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SOCIOECONOMÍA DA CONTORNA DA ILLA DE TAMBO 
 

INTRODUCCIÓN 
 

A explotación dos bancos marisqueiros ou o marisqueo defínese como o exercicio da 

actividade extractiva, desenvolvida a pé ou a flote, na zona marítima ou marítimo-terrestre, 

dirixido de modo exclusivo e con artes selectivas e específicas á captura dunha ou varias 

especies de moluscos, crustáceos, tunicados, equinodermos e outros invertebrados mariños, 

con fins de comercialización (Lei 6/2009 de Pesca de Galicia). Nalgúns casos, ademais, 

encontrámonos coa actividade conxunta de acuicultura de tipo extensivo e extracción. Trátase 

dunha actividade con elevado impacto social e económico, ademais de ambiental, para a 

comunidade autónoma de Galicia.  

O marisqueo desenvolvese nas rías, un tipo de accidente xeográfico, xeolóxico e 

xeomorfolóxico que consiste na entrada do mar na costa, quedando esta, sometida á acción 

do ondada e das mareas, xunto con fenómenos de afloramento na súa parte máis externa; 

pero tamén a procesos fluviais, pola influencia das desembocaduras dos ríos, na súa parte máis 

interna. Isto determina a diferente natureza dos fondos sedimentarios nestes sistemas, 

encontrándonos de xeito xeral, unha distribución máis heteroxénea na parte externa, mentres 

que ao longo do eixe principal, os fondos soen ser máis lamacentos e ricos en materia 

orgánica. O interese por estes sistemas biolóxicos radica sobre todo na elevada produtividade, 

dando lugar á explotación de diferentes especies de bivalvos que se desenvolven nestes 

substratos. 

De acordo á situación topográfica e do modo de explotación diferénciase o marisqueo a pé e a 

flote, aínda que cabe destacar que unha mesma especie pode ser explotada con ámbalas dúas 

modalidades. O marisqueo a pé lévase a cabo sobre a franxa intermareal, que se descobre 

coas baixamares, mediante instrumentos de tipo agrícola como “legón, angazo e gancha a pé”. 

Para xestionar as poboacións de determinadas especies lévanse a cabo unha serie de 

procedementos que inclúen: accións sobre a poboación para favorecer a súa abundancia, 

realizando rareos, traslados e sementeiras; accións sobre individuos competidores como a 

estrela de mar (Asteria Rubens e Marthasterias glacialis); e accións sobre o medio físico onde 

se desenvolve a poboación, eliminado ben as algas de tipo clorofíceas e/ou acondicionando o 

substrato. 

Outra forma de realizar o marisqueo é a flote, na zona do sublitoral, por debaixo do límite 

inferior da marea, con axuda de embarcacións pequenas denominadas gamela, dorna, 

chalana, etc., e artes de pesca como o “angazo”, entre outros. O arqueo máximo permitido en 

augas interiores de Galicia para estas embarcacións, segundo o Decreto 15/2011, de 28 de 

xaneiro, é de 3 toneladas de rexistro bruto (TRB) ou 2,6 GT (este valor calcúlase a partir do 

volume (m3) de tódolos espazos pechados dos buques e dun coeficiente).  
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No marisqueo a flote diferénciase a súa vez: vara e rastro remolcado. No caso de marisqueo 

con vara, utilízanse artes como o “raño, gancha e rastro”, que constan dunha armazón 

metálica soldado a unha platina que posúe dentes e leva no seu extremo un soporte tubular 

para fixar a vara. O rastro, que consiste nunha armazón metálica rectangular a que se lle une 

un cope de rede (forma de saco), utilízase para a captura de vieira ou volandeira, de camarón e 

ameixa rubia.  

En canto aos recursos específicos como ourizo, percebe, navalla e longueirón, cabe destacar 

que poden ser explotados con ambas as dúas modalidades pero con artes diferentes. Para o 

percebe utilizarase “rasqueta ou raspa”; para o ourizo de mar, utilízanse equipos de 

submarinismo en apnea ou con subministración de aire dende superficie, utilizando, ademais, 

artes como o “bicheiro ou forquita”; e as navallas e longueiróns, captúranse tamén con 

técnicas de mergullo en apnea e/ou subministro de aire dende superficie, directamente coa 

mano, podendo utilizar sal mariña para estimular a saída dos individuos cara á superficie. Por 

último, outro recurso específico son as algas, extraídas con ambas as dúas modalidades e 

sempre co uso de coitelos ou fouces. 

En xeral, a pesca ou extracción de individuos do mar, é unha actividade que se remonta á 

prehistoria, co uso de diversos artefactos e aparellos, que foron evolucionando ata os nosos 

días, e se encontra xestionada con diferentes medidas como: permisos de explotación 

(PERMEX), limitación de unidades de pesca, zonas administrativas de xestión, horarios de 

pesca, selectividade de artes de pesca, tamaños mínimos de captura, vedas e topes de 

capturas. 

