixas
http://blog.turismo.gal/historia/la-historia-que-oculta-el-puentede-a-illa-de-arousa/

Atlas da frota de baixura do litoral de Galicia (2000-2018)
https://www.pescadegalicia.gal/Publicaciones/pdfs/Atlas%20
da%20frota%20de%20baixura%20do%20litoral%20de%20Galicia.pdf
Fanerógamas marinas en Galicia
http://www.uicnmed.org/projects/documentationplatform/upl
oads/1384377523034_1384357368742_1_3_PatriciaQuintas.
pdf
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LEXISLACIÓN
Real Decreto 345/1993, de 5 de marzo, por el que se establecen
as normas de calidade das augas e da produción de moluscos
e outros invertebrados marinos vivos. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1993-8263
ENQUISAS A TRABALLADORAS/ES DA CONFRARÍA DE
PESCADORES SAN JULIÁN DE A ILLA DE AROUSA.
Procedeuse, como parte do proxecto, a enviar correo informativo
á Confraría de Pescadores San Julián de A Illa de Arousa sobre
a iniciativa. Ademais, pedíuselles colaboración para a recompilación de información de interese para o presente informe.
Para iso deseñouse unha enquisa que foi subida a Google Forms e que se procedeu a distribuír aos e ás traballadores/as vía
WhatsApp. A enquisa atópase no seguinte URL: https://forms.
gle/YaPre9tRSNeuBsW17 e no Anexo I.
Obtivéronse un total de 16 respostas e os resultados incorpo-
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ANEXO I. ENQUISA REALIZADA A TRABALLADORES/AS E MARISCADORES/AS
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ANEXO II. RESPOSTAS ENQUISAS REALIZADAS
3. Poderías indicarnos a/s especie/s que aparece/n en maior
abundancia? Saberías explicar por que aparecen esas e non
outras?

2. Especie/s con maior valor no mercado
Ameixa fina
Ameniza Fina
Ameixa fina, ameixa babosa, berberecho, ameixa xapónica
Ameixa fina,babosa e xapónica
Ameixa fina,babosa e xaponicaxa
Fina , babosa ,xaponica e berberecho
Fina Babosa
Fina, babosa, xaponica, berberecho
Améixa fina
Ameixa fina e babosa
Ameixa, berberecho, caramuxo
Ah fina
Ameixa Fina, ameixa babosa, berberecho, ameixa xaponica e
caramuxo.
Ameixa camaron
Babosa

Xaponica
Ameixa xapónica. Porque é a que se senenta
Xapónica
Xaponica.porque alimentase mais do fitoplacton q as outras e o
seu desarollo e mais rapido
Ameixa xaponica,porque e a mais forte
Babosa xaponica roxa
Améixa japonica
Ameixa xaponica porq se sementa o ser a mais asequible
Ameixa xaponica. Porq a sementamos
A palabra abundancia non existe pa ningunha especie na illa de
arousa
Ameixa xaponica. A razón é porque a sua morfoloxia fai que
teña un maior crecemento que o resto das especies. Mentres as
especies autóctonas lles fai falta de 2 anos para arriba ata acadar a talla comercial, a xaponica acadaa en 1. Tamen fai moitas
mais postas no ano que as demais e, ten maior capacidade de
adaptación a calquer medio e sedimento, xa sexa na zona intermareal, submareal ou na zona superior.
Ameixa
Ameixa xaponica...creo que ten mais resistencia
Japonica.
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3. Existen especie/s con problemas de crecemento e/ou reprodución? Por que crees que ocorren eses problemas? Saberías
dicirnos posibles solucións?
Babosa
Si
Nom o seo
Si.pola contaminacion do mar,devido a fertilizantes,cremas solares,residuos,microplasticos,.....e outros depedradores q chegan doutros paises e comen ameixan
Si,pola contaminacion
A babosa
Fina, babosa, xaponica. Creo que e por sobreexplotacion
Berberecho
Todas teñen problema porq traballamos mal,por falta de esforzo
por parte da cofradia, por contaminacion etc . Empezando por
ter conciencia ambiental e por q os q gobernan na cofradia fagan plans axeitados e nos impliquen a todos
Si, penso q pola contaminación do mar
Problemas en todas especies por mala xestion e abandono dos
seus dirixentes, solucions: aprender de outras cofradias como
grove cambados vilanova e coidar playas sembrar e limpar
Si, a ameixa Fina en especial. É unha especie moi sensible a
cambios de temperatura da auga, e a contaminación. A solución
pasaría por coidar dos océanos e facer todo o posible para evitar o cambio climático. As demais especies tamen se ven afectadas, porque dado o cambio climático, non sempre teñen o que
necesitan nas épocas que fan os desoves, e hay anos, que o

