
 

 

 
 

C A D E R N O S  D E  E S T U D O S  LO C A I S  ·  N º  2 2  

N O V E M B R O  D E  2 0 1 6  

A  P R A I A  D E  S A D A  -  I I I  
 

 
 

A PRAIA DE SADA - III 
NATUREZA 

 

Aplysia punctata  Cuvier 1801 (“Borracha, Tinteira ou Coello de mar”), 
praia das Delicias en Sada (28/05/2011)  

 

  

Rafael Carballeira Coego 



 

 

Larus michahellis  Naumann, 1840 (“Gaivota patiamarela”), exemplar 
inmaduro na praia das Delicias en Sada, 28/05/2011. 

Edita: Asociación Cultural Irmáns Suárez Picallo 

Maqueta: Rafael Carballeira Coego 

Imprime: Copitec Dixital S. L. 

comisionsuarezpicallo@gmail.com 

http://www.blogoteca.com/acsuarezpicallo 

Sada - novembro de 2016 
 
 
 

Directiva 2016 - presidente: Francisco A. Pita Fernández / vicepresi-
denta: Marisa Naveiro López / secretaria: Vanesa Santiago Vázquez/ 
vicesecretaria: Rexina Basadre Orozco / tesoureiro: José Garrote Mar-
tín / vogais: Xosé Val Díaz, Xesús Castro Vidal, Amable Carballeira 
Caño, Xaime Rodríguez Rodríguez, David García Pauwels, Carme 
Gratacós Ríus, Esteban Rodríguez Liste, Manuel Pérez Lorenzo  
 
 
 

 
 
 
 
 

D.L. C 815-2014 - Tirada: 500 exemplares  



 

 

1 

 

A PRAIA DE SADA - III 
 

 

 

Introducción 
 

O litoral, e por tanto tamén a zona costeira de Sada, trascende o propio 
espazo físico que constitúe o soporte activo da paisaxe para ser o hábitat 
das comunidades biolóxicas. A importancia do hábitat radica en que as 
especies desenvolven o seu ciclo vital nun ambiente determinado e baixo 
unhas condicións determinadas, sendo dependentes en boa medida dos 
parámetros ambientais existentes e das propias interaccións ecolóxicas 
entre as diferentes especies. 
 
A importancia do hábitat faise evidente a través da Directiva Hábitats 

92/43/CEE da Unión Europea (1), que caracterizou e delimitou os habi-
tats naturais existentes co fin de crear unha rede de espazos naturais in-
terconectados que posibilite de forma efectiva a conservación da flora e 
fauna silvestre. 
 
O litoral da praia de Sada corresponderíase cunha “chaira mare-
al” (Hábitat 1140 da Directiva Hábitats 92/43/CEE), tal e como a define 
Reineck (1972) e propón a Directiva, que en amplo senso defínense coma 
“chairas, de baixa pendente e de natureza arenosa ou fangosa que emerxe 
na baixamar e se sumerxe en preamar”. Outras definicións que pretenden 
unha maior concrección deste ambiente resultan ser menos apropiadas 
(Morales et al., 2009). Por exemplo, e entre outras razóns ao integrar na 
definición a ausencia de plantas vasculares entran en inconsistencia ao 
incluir a especie Nanozostera noltei (Hornem.) Toml. & Posl., pois trátase 
dunha planta vascular. 
 

As mareas son un dos factores predominates para a composición das co-
munidades biolóxicas nas chairas mareales ao determinar o tempo de 
emersión dos organimos. Esta situación determina unha zonación topo-

—————————————————————————————————————————————————————

(1) Directiva del Consejo de la Comunidad Económica Europea, 1992.  (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:ES:HTML). 



 

 

gráfica do intermareal, comprendida entre o límite dos niveis máis altos 
de preamar e menores da baixamar, en función do tempo de exposición 
ao ar. A zona intermareal superior (supralitoral) estaría sometido a sal-
picaduras e sumerxida parcialmente durante as mareas vivas, sufrindo 
cambios intensos de dispoñibilidade de auga, salinidade e temperatura, 
ou incluso a acción das ondas. O intermareal medio está marcado princi-
palmente polas mareas que conlevan a emersión dúas veces ao día, e a 
acción das ondas. E o intermareal inferior (infralitoral) que tan só emer-
xe nos casos de mareas vivas e ten grande similitude coa zona submare-
al que permanece sempre sumerxida fora da acción das ondas.  
 
As chairas mareales aparecen en costas abertas con ondas de baixa ener-
xía ou en costas protexidas das ondas (Morales et al., 2009), neste caso 
sitúase nunha zona costeira de baixo relieve nunha zona macromareal 
situada nun ambiente protexido de interior de ría. Se ben, en orixe a 
incidencia da deriva litoral foi importante e conformou a actual xeomor-
foloxía costeira de Sada (Carballeira e Alonso, 2016), as transforma-
cións antrópicas do trazado costeiro augas arriba da praia de Sada dimi-
nuiu o efecto da deriva litoral (ondas), ao exercer as infrastructuras 
construídas (1950-2005) un efecto de sombra que diminúe a altura das 
ondas e, por tanto, a incidencia da deriva litoral augas abaixo das mes-
mas (Carballeira, 2016a,b). Esta actuación antrópica debeu condicionar 
as características orixinais da chaira mareal, pois según Hayes (1979) é 
a relación entre o rango mareal e a altura do oleaxe o que determina a 
morfoloxía das zonas costeiras sedimentarias, favorecéndose un maior 
acúmulo de fangos pola menor enerxía das ondas (Carballeira, 2016a,b).  
 

Este cambio ambiental na segunda metade do século XX no litoral de 
Sada debeu conlevar tamén un cambio nas comunidades biolóxicas, pois 
a interrelación entre o hábitat, na súa dimensión físico-química, e as co-
munidades biolóxicas conleva que os cambios nos parámetros que defi-
nen o hábitat xeren unha perturbación no equilibrio existente entre as 
diferentes especies que viven na chaira mareal. Neste caso, debido ao 
incremento dos fangos en detrimento das areas na composición do sedi-
mento da chaira mareal, e que altera as características do físico-
químicas do hábitat.  
 
Nos ecosistemas acuáticos existe un  equilibrio  dinámico  entre  o  sedi- 
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mento e a columna de auga, o sedimento ten un efecto sumidoiro, retén 
importantes cantidades de elementos e nutrientes, polo que pequenos 
cambios no sedimento conlevan importantes repercusións na columna 
de auga, o que finalmente afecto ao fitoplancton e consecuentemente ao 
resto da cadea trófica peláxica, coma no caso dos peixes ou incluso 
grandes mamíferos mariños (Jorgessen, 1996).  Neste caso, tamén debe-
mos ter en conta que na praia desemboca ou drena a súa conca hidroló-
xica o río Maior, de forma que as actividades no resto do concello e o 
estado da calidade da auga do río inflúe directamente na calidade da au-
ga da praia, nas comunidades biolóxicas, e por tanto tamén na activida-
de marisqueira e turística. Únicamente As Brañas de Sada poden actúar 
amortecendo o efecto da descarga fluvial actuando a modo de 
“depuradora”. As descargas da subconca norte do río Maior, práctica-
mente a superficie do concello de Sada, son interceptadas neste humidal 
de maneira que os sólidos en suspensión e os nutrientes se descompo-
ñen por efecto microbiano e/ou quedan retidos nos sedimentos depu-
rándose a columna de auga que sae e desemboca na praia (Carballeira et 
al. 2011).   
 