En 2013, la produción obtida coa actividade de pesca, distribuída por provincias foi a seguinte: 

 

PROVINCIA kg % Euros % Euros/kg 

A Coruña 85.972.984,00 52,60% 162.812.875,00 39,38% 1,89 

Lugo 33.744.009,00 20,65% 102.131.563,00 24,70% 3,03 

Pontevedra 43.717.167,00 26,75% 148.477.617,00 35,91% 3,40 

TOTAL 163.434.160,00 1,00 413.422.055,00 1,00 
 

Táboa 1: Produción total pesqueira de Galicia durante 2013. Fonte: pescadegalicia.com  

 

A pesares de que na provincia de A Coruña se extrae o maior volume de capturas, en termos 

económicos iguálanse as ventas con respecto ás capturas de Pontevedra. Por iso o valor 

económico por cada kg de produto triplícase respecto A Coruña. Isto mesmo ocorre para a 

rexión lucense, aínda que a produción desta zona é a menor. 

As zonas administrativas de xestión en Galicia, represéntanse na seguinte táboa coa 

localización xeográfica e as súas respectivas lonxas (puntos de recepción e poxa das 

extraccións pesqueiras): 
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NOME LOCALIZACIÓN XEOGRÁFICA POXAS 

Zona I: Vigo Río Miño - Punta Soavela 
A Guarda, Arcade, Baiona, Cangas, Moaña, Redondela, Vigo e 
Vilaboa 

Zona II: Pontevedra Punta Soavela - Punta Faxilda Aldán- Hio, bueu, Campelo, Marín, Pontevedra e Portonovo 

Zona III: Arousa Punta Faxilda - Punta Sieira 
Illa de Arousa, Aguiño, Cabo de Cruz, Cambados, Carril, Coop, 
Ría de Arousa, O Grove, Pobra do Caramiñal, Rianxo, Ribeira, 
Vilanova e vilazoán 

Zona IV: Muros Punta Sieira - Punta Insua Muros, Noia, Porto do Son e Portosín 

Zona V: Finisterre Punta Insua - Cabo Touriñán Carnota (Lira e O Pindo), Corcubión e Finisterre 

Zona VI: Costa da 
Morte 

Cabo Touriñán - Punta 
Langosteira 

Baldaio, Caión, Camariñas, Camelle, Corme, Laxe, Malpica, 
Muxía e Río Anllóns  

Zona VII: A Coruña 
– Ferrol 

Punta Langosteira - Cabo 
Prioriño 

Coruña (Cofradía e Lonja), Barallobre, Ferrol, Miño, Mugardos, 
Pontedeume e Sada 

Zona VIII: Cedeira Cabo Prioriño - Cabo de Bares Cariño, Cedeira e Espasante 

Zona IX: Mariña 
Lucense 

Cabo de Bares - río Eo Burela, Celeiro, O Barqueiro, O Vicedo e Ribadeo 

Táboa 2: Zonas administrativas para a xestión da actividade da pesca en Galicia. Fonte: 
pescadegalicia.com 

 

No presente informe centrarémonos nos datos pertencentes á explotación marisqueira da 

Zona II - Pontevedra. Para iso acódese ás estatísticas e informes publicados na base de datos 

da Plataforma tecnolóxica de Pesca de Galicia da Xunta de Galicia. En atención á área de 

interese do presente traballo, focalizaremos a análise sobre todo en datos relativos a Campelo, 

Pontevedra e Lourizán, xa que Marín apenas explota moluscos bivalvos (unicamente a navalla) 

e non se inclúe nos plans de explotación que comprende a Illa de Tambo, así como tampouco 

se tiveron en conta a explotación de algas, por non constar a súa comercialización na parte 

interna da ría de Pontevedra. Si consta o problema de arribazón de algas nalgúns sectores, 

como Campelo. 

 

ZONA II: PONTEVEDRA 
 

A zona de produción de Pontevedra, esténdese dende Punta Soavela ata Punta Faxilda e as 

lonxas que conforman esta zona son Aldán-Hio, Bueu, Campelo, Portonovo, Marín e 

Pontevedra (Mercado). 

Co visor SIGPAC (http://emediorural.xunta.es/visorsixpac/) estimouse a superficie da ría de 

Pontevedra en 7000 ha, aproximadamente, e 14 km de lonxitude. Ten 3 km de anchura na 

zona próxima á Illa de Tambo, a máis estreita, fronte aos case 8 km que hai entre Portonovo e 

Bueu (fig. 1). 