crecemento é demasiado lento por falla de sustento. Faltan estudos sobre os efectos que a contaminación e o cambio climático provocan nos bibalvos.
Non
Ameixa fina e babosa ...son mais delicadas aos cambios de
temperatura e a contaminación...posibles solucions creo que
sería mais control cos vertidos que van o mar
Todas as especies q recolectamos teñen problemas . Solucions
contaminar menos o mar.
IMPORTANCIA DO MARISQUEO NO COIDADO DA COSTA
4. Como contribúe a actividade marisqueira ao coidado ambiental da costa?
O noso taballo non contamina
Labores de limpeza
Non o sei
Hay pouca conciencia medio ambiental en xeral
Recollendo as algas que bota o mar e sacando os plasticos
Limpieza das playas e dos fondos marinos
Supoño que nas limpizas que realizamos
Intentamos manter limpias as playas
Mais ben perxudica tal como se traballa
No qe se pode, contribúese
Si
Limpando e coidando as playas
De sempre, o mariscador foi moi consciente do coidado do seu
medio para garantir unha producción de calidade e abundante.
Por eso mesmo, nos adicamos a acondicionar e limpar zonas
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para que sexan o mais productivas posible. Cada xornada de
marisqueo, aqueles residuos atopados na praia, son recollidos
por os propios mariscadores e retirados da zona para mantela o
mellor posible. Ademais de eso, organizanse xornadas específicas de recollida de lixo.
Limpando os residuos
Limpieza de plaias
Moy boa

6. Crees que son importantes e que deben respectarse e coidarse?16 respuestas

ZONAS OU ÁREAS CON FIGURA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
5. Sabes se existe algunha área ou figura de protección na túa
zona de traballo?
Si, son moi importantes porque axudan a manter os recursos

11

Si, creo que son importantes pero non sabería explicar por que

3

Non entendo para que serven, pero procuro respectalas

2

Paréceme que non serven para nada

0

7. Se existen, Como vos afectan á hora de mariscar?

Valor

Recuento

SI

9

NON

7

Non o sei
Non sei
En nada
Non sei sobre que pregunta
No.nos afectan
As algas afectannos porque si hai moitas mata o marisco
Non sabria contestar
Supoño q se trata d respetar unha talla minima do marisco para
poder seguir tendo recursos
De momento non nos afectan, solo o acceso q ten q ser a pé,
porq non poden entrar vehículos a motor
Nada
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Esta prohibido o acceso con vehículo
Faise un pouco mais complicado realizar algunhas labores en
ditas zonas.
Non sei si existen
Algún problema
8. Existen na túa zona de traballo áreas que consideras que se
deberían protexer e non o están?