O efecto no cambio dunha zona costeira dominada por un sustrato areo-
so a fangoso pódese coñecer a través do traballo de Otero Pérez (2006), 
no que se caracteriza xeoquímcamente un transecto dende o interior da 
ría de Betanzos ata o litoral na desembocadura do río Mandeo. 
 
Entre os parámetros ambientais o osíxeno é un elemento primordial 
para o metabolismo de gran parte dos organismos, non obstante, a súa 
difusión na auga depende do intercambio gaseoso entre a auga e a at-
mosfera, a producción fotosintética e o consumo por respiración. A súa 
difusión na auga pode ser limitada, ou o seu consumo maior que a tasa 
de difusión, polo que en determinadas condicións pode esgotarse, che-
gando a anoxia. No caso da ría de Betanzos, a concentración de osíxeno 
redúcese cara o interior da ría e, sobre todo, na zona costeira onde do-
minan os fangos (Otero Pérez, 2006). 
 
Nos sedimentos costeiros existe unha alta taxa de metabolismo microbi-
ano, que consume osíxeno, o que chega a provocar un estado hipoxia ou 
anoxia nos  sedimentos  según a acumulación de materia orgánica  e  do 

grao  de osixenación  das   correntes.  O  grao  de  aportes  de   materia  
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orgánica especialmente importante no Golfo Ártabro e nas súas Rías, 
pois respecto a mar aberto os aportes continentais son especialmente im-
portantes ao ter en conta a gran superficie terrestre que rodea ao volume 
de auga mariña que entra nas rías. 
 
A granulometría pasa de areosa a fangosa (arxilas e limos) cara o interior 
da ría, sendo dominantes os fangos na zona costeira, de forma parella in-
creméntase o contido en materia orgánica, nutrintes (especialmente o 
fósforo e ferro) e metais nos sedimentos. O cambio na granulometría ex-
plica en boa medida o enriquecimento en materia orgánica, nutrintes e 
metais, dado que os compoñentes finos (arxilas e limos) dos sedimentos 
constitúen a parte máis activa fundamentalmente pola súas compoñentes 
texturais. As areas son partículas inertes con grande porosidade e baixa 
capacidade de retención, contrariamente as partículas finas, e especial-
mente as arxilas, posúen unha maior superficie específica que permite 
unha maior capacidade de retención [absorción (físico)/adsorción
(químico)] e intercambio de elementos. De forma parella ao aumento ods 
fangos cara a zona costeira existe un maior acúmnulo nos sedimentos de 
nutrintes (N, P, Fe) e  metais debida a maior superficie específica dos se-
dimentos finos e a súa capcaidade de rentención e intercambio coa auga 
interstiacial.  
 
Neste senso é de importancia coñecer a dinámica da xeoquímica dos ele-
mentos nestes ambientes debido ao aproveitamento que se realiza neles, 
como é o caso do marisqueo, posto que a incorporación biolóxica dos me-
tais pesados non depende tanto do contido total no sedimento senón do 
comportamento xeoquímico do elemento e a ecoloxía dos organismos 
como se comprobou a través do anélido poliqueto Hediste versicolor 
(Müller, 1766), (Otero, 2000). 
 
 



 

 

A praia de Sada: macroalgas e zonas rochosas  
 

O intermareal é o ambiente predominante, marcado polas fluctuacións 
diarias das mareas, existindo zonas rochosas laterais (ou incluso infraes-
tructuras) e unha ampla chaira fangosa que domina a paisaxe, e que pode 
observarse na baixamar. 
 
O plancton, tanto o fitoplancton (vexetal, fotoautotrofo) coma o zooplan-
cton (animal, heterotrofo), como conxunto de organismos que viven na 
columna de auga ainda que invisibles constitúen a base da alimentación 
da fauna do intermareal, tanto peláxica coma moitos peixes ou bentóni-
cos coma en organismos filtradores (p.ex. ameixa, mexillón). Cornide Sa-
avedra (1788) foi o primeiro em observar e teorizar sobre estos organis-
mos e a súa improtancia na cadea trófica para os peixes. Entre os grupos 
maioritarios do plancton mariño encóntranse os dinoflaxelados (p.ex. 
Gymnodinium, Protoperidinium, Ceratium, Dinophysis), formas circulares e 
movemento activo (Blanco, 1985; Blanco, 1988), e as diatomeas (p.ex. 
especies do xénero Chatoceros, Nitzschia, Pseudonitzschia, Rhizoselenia, 
Skeletoma, Thalassiosira), con longas prolongacións para manterse en sus-
pensión e carentes de movementos (Varela, 1991; Vareal e Bao, 1996).   
 
Cabe comentar que son determinados grupos de fitoplancton, os máis 
deles maioritarios, os que xeran as mareas vermellas (p.ex. Dinoflaxela-
dos, Diatomeas) denominadas así debido a que en orixe se identifican cos 
dinoflaxelados que posúen pigmentos de cores pardo-vermellas que pare-
cían tingir as augas debido a súa alta concentración na auga, ainda que 
outras especies doutros grupos tamén poden producir toxinas. A causa 
débese á proliferación excesiva (“blooms”, floracións) destas algas fito-
planctónicas que poden producir toxinas e que son concentradas nos or-
ganismos filtradores (p.ex. bivalvos en xeral: ameixas, navallas, mexillón, 
berberecho) puidendo afectar a saúde humana, e por tanto, teñen unha 
importante incidencia na actividade marisqueira. Non obstante, a causa 
última destes fenómenos de proliferación masiva ainda seguen a ser des-
coñecidos, existindo sistemas de seguimento e alarma para protexer a 
saúde humana.  
 

As áreas rochosas da praia mostran unha composición de flora e fauna 
particular con repecto á zona fangosa,  trátase dunha superficie dura  que  
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sofre a acción das ondas pola que a maior parte dos organismos precisan 
ter mecanismos de fixación. O elemento máis característico é o recubri-
mento de macroalgas mariñas con cores pardas (Ochrophyta), vermellas 
(Rhodophyta) ou verdes (Chlrophyta) según o grupo taxonómico. A ne-
cesidade de fixarse ao sustrato determina que a morfoloxía macroscópi-
ca das algas mariñas recorde á das plantas superiores na que existe 
unha diferenciación funcional en órganos (raíz, talo e follas). Contraria-
mente nas algas mariñas esta aparente diferenciación (rizoide, cauloide, 
filoide), morfolóxica pero non funcional, débese tan só ao sistema de fi-
xación puidendo absorber e realizar a fotosíntese en toda a súa superfi-
cie sin que existan sistemas que actúen coma tecidos diferenciados, coa 
expección do parénquima de transferencia no xénero Laminaria, e afins 
(Ochrophyta), debido a que o grosor do cauloide limita a difusión de nu-
trintes ás células interiores. 
 