 

http://emediorural.xunta.es/visorsixpac/
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Fig. 1: Localización xeográfica da Ría de Pontevedra. Fonte: SIGPAC 

 

Para realizar o marisqueo a flote nesta zona administrativa, cóntase cun total de 163 

embarcacións distribuídas polos portos de Aldán-Hio, Bueu, Combarro, Campelo, Marín, 

Pontevedra e Raxó (Fig. 2). 

 

 
Fig. 2: Número de barcos de cada porto. Fonte: pescadegalicia.com 

 

Tal e como representa o gráfico, o maior número de barcos encontrámonolos nos portos de 

Combarro, Bueu e Campelo, moi por riba de Marín, Pontevedra, Raxó, Aldán e Portonovo. Polo 

tanto, podemos afirmar que na Zona II Pontevedra a explotación marisqueira realízase 
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fundamentalmente nas zonas de Campelo, Bueu e Combarro. Estas embarcacións 

caracterízanse por ter un rango de eslora entre 3.5 - 13 m e motores entre 4 e 160 CV. Para os 

portos de Campelo, Pontevedra e Raxó os rangos descritos anteriormente diminúen, xa que a 

lonxitude dos barcos non supera os 9 metros e a potencia máxima encontrada é de 40 CV.  

Os bancos marisqueiros presentes na ría de Pontevedra pódense ver na seguinte capa de 

polígonos: 

 

 
Imaxe 1: Polígonos de bancos marisqueiros da Ría de Pontevedra. 

 

En 2013, a produción total desta zona foi de 5262,170 toneladas, o que constitúe un 3.22% da 

produción total de Galicia, encontrándose nun sexto posto, por debaixo de A Coruña, Vigo, 

Mariña lucense, Arousa e Muros. A mesma posición ocupa cando se analizan os datos 

económicos (Fig. 3 e 4). 
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Fig. 3: Produción produtos pesqueiros de Galicia en 2013. Fonte: pescadegalicia.com 

 

Polo tanto, a zona de maior produción é A Coruña, seguida de Vigo e Mariña lucense, moi por 

riba do resto das zonas, cuxas proporcións encontrase no rango de 20-25%, mentres que as 

restantes, entre 1-7%. De aproximadamente 415 000 000 € alcanzados coa totalidade da 

produción en 2013 (ao redor de 165.000 toneladas), 13 000 000 € son aportados pola Zona de 

Pontevedra, un 3,14% das ventas totais. 

 

 
Fig. 4: Proporción de cada unha das zonas á extracción total de recursos mariños. Fonte: 

pescadegalicia.com 
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Dentro da Zona II, de Pontevedra, la lonxa de maior produción en volume de extracción (kg) é 

Portonovo, seguida de Marín e Bueu. Non obstante en termos económicos, Campelo é a lonxa 

máis produtiva, seguida de Marín e Bueu (Fig. 4): 

 

  

Fig. 5: Produción (kg e €) de la Zona II Pontevedra en 2013. Fonte: pescadegalicia.com 

 

As lonxas de interese para este proxecto son fundamentalmente Campelo e Pontevedra, cuxos 

datos de produción foron, para o 2013: 

 

LONXA Kg % Euros % Euros/Kg 

Campelo 593 651,00 11,28% 4 449 907,00 34,30% 7,5 

Pontevedra 
(Mercado) 

19 453,00 0,37% 300 249,00 2,31% 15,43 

Táboa 3: Produción (Kg, €) das lonxas de interese durante o 2013. Fonte: pescadegalicia.com 

 

Dende o punto de vista económico, Campelo resulta de interese para a Zona de Produción, 

aínda que non tanto no volume de produción, respecto ás demais lonxas. Isto depende das 

especies comerciais, dado o diferente valor económico existente entre unhas e outras. 

En xeral, na zona obxecto de estudio, a maior parte das especies comerciais son peixes, 

seguida de moluscos bivalvos e cefalópodos. Non obstante, analizando os datos económicos, 

encontrámonos unha mesma proporción para peixes e moluscos bivalvos (Fig. 6). Isto quere 

dicir que a proporción de capturas de bivalvos aportan o mesmo volume de ventas que as 

capturas de especies pisciformes. Polo tanto, a explotación marisqueira ten impacto 

económico neste subsector de produción de alimentos. 
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Fig. 6: Produción (kg y €) dos diferentes grupos de especies para a Zona II de Pontevedra. 

Fonte: pescadegalicia.com 

 

Consecuentemente, é necesario analizar a composición das capturas que chegan ás diferentes 

lonxas de interese para o proxecto, de Pontevedra, para explicar a diferenza na análise 

económica dos grandes grupos de especies. 