Valor

Recuento

SI

11

NON

5

IMPACTO DO SER HUMANO E OUTRAS ACTIVIDADES
9. Que actividades humanas destacarías como de maior impacto sobre os recursos?
O furrtivismo
O turismo
Non o sei
Os pecticidas,limpiezas de embarcaccions con lexia,cremas so-

lares en temporada de veran,gasoi dos barcos.....
Industria
Casas e depuradoras emisarios
Sobre todo a masificacion turistica nas praias da Illa
Non sei
A forma d explotacion , a basura etc
A masificacion de xente pisando os bancos marisqeiros, e tamen os productos q votan po ssol, q o bañarse qedan na auga e
eso é perjudicial po marisco filtrador
Os turistas
A vagancia
O noso principal problema, e o que xera maior impacto por o
ser humano nas zonas de producción, e o disfrute das parias na
tempada de verán.
O tirar basura o mar e a cantidad de detergentes que van a parar
a el
Pantalans e industrias
Os barcos mercantes. Depuradoras .
10. Como afectan á actividade marisqueira?
Si
Furtivismo de bañador
Non o sei
Con mortandad
Contaminando
E reclutamento do desobe
En moitos aspectos. Furtivismo, basura, moita xente no mar bañandose con moitos productos na piel.....
Non sei
Cada vez temos menos marisco
Xo expliqei na anterior resposta
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Levan todo
Escaces das especies
En algunhas zonas, cheganse a rexistrar ata 1500 persoas diariamente. Eso significa 3000 pes pisando unha zona de producción, coincidindo xusto coa época do ano, donde o desove do
marisco é mais numeroso e se fixa o chan. O tamaño do mesmo
e tan minúsculo que se fixa a un gran de area, a cantidade de
xente e as distintas actividades que se fan na praia, provocan
que ou ben morra directamente, ou se solte e sexa arrastrado
pola marea facendo que, calquer tipo de cultivo ou banco natural
fracase directamente. Cabe destacar tamen, que o uso, ou mal
uso dos protectores solares de baixa calidade, fagan que se xere
outro tipo de contaminación silenciosa e perxudicial, posto que
moitos dos componentes de esas cremas acaban disoltos na
auga do mar, perxudicando a todo tipo de organismos mariños,
en especial os alevins ou larvas de calquer especie. E por último
pero non menos importante, o expolio o que son sometidas as
zonas, con hurtos que van dende 4 pezas de marisco que se
axencian unha parte importante dos usuarios con ánimo de degustalo alí mesmo, ata o saqueo de quilos por parte de outros
que se queren pegar unha boa enchenta, levar para a familia ou
facer negocio. Por sorte estos últimos son os menos numerosos, pero todo suma, e a finais de verán notase o paso por case
todalas zonas productivas.
O marisco non se reproduce como antes
Vertidos de barcos e tamen de industrias
Moy mal
11. Crees que estes impactos poderían evitarse?
Non sei
Si

Multas elevadas a os furtivos
Non o sei
Si.con ter mais concienciacion e axudas dos organismos oficiales
Si, non botando vertidos o mar
Saneamento das rias emisarios
Controlando un pouco o turismo
Con plans axeitados , de quen sepa e queira poñelos en práctica.
Se supera como xa estaria en marcha
Si, poñendo unha zona de acceso o baño pa q na baixa mar non
pisen por todo o banco, e obrigando a votar cremas q non se
solten na auga, e por suppsto un aforo limitado as praias
Mais multas fortes
Si..... Buscando melloras sembrando e coidando os medios
Evitarse de todo pareceme unha tarefa Imposible, pero si que
se podería minimizar o impacto provocado mediante unhas normas, e algún tipo de control. A limitación do aforo nas zonas de
disfrute para conservar a saude das mesmas. Acotar zonas de
tránsito en baixamar para acceder a auga e, impedir que circulen
por tódolos lados de forma desordenada. Non permitir escarbar nas zonas productivas. Fomentar unhas pautas de uso dos
protectores solares para que acaben na auga os menos componentes posibles, así como fomentar o uso e publicitar aquelas
marcas indisolubles e menos perxudiciais. Visibilizar e sensibilizar a xente sobre o traballo das mariscadoras, e facer que tomen
conciencia do dano que se pode provocar a gran escala con xestos os cales nin se lle da importancia. Endurecendo os controis
de vixiancia e facendo que a cuantía das multas por furtivismo
sexan mais severas.
Controlando máis e sancions
Mais vixiancia con estos barcos q limpan os deis interiores cer55

ca da costa. Vixiando mais as depuradoras de mariscos q sempre están cerca do mar . E a sus basura vai sempre o mar.
CONTAMINACIÓN EN A ILLA DE AROUSA
12. Que importancia ten sobre os recursos na túa zona?