Precisamente as morfoloxías das especies de macroalgas ven determina-
da pola súa estructura/función e pola limitación na difusión de nutrintes 
no interior do organismo, por esta razón no filoide (parte de maior asi-
milación fotosintética) son comúns as formas laminares planas (p.ex. 
Himanthalia elongata (L.) S.F. Gray, Undaria pinnatifida (Harvey) Surin-
gar), incluso con unha ou dúas células de espesor (p.ex., Ulva, Bangia). 
As formas laminares, con unha alta relación superficie/volume, presen-
tan unha maior capacidade de absorción de nutrintes o que provoca un 
crecemento importante das mesmas en zonas com aportes importantes 
de nutrintes ou eutrofizadas (contaminación orgánica), cómo soe ser o 
caso da especies do xénero Ulva.  
 
As formas cilíndricas (p.ex. cauloide das Laminaria, Bifurcaria bifurcata 
R. Ross), pola súa xeometría manteñen unha relación superficie/volume 
constante a pesar da lonxitude, ao mesmo tempo son formas máis resis-
tentes o que determina que sexan comuns en rizoides e cauloides. Ou-
tras que orixinalmente son filamentos compoñen estructuras máis com-
plexas e que asemellan estructuras cilíndricas macroscópicas (p.ex. Co-
dium tomentosum Stackhouse, Codium fragile (Suringar) Hariot). Tamén 
moitas incrementan a súa superficie con ramificacións (p.ex. Laurencia 
pyramidalis Bory de Saint-Vincent ex Kützing, Osmundea pinnatifida 
(Hudson) Stackhouse), o que axuda a minimizar o efecto de sombra de-
bido  a  que   a  atenuación  da  sombra  de  un  obxeto  depende  do  seu  
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diámetro (p.ex. como ocorre no caso das follas sinuosas dos carballos).          
 

Cabe comentar que a disposición das partes reproductoras nos filoides ou 
máis comúnmente no extremo das ramificacións onde están expostas a 
unha maior turbulencia, o que permite unha grande dispersión polas cor-
rentes dos gametos e dos zigotos unha vez fertilizados, e que ademáis 
soen ser móviles. Estas partes pódense recoñecer fácilmente nas algas 
pardas, soen ser zonas hinchadas (receptáculos) cubertas de puntos que 
realmente son poros que conectan cavidades subepidérmicas, onde se de-
senvolven os gametos, co exterior. É destacable a desproporción dos re-
ceptáculos na especie Himanthalia elongata (L.) S.F. Gray, na que a parte 
vexetativa está reducida a un “botón” de escasos centímetros dos que 
parten de 2- 4 receptáculos en forma de correas de varios metros.    
 
Outras algas están completamente endurecidas ao estar recubertas de 
carbonato cálcico, xeralemente as algas vermellas (Rhodhophyta), e son 
de tipo incrustante extendéndose en paralelo ao sustrato (p.ex. Li-
thophyllum incrunstans Philippi) ou erectas máis complexas dispostos a 
modo de artellos articulados (p.ex. Corallina elongata J. Ellis & Solander).  
  
Tamén existen algas de tipo filamentoso e pequeno tamaño que viven 
sobre as algas de maior tamaño (epífitas), e que se anclan a través de cé-
lulas basais á superficie epidérmica (p.ex. Erythrotrichia carnea (Dillwyn) 
J. Agardh común sobre Codium e algas vermellas; Ectocarpus fasciculatus 
Harvey e Elachista fucicola (Velley) J.E. Areschoug sobre algas pardas do 
xénero Fucus, Saccorhiza, Laminaria, Himanthalia).   
 

As algas soen distribuirse no intermareal en función da resistencia das 
mesmas á emersión (desecación, salinidade, temperatura,...) constituindo 
moitas veces bandas diferenciadas de vexetación na vertical. Non obstan-
te, a escasa pendente rochosa da praia de Sada non permite observar esta 
estratificación vertical. Outros factores como as concavidades nas rochas 
forman cubetas que permanecen anegadas na baixamar, o que permite o 
reclutamento de especies que non toleran a emersión en zonas superiores 
do intermareal (p.ex. Lithophyllum incrunstans Philippi).  
 

A diversidade de especies soe estar en relación co hidrodinamismo e a 
heteroxeneidade do ambiente, de forma que en zonas calmas e homo-
xéneas como é o caso da  praia de  Sada  non  é  especialmente  destacable  
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riqueza de  especies,  presentándose   especies  na súa maioría  comúns  
nos intermareais de Galiza (Bárbara et al., 2005).  
 

Na zona superior do intermareal pódense atopar, ainda que escasas pe-
quenas zonas con colonias de cianofíceas, case exclusivamente de Rivula-
ria atra Roth ex Bornet & Flahault. As colonias son de formas esféricas, 
consistencia mucilaxinosa (xelatinosa) e cor azul-verdosa. As cianofíceas 
son um dos grupos algais máis antigos, son procariotas (bactérias) foto-
sintéticas de gran tamaño que forman filamentos e excretan un mucílago 
que as mantén hidratadas e lles permite colonizar hábitats subaéreos.   
 

Tamén ainda que escasa e menos significativa a presenza dos fungos no 
ambiente mariño é moi común a presenza de algas liquenizadas na zona 
supralitoral. No caso da praia de Sada a súa presenza é máis escasa ainda 
que existe algún pequeno parche dos liques Verrucaria maura Wahlen-
berg, 1803 e Lichina pygmaea (Lightfoot) Agardh, 1821 na pendente ro-
chosa de Carboeira, sendo especies moi comúns nas zonas costeiras de 
Galiza. Os liques son organismos simbiontes resultado da asociación de 
fungos e algas microscópicas, ainda que determinadas pola actividade do 
fungo, e que están considerados coma colonizadores primarios en hábi-
tats subaéreos de escasos nutrintes e fluctuacións ambientais extremas.    
 

Nas infraestructuras rochosas, coma na zona do paseo na zona superior 
do intermareal aparece unha banda da alga parda de pequeno porte Pel-
vetia canaliculata (L.) Decne. & Thu., unha especie típica de ambientes 
protexidos e altamente resistente á emersión, incluso resistindo 6 horas 
sobre 12h en emersión. 
 

Máis abaixo soen aparecer outras especies de algas pardads do xénero 
Fucus que soen presentar vesículas aerífereas que axudan a manterse er-
guidas em sumersión, coma Fucus spiralis L. ou Fucus ceranoides L., esta 
última especie con características vesículas aeríferas alongadas é moi 
común na desembocadura do río xa que é moi resistente a cambios de 
salinidade, mentres que é fácilmente desprazada por outras especies nou-
tras zonas do intermareal rochoso. Soen estar recubertas de algas epífitas 
coma Ectocarpus fasciculatus Harvey e Elachista fucicola (Velley) J.E. Ares-
choug. Moi abundante a presenza na desembocadura fluvial de Ulva pro-
lifera O.F. Müller, nas paredes da canle, e Ulva intestinalis L., no mesmo 
cauce da desembocadura, ambas tolerantes a cambios de salinidade. 
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Na zona inferior do intermareal aparece Himanthalia elongata (L.) S.F. 
Gray, unha especie característica en forma de correas divididas dicotómi-
camente, e que aparece tanto nas zonas de infraesrtucturas rochosas co-
ma na costa rochosa natural. Na parte rochosa da Carboeira a zona inter-
mareal a mesma altura obsérvase un parcheado maior na mesma altura, 
non obstante, a estructura do sustrato rochoso natural é máis irregular. 
Existe unha proporción maior de outras especies de algas coma Bifurca-
ria bifurcata R. Ross ou Sargassum muticum (Yendo) Fensholt, e especial-
mente unha maior proporción de algas verdes e vermellas. Entre as algas 
verdes destacan Codium tomentosum Stackhouse, Codium fragile (Suringar) 
Hariot, Ulva rigida L.. Entre as algas vermellas Bangia atropurpurea 
(Roth) C. Agardh, Laurencia pyramidalis Bory de Saint-Vincent ex 
Kützing, a (A.P. De Candolle), Osmundea hydriba K.W. Nam, Osmundea 
pinnatifida (Hudson) Stackhouse, e sendo especialmente abundante en 
verán Asparagopsis armata Harvey (= Falkenbergia rufolanosa (Harvey) F. 
Schmitz). 
 