 

1. Os plans de explotación 

 

A extracción de marisco e algas debe estar suxeito, segundo o Decreto 237/2002 de 11 de 

xullo, a un Plan xeral de explotación marisqueira aprobado con carácter anual pola Consellería 

do Medio Rural e do Mar. Os plans de explotación realízanse nas Confrarías e actúan sobre a 

xestión dos recursos, mediante unha serie de directrices que introducen melloras na 

actividade para unha explotación sostible. En estes plans destacan, ademais, as actividades de 

semicultivo e rexeneración, así como control e vixilancia, para a recuperación e mellora das 

zonas produtivas. Ademais regulan as extraccións das diferentes especies comerciais, 

mediante a autorización dos períodos de extracción, as actividades que se realizarán, o esforzo 

pesqueiro, o número de PERMEX e de embarcacións, así como las artes de pesca empregadas.  

Para a localización obxecto de estudio, hai que ter en conta: o plan conxunto de explotación de 

marisqueo a pé das confrarías de Pontevedra, Lourizán e Raxó; o plan conxunto para 

marisqueo dende embarcación das confrarías de Pontevedra, Lourizán, Raxó, Sanxenxo e 

Marín; así como plans específicos de extracción de navalla, longueirón, longueirón vello e de 

orella de mar (Haliotis tuberculata) ou peneira. 

En atención ás especies presentes nestes plans realizouse unha análise da produción en 

Campelo, Pontevedra e Lourizán para o período 1997- 2013, desenvolvido nos seguintes 

apartados. 
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Plan de explotación de marisqueo a pé 

 

Trátase dun plan específico de explotación de moluscos bivalvos nas zonas intermareais 

situadas en Placeres, Lourido, Campelo, Combarro, o litoral de Samieira e Raxó. Nas devanditas 

zonas, actúan un total de 398 mariscadores cun máximo de 150 días de extracción das 

seguintes especies: 

 

 

 

Segundo o plan de explotación, poderán extraerse estas especies dende xaneiro a decembro 

mediante o uso de “legón, angazo e gancha a pé”. Nestas zonas, as cotas de extracción 

máximo por día e persoa son entre 25 e 20 kg para o berberecho, 15 kg para a ameixa 

xaponesa, 8 kg para a especie babosa e 4 kg para a especie autóctona de ameixa fina. O resto 

de especies, ten unhas cotas entre 2-4 kg. Polo que podemos afirmar preliminarmente que as 

especies de maior explotación son o berberecho e a especie de ameixa xaponesa, seguida da 

babosa e a autóctona. 

No plan de explotación tamén se indica as accións que hai que realizar, durante todo o ano, 

como a rexeneración das zonas improdutivas (zonas de lama de Combarro con area grosa), 

traslados de bancos marisqueiros a zonas máis lamacentas, arados máis frecuentes no banco 

de Lourido, rexeneración do banco A Puntada con arados, adquisición dunha batea de 

preengorde para ameixa fina así como obtención de sementeira desta especie e da ameixa 

babosa. Pero ademais, tamén se inclúen a extracción de semente para a sementeira de tódalas 

especies, coas súas respectivas sementeiras e traslados; e os rareos sobre os bancos de ameixa 

fina, xaponesa e berberecho. Os labores de limpeza incluirán a eliminación de algas e mexillón 

con tractores e rastros así como o arado en tódolos bancos. Non hai que esquecerse do control 

de depredadores como o Cyclope neritea (caracol de mar) co uso de nasas. 
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Plan de explotación de marisqueo a flote 

 

Neste plan de explotación entran as confrarías de Pontevedra, Lourizán, Raxó, Sanxenxo e 

Marín. As zonas de explotación son Lourido, Os Cantís, A Brensa, Aguillóns, Os Cantís de Raxó, 

Praceres e a Illa de Tambo (Leste e Oeste). 

Nestes bancos explótanse as seguintes especies durante dez meses do ano (en febreiro e 

outubro hai veda) cun máximo de extracción de 153 días: 

 

 

 

O número de embarcacións que operan sobre estes bancos son un total de 108 barcos que 

utilizan como arte de pesca o rastro (“gancho ou raño”).  

As cotas de extracción son superiores ás da modalidade a pé. Concédese un total de 10 kg 

diarios por tripulante e barco para ameixa fina e babosa, 20 kg para ameixa rubia, 30 kg para o 

berberecho, 20 kg para carneiro, 15 kg para ameixa xaponesa e 10 e 5 kg para ameixa bicuda e 

cornicha, respectivamente. No caso da ostra plana, a cota contabilízase en unidades, cun total 

de 35. 

As accións que contempla o plan son a rexeneración de zonas improdutivas como o río Lérez, 

Combarro e Campelo; a extracción de semente, para a sementeira para todas as especies e 

bancos; traslados, rareos e outras tarefas de limpeza, así como a eliminación de depredadores 

co uso de nasas. 

 

Plan específico (I): navalla, longueirón e longueirón vello 

 

A explotación destas especies está xestionada nun plan específico por parte das confrarías de 

Bueu, Lourizán, Marín, Pontevedra, Portonovo e Sanxenxo.  