Alta, temos que depurar antes de vender

1

Alta, estamos pendentes continuamente de mostraxes

2

Media, estamos pendentes de mostraxes pero non adoita ter
incidencia

9

Na miña zona non temos problemas de contaminación

4

Ter mais coidado pa non verter Nad o mar é a basura levala pa
casa non deixaa en arriba on, e o das cremas tamen o vexo impprtante
Limpieza
Concienciar a xente e multar o que deixe basura
Seguir fomentando a reciclaxe, a concienciacion social e a retirada de residuos do litoral mariño. Ese tipo de ensinanzas deben
empezar nos colexios, para ir educando e concienciando ás futuras xeracions.
Solucions mais controles
Os mercantes q limpian as suas centinas Moy preto da costa
hay q vixialos mais.
FURTIVISMO
14. Que importancia ten o furtivismo na túa zona?16 respuestas

13. Se a contaminación é importante na túa zona de traballo,
ocórrenseche solucións para solucionar o problema?
No
Non sei
Non
Concienciaccion
Pois coidando o mar que e o noso medio de vida
Mais control
O problema suele ser en raras ocasions para o marisqueo os
peches por marea vermella

Valor

Recuento

Alta

11

Media

3

Baixa

2

Ningunha

0

56

15. Se crees que o furtivismo é importante, Que accións realízanse ou se deberían realizar para loitar contra el? 16 respuestas
Vixiancia
Tareas de vixilancia, máis penso que non son suficientemente
disuasorias. As mariscadoras non temos capacidade legal para
reter ou cachear aos furtivos. So podemos avisar aos vixilantes
Non sei
Mais vixilancia
Vixilancia
Que sea penalizado
Poñer mais sancions e mais importantes
Vigilancia 24 horas
Poñer mais medios efectivos como plans d vixiancia con drons
e non cas mariscadoras q non teñen nungun tipo d autoridade
Moita información os turistas, porq pensán q nace solo o marisco, e aforo pa poder controlalos
Mais vixianza
Dotar a cofradía de drons pa unha vixilancia mais global
Maior presenza de inspección pesqueira, seprona ou autoridades competentes, e o endurecemento das multas e condenas
por furtivismo.
Que sea delito e se multe a todo o que roube marisco
Sanciones que se cumplan
Sancions ben fortes.

SI

5

NON

11

17. Sabes se existen na túa zona?

PRADERÍAS MARIÑAS
16. Sabes que son as praderías mariñas?
SI

4

NON

12

57

18. As praderías mariñas interaccionan coa actividade marisqueira?

SI

4

NON

1

NON SEI

11

O limo (por exemplo)asfixia o marisco
Faltame información o respecto.
Pos serán zonas protexidas ...creo
Outros comentarios e observacións
Na illa co marisqueo eramos pioneiros fai anos a dia de oxe somos a vergonza da ria e unha mariscadora non quita un sueldo e
ni gana pa pagar a s.social alguns meses..... E por si fora pouco
cobranlle as mariscadoras que entran de novo 500€ .... Chantaje
nada mais empezar!!!! Lamentable e ilegal
Debería haber mais implicación por parte de outros organismos
públicos na conservación e control dos espazos mariños. Para
elo, a inversión que se dedica por parte das administracións públicas a dito tema debería ser maior para a contratación de persoal cualificado e facultado para tal fin.
Nada

19. Se crees que interaccionan, describe como16 respuestas
Non sei
No
No.nos afectan
Porque son moi productivos
Non o sei
Todo forma parte do ecosistema, algas, peixes, marisco...osea
q todo se relaciona
Non sei q é
Non se puede traballar
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