As coralináceas coma Corallina elongata J. Ellis & Solander destacan so-
bre as zonas rochosas máis expostas, mentras Lithophyllum incrunstans 
Philippi preséntase nas cubetas rochosas, nas que tamén soe estar pre-
sente Ulva rigida L. e Ulva lactuca L.. Tamén é común a presenza de Hil-
denbrandia rubra (Sommerfelt) Meneghini, alga incrustante que se exten-
de coma unha delgada película circular sobre o sustrato de cor vermello 
intenso. 
 
No infralitoral inferior son características especies de macroalgas pardas 
de amplias láminas que non soportan a emersión prolongada coma de 
forma abundante Saccorhiza polyschides (Lightfoot) Batters cun gran siste-
ma de fixación basal. Se ben é dominante a ampla presenza de Cystoseira 
baccata (S.G. Gmelin) P.C. Silva, unha especie co cauloide altamente ra-
mificado no que se intercalan aerocistes (vesículas de ar para manter a 
flotabilidade), dispoñéndose pequenas zonas laminares alongadas arredor 
do cauloide ramificado. Tamén pode verse cohabitando cunha especie se-
mellante Sargassum muticum (Yendo) Fensholt, que ainda que menos 
abundante distínguese da anterior por presentar os aerocistes dispostos 
en pequenos eixos arredor do cauloide. 
 

Por último, cabe mencionar que unha importante procentaxe das especies  
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mencionadas son de orixe alóctono, chegando ás costas galegas debido 
ao tráfico marítimo. Estas especies: Sargassum muticum (Yendo) Fens-
holt, Codium fragile (Suringar) Hariot e Asparagopsis armata Harvey (= 
Falkenbergia rufolanosa (Harvey) F. Schmitz), teñen en común o seu ca-
rácter oportunista, a súa rápida taxa de crecemento e reproducción que 
chegan a desplazar do seu hábitat a especies autóctonas alterando a 
composición das comunidades de macroalgas bentónicas, especialmente 
en zonas de alteración antrópica. Non obstante, a presenza destas espe-
cies nas zonas rochosas do intermareais galegos é común e abundante 
(Bárbara et al., 2005). Tamén parece existir algunha poboación subma-
real de Undaria pinnatifida (Harvey) Suringar na zona, xa que algúns 
exemplares chegan arrastrados polas ondas ata a liña de costa.   
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Figura 1. Selección de fotografías de especies de macroalgas bentónicas do intermareal 
da praia de Sada: a) Saccorhiza polyschides (parda) e detalle do sistema de fixación*; b) 
Fucus ceranoides (parda) de detalle dos receptáculos (sinalados com frechas); c, d) Ente-
romorphra intestinalis (verde) na desembocadura do río; e) Himanthalia elongata 
(parda)*; f) Sargassum muticum (parda)*; h) Codium fragile (verde)*; i) Asparagopsis 
armata (vermella)*. * Prof. Ignacio Bárbara Algaebase (http://www.algaebase.org/). 
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A praia de Sada: chaira mareal e pradeiras de zostera 
 
 
A ampla chaira mareal da praia de Sada está dominada por un sustrato 
fangoso que se atopa ampliamente colonizado polas dúas especies de 
anxiopermas (plantas vasculares) mariñas presentes en Galiza, Nanozos-
tera noltei (Hornemann)Tomlinson & Pohsluszny e Zostera marina L., 
amplamente distribuidas na ría de Betanzos. 
 
A diferenza entre as especies débese ao menor porte, tanto no diámetro 
do rizoma coma na anchura das follas, de Nanozostera noltei (rizoma: 
<1,5mm; follas: <1,1mm) respecto a Zostera marina (rizoma: >2mm; fol-
las: 3-10mm). En canto á distribución obsérvase unha maior presenza 
de Nanozostera noltei no intermareal mentras Zostera marina é máis 
abundante na zona submareal. 
 
A transformacións acaecidas na praia de Sada e o intermareal cunha de-
crecente acción das ondas polo efecto de sombra das infraestructuras 
portuarias (Carballeira, 2016) provocou un ambiente de menor enerxía, 
máis calmo, que promoveu a maior presenza de fangos e moi posible-
mente potenciou a completa colonización do intermareal por parte das 
especies de Zostera dende a zona submareal. A presenza de Zostera no 
submareal seguramente é antiga, así como, tan só precisan de 4 ou 5 
anos para estabilizarse en novas zonas (Fishman et al., 2004; Hughes et 
al., 2004). A súa presenza no intermareal non é nova, existindo parches 
destas especies polo menos dende o ano 2000, principalmente na zona 
do delta fluvial nesta época. 
 
Estas especies son o resultado dunha adaptación secundaria das plantas 
vasculares ao ambiente acuático mariño, a diferenza das algas son plan-
tas con alta especialización de tecidos e presentan os órganos funcionais 
típicos das plantas vasculares. Se se observan en detalle pódese observar 
que presentan unhas follas acintadas verdes que sobresáen do sedimen-
to e realizan a función asimiladora (fotosíntese), mentras o talo é subter-
ráneo (rizoma), engrosado e disponse paralelo á superficie do sedimento 
cunha función de reserva, por último, pódense recoñecer saíndo do talo 
pequenas raíces uniaxiais filamentosas de cor branco que teñen unha 
función de absorción de nutrintes e fixación ao sedimento.  
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Ao igual que as plantas vasculares acuáticas de auga doce, e a diferenza 
das algas, teñen unha limitación en profundidade debido ao efecto combi-
nado da intensidade luminosa, e o efecto da presión hidrostática sobre a 
presión parcial de osíxeno acumulado nos tecidos (Peñuelas, 1987), que 
as limita entorno aos 10 m de profundidade máxima. 
 