A modalidade de extracción para este grupo de bivalvos consiste en submarinismo con apnea 

e/ou subministro de aire dende a superficie dende Punta Faxilda a Punta Morcegos e nas Illas 
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de Ons e Onza. As subzonas de explotación engloban Portonovo (Porto Maior, Montalvo, 

Canelas, etc.), Raxó, Brensa, Lourizán, Marín, Bueu e as Illas de Ons. 

Un total de 25 embarcacións con 38 submarinistas é a cota permitida e regularizada polo plan, 

cun máximo de 211 días para a extracción de navalla, fronte aos 40 días do longueirón. Cabe 

destacar que para a navalla existe veda de dous meses en febreiro e marzo, época na que se 

realiza a extracción do longueirón. Un máximo de 15 kg de estes moluscos é o permitido para 

extraer diariamente por cada submarinista. 

No plan tamén se contemplan accións a realizar como a limpeza de fondos e control de 

depredadores (uso de embarcacións e técnicas de mergullo) en xuño e xullo. 

 

Plan específico (II): Orella de mar, Haliotis tuberculata 

 

Esta especie de gran valor comercial explotase coma as navallas. É dicir, con técnicas de 

mergullo en apnea e/ou subministro de aire dende superficie. A extracción deste gasterópodo 

realízase no norte e no sur da ría en zonas de Portonovo, Raxó, Marín, Bueu e as Ons. 

O plan contempla un total de 13 barcos con 17 submarinistas, como máximo, para a extracción 

desta especie, que se realiza durante o primeiro e último trimestre do ano, cun máximo de 

esforzo pesqueiro de 60 días.  

A cota diaria por embarcación é de 10 kg e 5 kg por submarinista. 

 

2. Produción e ventas das lonxas de Zona II Pontevedra 

 

2.1. Campelo 

 

Tal e como se representou na Fig. 5, a lonxa de Campelo contribúe maioritariamente, cun 34% 

ás vendas de 2013 de toda a zona, a pesares de non ser a que maior volume de produción xera 

(kg).  

As principais especies que se comercializan nesta lonxa móstranse a continuación na fig. 7 cos 

datos relativos ao 2013. 
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Fig. 7: Principais especies na lonxa de Campelo. Fonte: pescadegalicia.com 

 

A especie de maior produción é a ameixa xaponesa, triplicando o volume respecto ao 

berberecho, que ocuparía o segundo lugar. As ameixas babosa e fina, en terceiro e cuarto 

posto, prodúcense na mesma cantidade, pero o valor comercial da especie autóctona é maior. 

O resto de especies, como navalla, choco, carneiro e outras especies de ameixa apenas 

alcanzan o 1% de produción respecto ao total. 

Co seguinte gráfico (Fig. 8) é posible coñecer como contribúe cuantitativamente cada unha das 

especies á produción total, tanto dende o punto de vista de volume de capturas, como ventas. 

Ao igual que co gráfico anterior, a ameixa xaponesa e o berberecho son as especies que máis 

contribúen. 

 

 
Fig. 8: Contribución en volume de extracción e ventas de cada unha das especies en Campelo 

(2013). Fonte: pescadegalicia.com 
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Pero hai que ter en conta que non sempre a proporción destas especies foi a mesma ano a ano 

e iso é posible analizalo cos datos do período 1997-2013, presentes no seguinte gráfico (Fig. 9): 

 

 
Fig. 9: Evolución da produción en Campelo 1997-2013. Fonte: pescadegalicia.com. 

 

O máis característico durante o período é a evolución positiva que tivo a ameixa xaponesa, 

dende que se comezou a explotar en 2001, aínda que se fai máis visible a partir do ano 

seguinte. Actualmente é a de maior volume de extracción, e iso concorda co feito de que teña 

a maior cota para a modalidade de marisqueo a pé, sobre todo. O berberecho sufriu 

oscilacións ao longo do período de estudio, con picos ascendentes en 2006 e 2009, xunto coa 

ameixa xaponesa. Hoxe en día, o berberecho prodúcese en menor cantidade que nos 

primeiros anos do estudio. Por outro lado podemos destacar o forte descenso que sufriu a 

ameixa fina e babosa en 2006, dende que alcanzaron os seus máximos de produción en 2003. 

Dende o forte descenso recuperouse paulatinamente, pero a produción actual é moito menor 

que a inicial. Tamén o reló, sufriu un descenso de produción semellante, coa diferenza que 

dende 2006 non se volveu extraer. 

