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INTRODUCCIÓN

O principal obxectivo da edición desta guía é dar a coñecer unha mostra da
enorme diversidade biolóxica que acollen as augas do Parque Nacional e, a
través deste coñecemento, facer comprender a grande importancia do medio
mariño e da súa conservación. Esta guía pretende ser unha ferramenta útil para
os neófitos, de xeito que un manexo áxil e unhas descricións sinxelas faciliten
no posíbel o seu uso.

A elección das especies citadas baséase na representatividade e na súa
abundancia dentro do Parque. Esta é unha guía de utilidade para visitantes de
a pé e mergulladores, pois incluíronse en xeral aqueles animais mariños que se
adoita observar ao practicar o mergullo, ao pasear pola costa ou que son capturas
habituais dos pescadores locais.

A guía comeza cuns breves parágrafos introdutorios. O primeiro está dedicado
ao Parque Nacional, (ámbito xeográfico, motivos e obxectivos da súa declaración),
o segundo ao medio mariño e aos animais que viven nel, e os outros dous
parágrafos están relacionados coa pesca no Parque e coa importancia da
conservación dos valores naturais, obxectivo primordial na xestión deste espazo
natural. Posteriormente preséntanse as fichas descritivas das especies. Cada unha
delas contén o nome científico da especie, os nomes comúns en galego e castelán,
así como a familia e o grupo animal ao que pertence, unha breve descrición e
unha fotografía identificativa.

A última parte está dedicada ás actividades subacuáticas permitidas dentro
do Parque e inclúe un resumo dos principais grupos zoolóxicos, un glosario onde
se aclaran os termos científicos empregados no texto, a bibliografía de interese
para os afeccionados e o índice de especies citadas.
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EL PARQUE NACIONAL

O Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galiza declarouse
por Lei o 1 de xullo de 2002, co obxectivo de incorporar á rede estatal de Parques
Nacionais unha representación dos ecosistemas costeiros e mariños da rexión
eurosiberiana.

Os motivos que se achegan para xustificar a declaración das Illas Atlánticas
de Galiza como Parque Nacional son a singularidade e a riqueza faunística das
Illas, a variedade de formacións vexetais e a espectacularidade paisaxística das
súas formacións xeomorfolóxicas. O conxunto constitúe un patrimonio natural
e cultural de indubidábel valor científico, recreativo e educativo, que xustifica
o interese xeral da nación pola súa conservación, configurando este espazo
natural como Parque Nacional e integrándoo dentro da rede estatal de Parques
Nacionais.

A finalidade deste Parque Nacional, como a do restp dos Parques Nacionais,
é a de garantir a conservación de todos os seus valores naturais, posibilitando,
iso si, o uso público e a investigación de forma compatíbel con esta conservación.

O Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galiza é o
primeiro e único Parque Nacional da comunidade autónoma galega e o
decimoterceiro no conxunto dos Parques Nacionais españois sendo ademais,
xunto co Parque Nacional do Arquipélago de Cabrera, o único onde o mar
representa a meirande parte da súa extensión.
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O Parque Nacional comprende catro arquipélagos e o espazo marítimo
delimitado arredor deles. A extensión do Parque é de 8.480 ha, das cales o 87%
corresponde á parte mariña. Resulta polo tanto obvio que as súas características
ecolóxicas, xeográficas e culturais estean vinculadas ao medio mariño, o gran
protagonista deste espazo protexido.



ARQUIPÉLAGO DAS ILLAS CÍES

Está situado na entrada da Ría de Vigo e pertence ao territorio do concello
desta mesma cidade. Comprende as Illas de Monte Faro, Monteagudo e San
Martiño e os illotes adxacentes, xunto co espazo marítimo que as arrodea.
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ARQUIPÉLAGOS DAS ILLAS ONS E ONZA

Está situado na entrada da Ría de Pontevedra e pertence ao termo municipal
de Bueu. Conforman este arquipélago as Illas de Ons e Onza e os illotes adxacentes
xunto co espazo marítimo que as arrodea.
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ARQUIPÉLAGO DE SÁLVORA

Está situado na parte occidental da Ría de Arousa e pertence ao termo
municipal de Ribeira. Comprende a Illa de Sálvora e os illotes adxacentes, xunto
co espazo marítimo que as arrodea.

Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia
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ARQUIPÉLAGO DE CORTEGADA

Está situado na Ría de Arousa e pertence ao termo municipal de Vilagarcía
de Arousa. Comprende as Illas de Cortegada, Malveira Grande, Malveira Chica,
Briás e Illote do Con, xunto co espazo marítimo que as arrodea.

NORMATIVA BÁSICA DO PARQUE NACIONAL

Dentro dos límites do Parque Nacional non se permite:

u A pesca deportiva e submarina.
u O mergullo sen autorización.
u Arrancar plantas ou molestar a los animales.
u Facer lume.
u Acampar, agás nas zonas permitidas.
u Depositar residuos fóra dos colectores.
u Circular fóra das zonas permitidas.
u Emitir ruídos que alteren a tranquilidade do lugar.
u Introducir animais, agás cans de invidente.
u O fondeo sen autorización.
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O MEDIO MARIÑO

A enorme riqueza e diversidade faunística que se agacha baixo as augas do
Parque Nacional é produto da riqueza en nutrientes propia destas costas e da
gran variedade de ambientes mariños presentes.

O medio mariño acolle vida en toda a súa extensión. Con todo, se cadra, na
zona litoral é onde resulta máis doado de apreciar, pois alí se dan as mellores
condicións para a vida.

As variacións no nivel do mar fan que a franxa costeira afectada sexa unha
zona de continuos cambios, podéndose distinguir diferentes niveis:

Mesolitoral superior: desde o supralitoral ata o nivel máximo da preamar
en mareas mortas.