Teñen porte herbáceo presentando un rizoma (talo subterráneo) que se 
extende en paralelo á superficie do sedimento, predominando esta forma 
de multiplicación vexetativa clonal que lles permite unha rápida coloni-
zación dos hábitats favorables. As especies do xénero Zostera son faneró-
gamas (plantas con flor), do grupo das monocotiledóneas como gran par-
te das plantas acuáticas, non obstante para maximizar a polinización 
existe um proceso de reducción drástica das pezas florais para que non 
entorpezan. A dispersión do pole é debida a un factor abiótico, as corren-
tes de auga, e por tanto supón un mecanismo de dispersión e transporte 
do pole inespecífico que require a producción de grandes cantidades de 
pole para maximizar as posibilidades de polinización. En relación ao pole 
das plantas terrestres, que presentan grosas capas de exina hidrófoba co-
mo adaptación á restricción que impón á deshidratación no medio aéreo, 
o pole de Zostera carece de capa de exina para facilitar a súa dispersión no 
medio acuático. Tamén a súa morfoloxía é alongada a que favorece a súa 
dispersión no medio acuático por hidrodinamismo fronte ás formas sube-
féricas típicas do pole das plantas terrestres (Ackerman, 1995; 2000). 
 
Estas especies en ambientes protexidos forman extensas comunidades 
monoespecíficas que recordan ás pradeiras terrestres, e por esta razón 
son denominadas “pradeiras mariñas”. A súa importancia radica en que as 
súas formacións supoñen un hábitat em sí mesmo para multitude de espe-
cies que podem refuxiarse e criar com maior éxito sobre as pradeiras de 
zostera, entre outras no mesmo intermareal da praia de Sada é común 
observar postas de Sepia officinalis L., 1758 (“sepia, xibia”) ou Aplysia 
punctata Cuvier, 1803 (“borracha, tinteira, coello de mar”). 
 
É frecuente ver a gran biomasa acumulada destas prantas no intermareal. 
No inverno polo maior efecto das ondas e a menor actividade biolóxica 
remóvense gran parte da biomasa das pradeiras que é depositada en bai-
xamar en grandes madeixas na praia polo efecto das ondas. 
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A colonización do sustrato polas pradeiras mariñas de Zostera conleva 
importantes cambios nas propiedades e composición (Otero et al., 2002; 
2003; 2006), existindo un incremento do potencial redox que indica un 
maior grado de osixenación favorecido polo transporte de aire dende a 
parte aérea ás raíces. A súa vez este fenómeno conleva a oxidación das 
formas reducidas de zofre (S), ferro (Fe) e manganeso (Mn) que conleva 
a liberación de prótons e, por tanto, o incremento da acidificación 
(Otero, 2006). 
 
A parte do sedimento modificada pola actividade biolóxica de Nanozos-
tera noltei comprende a parte superficial (0-5 cm), por debaixo a condi-
ción de inundación prolongada dos fangos que dificulta a difusión do 
osíxeno e a actividade microbiana determina un ambiente anóxico. Os 
porcentaxes de materia orgánica oscilaron entre o 4- 7%, mentres o ni-
tróxeno total (N) presentou valores mínimos o que pode explicar a res-
posta positiva á fertilización por nitróxeno (Williams e  
shaus, 1993), (Otero, 2006), e que pode estar facilitada polas descargas 
fluviais. 
 
Cabe comentar que as amplas chairas mareais de sedimentos finos soen 
constituír hábitats de grande homoxeneidade nos que a riqueza de espe-
cies é reducida, non obstante, as pradeiras mariñas de Zostera e Na-
nozostera engaden unha maior complexidade ao hábitat intermareal faci-
litando em gran medida o reclutamento de un gran número de especies 
como se puido comprobar na enseado de O Grove com respecto a espe-
cies de poliquetos e moluscos (Quintas et al., 2012).  
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Figura 2. Fotografías das pradeiras mariñas de Zostera e Nanozostera que recubren  
a práctica totalidade do intermareal da praia de Sada: a) Zostera marina en emersión, 
obsérvese o tamaño das follas filiformes ; b) Nanozostera noltei en emersión, obsérve-
se o tamaño das follas filiformes c) Zostera marina en sumersión, Algaebase (http://
www.algaebase.org); d) Restos arroxados polas ondas de Zostera e Nanosotera na 
praia de Sada. 
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A praia de Sada: fauna do intermareal  
 

A diferenza das comunidades vexetais, algas e pradeiras mariñas, do 
intermareal de escaso aproveitamento en Galiza e Europa en xeral, no 
caso da fauna acontece o contrario existindo un maior contacto e coñe-
cemento por parte da poboación. 
 
Non é extraño que as especies de peixes peláxicos que se poden capturar 
dende o porto (2) estean presentes no intermareal e na praia en preamar, 
entre elas especies comerciais coma Dicentrarchus labrax L., 1758 
(“Robaliza, Róbalo”); Diplodus sargus L., 1758 (“Sargo”); Spondyliosoma 
cantharus L., 1758 (“Chepa”); Conger conger L., 1758 (“Congro”); Belone 
belone L., 1761 (“Agullas”); Scomber scombrus L., 1758 (“Xarda”); Psetta 
maxima L., 1758 (“Rodaballo”); Sparus aurata L., 1758 (“Dourada”); Bo-
ops boops L., 1758 (“Boga, Bogamuxo”); Mullus barbatus barbatus L., 1758 
(“Salmonete da lama”); Mullus surmuletus L., 1758 (“Salmonetes da pe-
dra”). Tamén ainda que máis rara é a presenza do Balistes capriscus Gme-
lin, 1789 (“Peixe Porco, Roncón”) e o Prionace glauca (L., 1758) 
(“Quenlla”). 
 

Tamén é frecuente ver entre as algas das inmediacións rochosas do in-
termareal a Trisopterus luscus (L., 1758) (“Faneca”) e Syngnathus acus L., 
1758 (“Agulla de mar”). Esta última especie de corpo alongado con 
aneis transversais de cor branco e vermello, semellante a unha pequena 
anguía soe percorrer as zonas rochosas cheas de algas ou as pradeiras 
mariñas, é da familia dos cabaliños de mar ainda que as especies típicas 
de esta familia son moi pouco frecuentes nas costas de Galiza. Tamén é 
ovovivíparo, sendo típico que unha vez fertilizados os ovos a femia llos 
pase ao macho e sexa este quen os expulse ao madurar. O Gobius niger 
L., 1758 (“Lorcho”) tamén é un peixe típico que incluso é fácil de obser-
var ao quedar atrapado nas cubetas rochosas en baixamar.   
 
A Anguilla anguilla L., 1758 (“Anguía”), ainda que en regresión coma en 
toda Europa, ten un curioso ciclo vital no que sufre unha serie de meta-
morfoses que o posibilitan para pasar dos medios mariños aos fluviais 
continentais (catádromo).  Reprodúcese e nace nos medios mariños pero  

—————————————————————————————————————————————————————

(2)  Comunicación persoal de D. Gonzalo Núñez Iglesias, D. Baltasar Siso Porto e D. Rubén Siso Porto. 
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desenvólvese nas augas continentais, os pequenos alevíns “Gulas” re-
montan os ríos, coma neste caso a desembocadura fluvial do río Maior 
para asentarse nas Brañas de Sada, unha vez medran voltan ao mar para 
reproducirse.  
 
Os cefalópodos Sepia officinalis L., 1758 (“Choco”) e Loligo vulgaris La-
marck, 1789 (“Calamar”) son tamén comúns no intermareal, inclso depo-
sitando as súas postas nas zonas dominadas polas algas ou pradeiras ma-
riñas de Zostera. Nas zonas rochosas atópase a especie Octopus vulgaris 
Cuvier, 1797, un cefalópodo de extremada intelixencia, é de hábito noc-
turno mentras polo día permanece agochado nas fendas das rochas, ali-
méntase principalmente de nécora e doutros crustáceos.   
 