Coa produción total do período de estudio para as especies seleccionadas, temos uns 

resultados moi diferentes á produción de 2013, en canto á contribución de cada especie ao 

volume total. Isto xustifícase sobre todo pola entrada da ameixa xaponesa na explotación e 

comercialización dos moluscos bivalvos, así como doutras especies. A pesar de que 

actualmente sexa a que máis contribúe ao volume de extracción, observando todo o período 

de estudio, a súa proporción é menor á do berberecho. E ademais, a ameixa fina contribúe de 

modo importante. Polo tanto podemos afirmar que as tres especies principais de explotación 
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que se comercializan na lonxa de Campelo son o berberecho, a ameixa xaponesa e a ameixa 

fina (Fig. 10). 

 

 
Fig. 10: Contribución das principais especies á produción total de 1997-2013. Fonte: 

pescadegalicia.com 

 

 Berberecho 

 

Para o período de estudio, cuantificouse un total de produción de 2 369,25 toneladas, dende o 

ano 2000 ata a actualidade e o máximo alcanzado tivo lugar nos anos 2006 e 2009, sobre todo. 

Aínda que as capturas realízanse tódolos meses do ano, os que máis contribúen a súa 

extracción total, son xullo, agosto, setembro e outubro (Fig. 11).  

O descenso da explotación deste molusco pode ser debido á aparición de patoloxías ou á 

influencia de factores climáticos, que nos últimos anos, polo cambio global, víronse afectados. 
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Fig. 11: Produción de berberecho en el período de estudio. Fonte: pescadegalicia.com 

 

Estes cambios de extracción inflúen pola súa parte nos prezos de venta. No seguinte gráfico 

podemos ver a evolución dos prezos no tempo (Fig.12), que se presenta como o prezo 

acumulado do ano para visualizar mellor as diferenzas interanuais. 
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Fig. 12: Evolución dos prezos de mercado de berberecho. Fonte: pescadegalicia.com 

 

En xeral, o prezo por quilogramo de captura, foi en ascenso dende 2001 ata a actualidade, 

aínda que en 2002, 2004, 2008 e 2011 diminúen os prezos respecto aos do ano anterior. 

Encontrámonos coas seguintes porcentaxes de ascenso entre 2001 e 2013, cun 

encarecemento medio non ponderado do 57%: 

 

 2001 2013 % de ascenso 

Xaneiro 2,5 8,6 70,93 

Febreiro 3,4 7,4 54,05 

Marzo 3,2 8,4 61,90 

Abril 2,5 12,2 79,51 

Maio 0 12 100 

Xuño 4,2 12,2 65,57 

Xullo 4,5 10 55 

Agosto 5,3 9,5 44,21 

Setembro 4,4 6,3 30,16 

Outubro 3,4 6,5 47,69 

Novembro 2,2 5,6 60,71 

Decembro 2,6 7,5 65,33 

Táboa 4: Prezo do berberecho (€/kg) en 2001 e 2013, con porcentaxe de ascenso. Fonte: 

pescadegalicia.com 
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Fig. 13: Prezo medio mensual (€/kg) do berberecho para 1997-2013. Fonte: pescadegalicia.com 

 

Na media anual realizada, vemos que hai unha forte desviación en tódolos anos, isto débese a 

que ao longo do ano os prezos varían moito entre os meses, sobre todo nos 3 últimos anos do 

estudio. O maior valor de mercado soe encontrarse durante a primavera e o verán. 

 

 Ameixa xaponesa 

 

Durante o período de estudio extraeuse un total de 2 099,48 toneladas desta especie, das 

cales cerca dun 80% alcanzouse dende 2009 ata a actualidade. É por iso que ao analizar a 

produción de todo o período de estudio contribúe algo menos que o berberecho, pero 

actualmente é a especie de maior produción. 

A ameixa xaponesa extráese sobre todo en decembro e na época estival (xullo – setembro), tal 

e como se pode observar na fig. 14. 
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Fig. 14: Produción de ameixa xaponesa durante 1997-2013. Fonte: pescadegalicia.com 

 

A diferenza do berberecho, os prezos de mercado da ameixa xaponesa comezaron sendo 

elevados, e co tempo descenderon paulatinamente dende 2003, cun lixeiro aumento cara a 

2007-2008, período coincidente cun descenso de produción, ao comparar o volume de 

produción con 2006 e 2009. 
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Fig. 15: Evolución dos prezos de mercado para ameixa xaponesa. Fonte: pescadegalicia.com 

 

O maior descenso que tivo lugar foi entre 2002 e 2003, coincidente co despegue da produción 

desta especie, aínda que en xeral nos encontramos cunha porcentaxe media de caída do prezo 

dun 60%. 