Cabe comentar un importante número de especies do intermareal moitas 
delas de aproveitamento humano, e tanto peláxicas coma bentónicas, uti-
lizan os bancos de macroalgas e pradeiras mariñas para depositar as súas 
postas e son de grande importancia na supervivencia dos alevíns, sendo 
conscientes dende antigo da súa importancia para a pesca. Tal é o caso da 
recomendación ao respecto de Cornide Saavedra (1788) sobre as artes de 
pesca que incidían sobre os fondos ou a comezos de século polas sancións 
existentes em determinadas zonas das rías coma a de Ferrol por alterar 
os fondos mariños (Carré-Aldao, 1936): 
 
Excepcionalmente, na praia de Sada coma en boa parte das costas de Ga-
liza observouse na praia de Sada a presenza de poucas e pequenos repre-
sentantes moribundos da medusa Pelagia noctiluca Forsskal, 1775 en 
agosto de 2008. Parece existir unha tendencia a proliferación das medu-
sas nas costas galegas, onde non era habitual, sen que existan causas 
identificadas com certeza parece que a actividade antrópica do litoral o 
facilita. Estes organismos soen ser dioicos (sexos separados) que o nacer 
desenvólvense como bentónicas na fase pólipo adheridas a superficies ro-
chosas, multiplicándose de forma vexetativa orixinando as formas peláxi-
cas típicas que nadan na columna de auga. Para capturar as súas presas 
(peixes) posúen longos tentáculos provistos de nematocistos, un filamen-
to tóxico que ao contacto se proxecta e inxecta veleno na presa, para pa-
ralizar e poder consumilas presas, tamén por esta razón son coñecidas 
debido ao efecto urticante que provoca aos bañistas.  
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Outro cnidario típico das zonas rochosas en emersión retraídas, ou ex-
tendidas nas cubetas rocosas do intermareal, Actinia equina L., 1758 e 
Anemonia viridis (Forsskál, 1775) (“Anémone”). Son antozoos con mor-
foloxía tan só de tipo pólipo, a diferenza das medusas, de forma que per-
manecen fixados ao sustrato extendendo os tentáculos para capturar 
presas e levalas ao interior da ampla cavidade gastrovascular. 

 
Nas zonas rochosas submareais atópanse entre as especies de poríferos, 
animais filtradores entre os que se atopan citados nesta zona costeira: 
Leucosolenia complicata (Montagu, 18181), Leucosolenia variabilis 
(Haeckel, 1870), Terpios fugax Duchassain e Michelotti, 1824, Halichon-
dria panicea (Pallas, 1766), Hymeniacidon sanguinea (Grant, 1826), e 
Dysidea fragilis (Montagu, 1818), (Solórzano, 1991). 

 
Tamén soen presentarse nas zonas rochosas no submareal Echinus escu-
lentus L., 1758 e Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816) (“Ourizo”), que 
tamén poden chegar ao intermareal e permanecer nas charcas rocosas, 
ao alimentarse de macroalgas. As Asterina gibbosa (Pennant, 1777) 
(“Estrela do capitán”) e Marthasterias glacialis L., 1758 (“Estrela de 
mar”) soen ser máis propias da zona submareal ainda que soportan certo 
grao de emersión, son de hábito cazador (p.ex. crustáceos, equinoder-
mos, peixes) e carroñeiro. 

 
Na zona intermareal rochosa abundan máis as especies com sistemas de 
fixación, con capacidade de soportar a emersión ou incluso com capaci-
dade para respirar fora da auga (p.ex. gasterópodos, decápodos). Son 
numerosos os grupos de pequenos caracois mariños sobre as rochas e as 
cubetas rochosas em baixamar, tales coma Littorina littorea (L., 1758) 
(”Mincha, Bígaro”), Littorina saxatilis (Olivi, 1792), Littorina compressa 
Jeffreys, 1865, Monodonta lineata (da Costa, 1778), Nassarius reticulatus 
(L., 1758), Gibbula magus (L., 1758), Gibbula pennanti (Montagu, 1803). 

 
Ocenebra erinacea (L., 1758) é tamén unha especie carnívora de gasteró-
podo prosobranquio cunha cuncha de rica ornamentación que preda so-
bre bivalvos (p.ex. mexillón) perforando as súas cunchas e devorándoos 
no interior das súas cunchas. 
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Tamén ainda que máis escasa pódese observar a presenza de Haliotis tu-
berculata (L., 1758) (“Orella de mar”), un gasterópodo prosobranquio cu-
nha cuncha alongada e aplanada como adaptación a vivir baixo as pedras 
e sendo ramoneador das macroalgas do intermareal. Esta adaptación a 
presentar o corpo aplanado para desprazarse polas zonas rochosas tamén 
a presenta o molusco poliplacóforo Acanthochitona fascicularis (Linnaeus, 
1767), que vive adherido a superficie ramoneando a superficie rochosa na 
que viven adheridas algas microscópicas. 
 
Outro gasterópodo típico da zona intermareal rochosa está a Patella vul-
gata (L., 1758) (”Lapa”), que a pesar de estar fortemente fixas ao sustrato 
durante o día pola noite desprázanse para alimentarse das macroalgas 
bentónicas do intermareal. 
 

Entre os bivalvos típicos da zona intermareal rochosa está o Mytilus 
galloprovincialis (Lamarck, 1819) (“Mexillón”), un organismo filtrador 
que se fixa mediante o biso as gretas das rochas e pode pecharse no seu 
caparazón durante a emersión. A súa presenza está ligada a zonas pouco 
profundas onde abunda o plancton debido a que é o seu principal alimen-
to. Na mesma franxa litoral soen atoparse os cirrípedos Balanus perforatus 
Brugiére, 1789 e Chthamalus stellatus (Poli, 1791) (”Bálano”), do mesmo 
grupo que os percebes, compostos por seis placas que viven fixos pola 
base á superficie rochosa ou sobre as mesmas cunchas dos mexillóns. En 
sumersión conectan co medio exterior a través do opérculo terminal, e 
extendendo unhas prolongacións (cirros) semellantes ás dos percebes 
poden captar o plancton do que se alimentan. 
 
Un curioso decápodo é o Pagurus bernhardus (L., 1758) (“Cangrexo ermi-
taño”), debido a que non ten a parte posterior (abdome) calcificado, utili-
za como protección as cunchas vacías de gasterópodos. Os exemplares de 
menor tamaño son habituais no intermareal e nas cubetas rochosas men-
tras os exemplares de maior tamaño localízanse a profundidades maiores.   
 
Nas zonas fangosas con menor número de especies debido a que consti-
túe um hábitat homoxéneo habitan tamén um nutrido grupo de moluscos 
bivalvos filtradores coma a ameixa, Acanthocardia tuberculata (L., 1758) 
(“Marolo”),   Cerastoderma  edule   (L., 1758)   (“Berberecho”),   ou   Pharus  
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legumen (L., 1758) (“Navallón”). Son fácilmente observables os restos 
das súas cunchas nas zonas areosas do intermareal. 
 
Tamén non é rara a presenza de Holothuria forskali Chiaje, 1841 
(“Carallo de mar”) aliméntanse dos compostos orgánicos existentes no 
sedimento ben detectándoos de forma selectivas ou engulindo o sedi-
mento directamente.  
 
Son característicos os anélidos poliquetos coma Hediste diversicolor 
(Müller, 1776) aliméntase de algas e pradeiras mariñas de Zostera. Ta-
mén é amplamente utilizado como cebo de pesca, pero especialmente é 
un organismo modelo em investigación debido a que bioacumula metais 
pesados (Otero, 2006). Outras especies de anélidos poliquetos tubícolas 
propios do intermareal aliméntanse das partículas orgánicas do sedi-
mento mediante a excavación, tales coma Arenicola marina (L., 1758), 
que vive enterrado no fango en tubos en “U” deixando sobre a superficie 
moreas de cordóns de sedimento, e Diopatra neapolitana (Delle Chiaje, 
1841) ainda que moito menos abundante constrúe uns tubos a partir 
dunha secrección mucosa. Estas tres especies de poliquetos son todas de 
interese comercial como cebo para a pesca deportiva, especialmente a 
última, e supoñen un complemento á actividade marisqueira. 
 
Por último, está presente no intermareal da praia, incluso de forma rela-
tivamente abundante, un curioso grupo de animais Aplysia punctata Cu-
vier, 1803 de forma frecuente e máis raramente Aplysia fasciata Poiret, 
1789, que frecuentan e se alimentan das macroalgas bentónicas das in-
mediacións rochosas do intermareal. Son características as súas postas 
en forma de longas cintas enroscadas coloreadas, xeralmente vermellas. 
 
Son gasterópodos opistobranquios nos que a cuncha se atopa atrofiada, 
moi reducida. Soen presentar unha serie de puntos, principalmente 
Aplysia punctata, de cores claros na súa epiderme de forma que por un 
efecto óptico lles permiten na distancia desdibuxar a súa silueta e pasar 
desapercibida entre as algas (p.ex. coma ocorre cos ocelos no pelaxe dos 
xaguares na selva sudamericana ou os leopardos na sabana africana). 
Como mecanismo de defensa unha serie de glándulas epidérmicas per-
mítenlle excrectar un líquido de cor violeta (inofensivo), que se debe ao 
absorber os pigmentos das algas das que se alimenta. 
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A especie Aplysia punctata é un animal modelo en neurobioloxía debido a 
que este organismo presenta uns mecanismos neuronales semellantes aos 
humanos, e é a especie na que desenvolveu o seu traballo científico sobre 
aprendizaxe e memoria o Dr. Eric Kandel, polo que a Real Academia Su-
eca de Ciencias, Instituto Karolinska e o Comité Noruego do Nobel lle 
outorgou o Premio Nobel de Fisioloxía ou Medicina no ano 2000 (3).  
 
Cabe comentar o caso da especie de opistobranquio semellante Elysia 
chlorotica A.A. Gould, 1870 que habita o intermareal da costa este dos 
E.E.U.U., e que é considerada o Animal-Planta. A súa alimentación basa-
da na alga Vaucheria litorea Hofman ex C. Agardh da que é capaz de asi-
milar os cloroplastos, orgánulo celular onde ten lugar a fotosíntese, de 
tal maneira que durante o seu desenvolvemento adquire doutro organis-
mo (vexetal) a capacidade de realizar a fotosíntese. Non obstante, esta 
capacidade non se tramite á descendencia e os cloroplastos tan só teñen 
un reducido porcentaxe da información xenética necesaria para realizar a 
fotosíntese. Estudos de xenética molecular demostraron que os xenes 
restantes para a fotosíntese xa estaban presentes no xenoma deste orga-
nismo e se transmitía entre xeracións, o que se explica mediante un pro-
ceso de transferencia horizontal de xenes entre estes dous organismos 
(Rumpo et al., 2008). O que supón unha achega a o proceso evolutivo que 
describe conceptualmente a teoría endosimbiótica desenvolta por Lynn 
Margulis (1967; 1992), e explica a orixe evolutiva das células dos grupos 
de organimos maioritarios existentes, e entre eles a da propia natureza 
humana. 
 
É interesante destacar a presenza na ría de Betanzos do mamífero mariño 
Tursiops truncatus Montagu, 1821 (“Arroaz”) que se acheagan en determi-
nadas ocasións ata a enseada de Sada, sendo conscientes de que as rías 
galegas unha das meirandes poboacións de Europa.   
 

As aves soen ser un dos grupos máis abundantes na praia tanto as de há-
bitos máis peláxicos coma as gaivotas coma as que se alimentan dos in-
vertebrados do intermareal coma Egretta garzetta L., 1766 (“Garceta”) ou 
Actitis hypoleucos (L., 1758)  (“Bilurico bailón”),  tendo  estas   importantes  

—————————————————————————————————————————————————————

(3)  Nobel Foundation (http://www.nobelprize.org/nobel_prize/medicine/laureates/ 

2000/kandel-facts.html). 
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especializacións nos seus picos en función das especies de invertebrados 
das que se alimentan. Este grupo con máis de corenta especies na entor-
na da praia é detallado no traballo de Calros Silvar (2011). Tamén o in-
termareal é frecuentado por especies máis propias de auga doce coma a 
Ardea cinerea L., 1758 (“Garza real”) ou o Anas platyrhynchos L., 1758 
(“Ánade real”) aproveitando a existencia de recursos alimentarios. Acci-
dentalmente é destacable a presenza de Cygnus olor (Gmelin, 1789) 
(“Cisne”) que se trasladan dende a ría do Burgo, ainda que se trata de 
exemplares introducidos recordan a presenza de poboacións autóctonas 
desta especie asentadas na desecada Lagoa de Antela. 
 
É destacable a presenza da Lutra lutra (L., 1758) (“Lontra”)  que se tras-
lada dende As Brañas ao mar, sendo observable na zona da desemboca-
dura (3). Seguramente frecuenta a zona costeira para completar a súa 
dieta con peixes mariños, como se pode recoñecer entre os seus resíduos 
fecais depositados nas Brañas. Este comportamento, a pesar de ser unha 
especie de augas continentais, é bastante común em Galiza onde as súas 
poboacións atópanse en expansión e chegan incluso a ocupar as rías 
(Romero Suances, 2006).  
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Figura 2. Selección de fauna do in-
termareal de Sada: a) Actinia equina (frecha), e restos de Pharus legumen (a) e 
Acanthocardia tuberculata (b); b) ; Actinia equina en emersión; c) Cuncha de  
Ocenebra erinacea en visión dorsal; d) Cuncha de Ocenebra erinacea cun Pagu-
rus bernhardus nop interior; e) Exemplar de Pagurus bernhardus sen cuncha; f) 
Exemplares de Patella vulgata, con Chthamalus stellatus (a), Littorina compressa 
(b), e Littorina littorea (c); h) Monodonta lineata ; i) Opistobranquio Aplysia pun-
tata; j) Detalle da cuncha; k) Líquido violeta que utiliza como defensa; l) O prof. 
Eric Kandel, Premio Nobel de Fisioloxía, cun exemplar de Aplysia punctata utili-
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O marisqueo na praia  
 
Os bivalvos son un grupo de organismos de grande interese económico 
en Galiza (p.ex. ameixas, mexillón, navallas, ostra, coquina). O seu or-
ganismo está comprimido lateralmente e possen unha cuncha formada 
por dúas valvas que se unen dorsalmente, e abranguen a totalidade do 
corpo do animal. O pé típico dos gasterópodos (órgano sobre o que se 
desprazan p.ex. os caracois ou as “lemas/lamáchegas” terrestres), ao 
igual que o resto do corpo está comprimido lateralmente. A rexión cefá-
lica está menos desenvolvida que nos gasterópodos (p.ex. caracois). A 
cavidade paleal, onde se atopan as branquias, é a maior dos moluscos, 
xeralmente as branquias son grandes debido a que ademáis de asumir a 
función respiratoria tamén realizan a función de nutrición. A maioría 
das súas adaptacións están relacionadas co seu hábitat típico coma exca-
vadores de fondos blandos. 
 