 

 

 

2002 
(€/kg) 

2013 
(€/kg) 

% 
Descenso 
(€/kg) 

Xaneiro 9,2 4 56,520 

Febreiro 9,7 4,7 51,55 

Marzo 11,5 5,1 55,65 

Abril 12,4 4,8 61,29 

Maio 0 4,1 - 

Xuño 13,2 4,4 66,67 

Xullo 13 5 61,54 

Agosto 13,6 5,4 60,29 

Setembro 12 4 66,67 

Outubro 11,9 5 57,98 

Novembro 12,4 4,1 66,93 

Decembro 14,5 5,9 59,31 

Táboa 5: Prezo da ameixa xaponesa 

(€/Kg) en 2002 e 2013, cunha 

porcentaxe de ascenso. Fonte: 

pescadegalicia.com 
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 Outras especies 

 

É característico o feito de que durante o mes de maio entre 1997 e 2007, non existan capturas 

de ningunha das especies que se explotan e xestionan na confraría de Campelo, a excepción da 

navalla, que foi extraída cun total de 426 kg en 2001. De 2008 a 2013 si existe produción de 

algunhas das especies como o berberecho, a ameixa xaponesa, a ameixa fina e ameixa babosa 

e outras como a ostra plana e ameixa rubia, que non alcanzan os 100 kg de extracción (Fig. 16). 

 

 
Fig. 16: Produción das distintas especies no mes de maio do período de estudio (1997-2013). 

Fonte: pescadegalicia.com 

 

Estes resultados suxiren a posibilidade de que en maio tivesen lugar episodios de blooms de 

fitoplancto tóxico, e consecuentemente, durante ese mes non se puidese realizar o exercicio 

de marisqueo. 
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2.2. Lourizán 

 

A análise de produción de Lourizán é máis sinxelo porque so inclúe catro especies de interese: 

o berberecho, a ameixa fina, a ameixa babosa e o reló. Ademais, estas especies so foron 

comercializadas nesta lonxa no período 1997- 2000, o cal suxire un cambio nos plans de 

xestión destes recursos mariños, en canto ao punto de venta principal das capturas. 

 

 
Fig. 17: Evolución de produción de lonxa de Lourizán. Fonte: escadegalicia.com 

 

Na fig. 17 represéntase a evolución da explotación destas catro especies, onde claramente se 

identifica a ameixa fina como a de maior produción, seguida do berberecho, a ameixa babosa e 

o reló, cunha contribución moi escasa respecto ao total. 

Esta relación, explícase mellor no seguinte gráfico coa proporción de cada unha das especies 

ao total do volume extraído para o período de estudio: 
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Fig. 18: Contribución de cada especie á produción total do período de estudio. Fonte: 

pescadegalicia.com 

 

A produción de ameixa fina durante os catro anos foi de 225 978 kg, extraídos principalmente 

nos tres primeiros anos, xa que a partir de marzo de 2000 deixouse de xestionar a especie 

nesta lonxa. En xeral, os maiores volumes extráense en marzo, agosto, setembro e sobre todo 

en decembro. 

 

 
Fig. 19: Produción de ameixa fina en 1997-2000. Fonte: pescadegalicia.com 
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En canto ao berberecho, temos unha produción total de 88 086 kg, dos cales case o 90% 

extraéronse en 1997 e 1999. Ademais, como no caso da ameixa fina, a partir de abril do ano 

2000, non se contabiliza a extracción desta especie en Lourizán. Arredor dun 50% da produción 

anual extráese sobre todo en xuño, xullo e agosto (Fig.20). 

 

 
Fig. 20: Produción de berberecho en 1997-2000. Fonte: pescadegalicia.com 

 

O volume de extracción da ameixa babosa entre 1997 e 2000, cuantificouse nun total de 

20 017 kg, capturada principalmente en 1999 sobre todo nos meses de agosto e de outubro a 

decembro (Fig. 21). 
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Fig. 21: Produción de ameixa babosa en 1997-2000. Fonte: pescadegalicia.com 

 

Por último, en canto ao reló, temos unha produción durante a etapa de estudio de 4 165 kg, 

realizada sobre todo en 1998 e 1999 entre os que destaca a diferenza de época de captura. En 

1998 extraeuse fundamentalmente en decembro, seguido de xullo e agosto. Sen embargo, 

durante o ano seguinte as capturas repártense máis ao longo dos meses, aínda que o mes de 

maior produción foi marzo, seguido tamén da época estival (Fig. 22). 

 

 
Fig. 22: Produción de reló en 1997-1999. Fonte: pescadegalicia.com 
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2.3. Pontevedra 

 

A lonxa de Pontevedra xestiona como especies de interese para este proxecto, a ameixa fina, a 

ameixa babosa, o berberecho, a navalla, o reló e como cefalópodos, o choco e a lura. 

Tal e como ocorre en Lourizán, a produción de cada unha das especies é cambiante no tempo, 

xa que os moluscos bivalvos foron xestionados unicamente en 1997 e 1998 (Fig. 23), a 

excepción da navalla, cuxa escasa explotación contabilizouse dende 2006 á actualidade (Fig. 