Debido a que en orixe os bivalvos primitivos habitaron sedimentos 
blandos, onde as condicións anóxicas soen imperar, polo que desenvol-
veron un sistema de corrente de ventilación que permite renovar a auga 
en contacto coas branquias de forma que favorece a difusión de gases e 
por tanto a respiración. Esta corrente de ventilación débese ao move-
mento activo dos pequenos cilios existentes sobre a superficie exterior 
das branquias nunha cámara pechada e conectada co exterior por un 
conducto inhalante e outro exhalante.  
 
A principal modificación das branquias para a alimentación por filtra-
ción foi o alongamento e plegamento dos filamentos branquiales, incre-
mentando a relación superficie/volume nos cambios morfolóxicos, o que 
permitiu aumentar o contacto superficial coa auga. Tamén se incremen-
taron o número de filamentos branquiales e plegáronse en “W” actuan-
do a modo de filtros, cun sistema de cilios laterais que xeran a corrente 
de ventilación mentras nas zonas frontais e crestas outro sistema de ci-
lios conducen as partículas atrapadas aos surcos alimentarios e destos á 
boca.       
 
Por esta razón, ainda que sexan organismos acuáticos, ainda que poden 
soportar a emersión pechando as valvas e recirculando a auga da que 
dispoñen durante períodos relativamente prolongados.   
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 En Galiza cultívanse no intermareal principalmente tres especies de 
ameixa: ameixa fina (Ruditapes decussatus L., 1758), ameixa babosa 
(Venerupis pollastra (Montagu, 1803)) e a ameixa xapónica (Ruditapes 
philippinarum (A. Adams & Reeve, 1850)). A principal diferenza entre 
estas especies encóntrase nos sifóns (conductos inhalantes e exhalantes), 
na ameixa fina son longos e están separados en toda a súa lonxitude; na 
ameixa babosa os sifóns son cortos e están unidos en toda a súa lonxitu-
de; e na ameixa xapónica os sifóns están unidos ata máis da metade da 
súa lonxitude. O cultivo desta última especie de orixe asiática estase a 
extender en Europa e Estados Unidos debido o seu rápido crecemento e 
supervivencia.   
 
A lonxitude do sifón permítelles enterrarse no sedimento a maior ou me-
nor profundidade e poder soportar mellor o período de emersión, así 
mentras a almexa pode alcanzar os 10-15(30) cm as outras dúas especies 
raramente superan os 7 cm de profundidade, sendo a ameixa babosa a 
máis sensible aos períodos de emersión. Non obstante, é a amexa fina a 
que ten un crecemento máis lento chegando a tardar 4 anos en alcanzar a 
talla comercial (4 cm), mentres as outras dúas especies alcanzan a talla 
comercial na metade de tempo.  
 
O crecemento das ameixas está condicionado principalmente pola dispo-
ñibilidade de alimento na columna de auga, plancton e sedimento en sus-
pensión, e a temperatura, estando o seu crecemento asociado á estaciona-
lidade sendo maior no período primaveral e estival. Tamén a localización 
no intermareal dos bancos afecta ao tempo de exposición dado que a ali-
mentación limítase. 
 
Na praia de Sada o perfil da praia presenta unha pendente suave que per-
mite a distribución homoxénea das almexas e a súa retención no interma-
real. Por outra banda, a granulometría ainda que non afecta en sí ao cre-
cemento das ameixas, a sú supervivencia soe ser menor en sedimentos 
con maior porcentaxe de fangos respecto ás areas, ainda que o cultivo da 
ameixa babosa está indicado en zonas con maior presenza de fango polo 
que resulta especialmente cultivada na costa de Galiza a diferenza do res-
to do estado, e sería especialmente adecuada para a praia de Sada.  
 
Outro factor de importancia durante a emersión é o grao de exposición á  
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salinidade, sendo a salinidade normal das augas mariñas do 35‰ (35 g/
l) o límite de tolerancia de 20‰ para a ameixa fina e babosa, e 15‰ pa-
ra a ameixa xapónica. Non obstante, a gran resistencia da ameixa fina e 
a xapónica que poden permancer pechadas longo tempo permítelles so-
portar incluso períodos puntuais de exposición a auga doce (0‰), men-
tras menor capacidade de resistencia a permanecer pechada da babosa 
tamén inflúe negativamente no súa exposición á baixa salinidade. Este 
factor é especialmente importante en Galiza, onde tanto as abundantes 
precipitacións durante a baixamar coma a baixa salinidade das augas 
continentais xera un importante inflluxo de auga doce na desembocadu-
ra das correntes de auga no intermareal producen un importante estrés 
afectando á supervivencia das poboacións de ameixa.  
 
Neste senso, a praia de Sada presenta unha zona de granulometría máis 
óptima arredor do delta da desembocadura, onde a fracción areosa é 
maior, non obstante o influxo da auga doce do rio é maior. Por tanto as 
transformacións que ocorreron nas últimas décadas no ámbito da praia 
de Sada, marcadas polo efecto de sombra das infraestructuras portuarias 
augas arriba, produciron unha menor incidencia das ondas favorecendo 
o incremento dos fangos e un cambio na xeomorfoloxía do delta a unha 
tipoloxía mareal (Carballeira, 2016a). O delta de tipo mareal actual é 
reflexo do efecto das mareas, no que presenta unha morfoloxía de vacia-
do no que existe unha maior erosión en abanico coa presenza de canais 
de fluxo/refluxo, polo que a zona afectada pola descarga de auga doce 
en baixamar veuse ampliada (Carballeira, 2016a). Por esta razón, resul-
ta razoable que a zona intermareal da praia de Sada sufrira nestas últi-
mas décadas unha degradación ambiental progresiva en detrimento da 
actividade marisqueira.   
 
Tamén existe unha importante relación entre a conca hidrolóxica de 
Sada e o estado ambiental do intermareal (Carballeira et al., 2011), e 
consecuentemente afectan á actividade marisqueira. Como paradigma 
do deterioro dos bancos marisqueiros está a práctica desaparición das 
explotacións de Ostrea edulis L., 1758 (“Ostra plana”), que era aproveita-
da dende o tempo dos romanos e case o único bivalvo explotado na cos-
ta de Galicia ata o século XX, sendo observado o seu declive no S. 
XVIII por Cornide Saavedra (1788) chegando a substituirse na activida-
de marisqueira pola ameixa a comezos de século. 
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