24). Sen embargo o choco e a lura si se explotaron de forma continua dende 2002 (Fig. 25). 

 

 
Fig. 23: Produción de moluscos bivalvos na lonxa de Pontevedra (kg). Fonte: 

pescadegalicia.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

29 
 

   
Fig. 24: Produción de navalla en lonxa de Pontevedra. Fonte: pescadegalicia.com 

Fig. 25: Produción de cefalópodos en lonxa de Pontevedra. Fonte: pescadegalicia.com 

 

Tendo en conta a extracción das sete especies para todo o período de estudio, obtemos o 

seguinte gráfico no que podemos identificar a ameixa fina e o berberecho, como as especies 

principais de explotación desta lonxa, contribuíndo cun 87% a todo o conxunto de extraccións 

que se xestionaron nesta lonxa. 

 

 
Fig. 26: Contribución de cada especie á produción total de Pontevedra en el período de estudio. 

Fonte: pescadegalicia.com 
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2.4. Comparativa entre lonxas 

 

Para rematar coa análise do marisqueo na Zona II de Pontevedra, para lonxas concretas 

obxecto de interese do proxecto, pasamos a realizar unha breve comparación das especies 

entre as tres lonxas en volume de produción (kg) acumulado durante todo el período de 

estudio (1997-2013): 

 

 
Campelo Lourizán Pontevedra 

Berberecho 2 369 251 88 086 143 582 

Ameixa xaponesa 2 099 482 0 0 

Ameixa fina 1 478 114 225 978 265 435 

Ameixa babosa 987 236 20 017 16 876 

Reló 643 735 4 165 14 334 

Navalla 71 528 0 136 

Ameixa rubia 34 605 0 0 

Ostra plana 19 390 0 0 

Cornicha 15 604 0 0 

Ameixa bicuda 11 112 0 0 

Carneiro 7 488 0 0 

Choco 6 625 0 29 434 

Lura 3 218 0 2 001 

Peneira 56 0 0 

Longueirón 372 0 0 

TOTAL 7 747 816 338 246 471 798 

Táboa 6: Produción (kg) total do período de estudio (1997-2013). Fonte: pescadegalicia.com 

 

Na táboa representada, vemos que é a lonxa de Campelo a que xestiona cada unha das 

especies contempladas nos plans de explotación descritos con anterioridade. Lourizán e 

Pontevedra unicamente xestionaron algún dos bivalvos principais de Campelo: ameixa fina, 

berberecho, ameixa babosa, reló e navalla. Ademais cabe destacar que a produción maioritaria 

dáse en Campelo, sobre todo polo feito de que en Lourizán e Pontevedra, as ameixas e o 

berberecho xestionáronse nos primeiros anos do período analizado (1997-2000). Isto pode ser 

debido a un cambio nos plans de explotación, xa que os que foron analizados (2014) 

establecen como punto de venta principal a lonxa de Campelo. Así mesmo, incluír a produción 

dos datos das lonxas de Lourizán e Pontevedra é importante sempre e cando se realiza un 

estudio de produción a nivel de especie e con escala temporal para ter en conta a totalidade 

da produción. 

 

 

 



    

31 
 

CONCLUSIÓNS 
 

O marisqueo é unha actividade con impacto económico importante no subsector de produción 

de alimentos que se xestiona mediante plans de explotación onde figuran as especies 

obxectivo, as artes empregadas, as cotas e a temporada de extracción, entre outras medidas. 

Os plans desenvólvense sobre as diferentes zonas administrativas pesqueiras por parte das 

confrarías.  

A zona de Pontevedra contribúe aproximadamente cunha terceira parte da produción total 

pesqueira de Galicia durante 2013, tanto en volume de produción (kg) como en ventas (€). A 

produción marisqueira, xestionada na parte máis interna da ría por plans conxuntos de 

explotación, céntrase fundamentalmente en Campelo, que contribúe maioritariamente ás 

ventas da Zona II- Pontevedra. A especie de maior produción é a ameixa xaponesa, seguida do 

berberecho e da ameixa babosa. Aínda que o volume de produción da ameixa xaponesa 

triplica ao do berberecho, o valor económico deste é moito maior, polo que contribúe de 

forma importante ao volume de ventas. Outras especies como a ameixa fina, a ameixa babosa 

e o reló, foron diminuíndo a súa produción no tempo. 

As lonxas de Lourizán e Pontevedra inclúen o marisqueo dos tres primeiros anos do período de 

estudio, nos que non hai datos para a lonxa de Campelo. En ambas as dúas lonxas, a produción 

centrouse fundamentalmente na ameixa fina, seguida do berberecho, ameixa babosa e reló, 

aínda que cabe destacar a produción de navalla e de choco, sobre todo. 

 

 