Mesolitoral medio: entre o mesolitoral superior e o nivel medio da máxima
baixamar en mareas mortas.

Mesolitoral inferior: entre o mesolitoral medio e o infralitoral.

Infralitoral: Por debaixo do nivel medio da baixamar máxima en mareas vivas,
é polo tanto unha zona permanentemente somerxida.

Supralitoral: corresponde á franxa
situada por riba do nivel medio da
máxima preamar do ano, onde tan só
chegan as salpicaduras.
Mesolitoral: entre as maiores preamares
e baixamares do ano. É un nivel de
cambios drásticos nas súas condicións,
dentro do cal se distinguen outros tres
niveis:

O litoral do Parque é moi variado,
presentando diferentes tipos de ambientes
segundo diversos factores, como a exposición
á forza das ondas (costas expostas,
semiexpostas e protexidas) ou a natureza do
substrato, segundo a cal se distinguen os
diferentes tipos de fondos mariños: fondos
de roca, fondos de cascallo (compostos por

fragmentos de rochas e cunchas), fondos de maërl (compostos maioritariamente
pola acumulación das algas vermellas calcarias Phymatholiton calcareum e
Lithothamnion fruticulosum), fondos de area e fondos de lodo.

Neste medio existen outros moitos factores que deben terse en conta, como
son a salinidade, a temperatura, a densidade, os gases disoltos e os nutrientes,
todos eles de vital importancia na distribución dos organismos mariños.
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OS ANIMAIS MARIÑOS

No medio mariño están representados case todos os grandes grupos de
animais de todo tipo de formas e tamaños. É tal a diversidade de formas de vida
que se poden atopar animais que pola súa aparencia externa escapan da concepción
popular asociada a este termo. Isto é o caso das esponxas ou dos cnidarios, que
en ocasións os neófitos confunden con plantas mariñas.

As adaptacións que actualmente presentan os animais son o resultado do
proceso de selección natural ao que continuamente están expostos, e polo cal
se seleccionan os caracteres que significan unha maior eficacia biolóxica. A
distribución dos organismos mariños nos distintos ambientes establécese en
virtude das capacidades propias de cada individuo.

O percebe (Pollicipes pollicipes) é un
crustáceo que se fixa con forza ás rochas,

pois vive nas zonas máis batidas da
costa.

O gasterópodo Littorina saxatilis, cerra
a súa cuncha hermeticamente cun
opérculo, retendo así auga no seu interior
para evitar a desecación ao baixar a
marea.

O crustáceo Atelecyclus

undecimdentatus vive enterrado nos
fondos de area, onde pasa totalmente
inadvertido.
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Os fondos mariños do Parque Nacional, recheos de fermosas paisaxes e de
vida, son todo un privilexio para os afeccionados ao medio mariño. Ademais,
a gran diversidade de formas e de comportamentos da súa fauna vólveno aínda
máis atractivo.

Nesta guía están representadas 120 especies, pertencentes a quince grandes
grupos zoolóxicos (Poríferos, Cnidarios, Platelmintos, Nemertinos, Poliquetos,
Crustáceos, Sipuncúlidos, Equiúridos, Moluscos, Briozoos, Equinodermos,
Ascidias, Peixes, Réptiles e Mamíferos), pero estas especies non son máis que
unha mostra do enorme tesouro de vida mergullado baixo as augas do Parque
Nacional. Esta obra constitúe pois unha invitación para descubrilo e respectalo.

Algúns moluscos nudibranquios posúen
deseños cromáticos espectaculares que
avisan aos posíbeis depredadores da súa

toxicidade.

Os cnidarios, malia a súa aparente
vulnerabilidade, posúen células
urticantes que lles serven para capturar
as súas presas e disuadir aos
depredadores.

O ourizo de mar (Paracentrotus lividus)
refúxiase en cavidades escavadas na
rocha. Ademais pode poñer sobre as

súas púas pequenas pedras ou cunchas
para mimetizarse e protexerse do sol.
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A  PESCA

O mar ten sido dende sempre o principal sustento para os habitantes das Illas
e mesmo para moitos homes das localidades da contorna, xa que a riqueza destas
augas acompañou ás xeracións de mariñeiros en forma de abundantes e variadas
capturas.

Actualmente a pesca profesional é unha
actividade permitida dentro do Parque
Nacional, sempre que sexa de carácter
artesanal e respecte a sostibilidade do recurso,
pois as súas augas seguen sendo ricas zonas
de pesca, nas que traballan as confrarías de
pescadores das localidades da contorna.
Como actividade profesional, a pesca e o
marisqueo están regulados co fin de acadar
un modelo de explotación respectuoso cos
principios de conservación do Parque.

A regulación da explotación dos recursos
pesqueiros é un proceso en continuo cambio.
Os quiñóns, os tamaños, as zonas, os
períodos de explotación ou as artes
empregadas acórdanse baseándose en
estudos e  informes que detal lan
principalmente o estado das poboacións
de interese para a pesca. Estas normas establécense mediante plans de explotación
aprobados pola Consellaría de Pesca da Xunta de Galiza, previo informe do
Parque Nacional, asegurándose así o futuro destes recursos e o das persoas
relacionadas co mundo da pesca, sabedoras de que o mar é unha fonte de recursos
xenerosa, aínda que non infinita.

A pesca con nasas do polbo e da
nécora é unha das principais
actividades pesqueiras dentro do
Parque Nacional.
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Os recursos pesqueiros e marisqueiros que ofrecen as augas do Parque aos
pescadores son diversos, abundantes e de gran calidade, reflexo do bo estado
dos ecosistemas mariños nos que se inclúen as poboacións das especies capturadas
polos profesionais da pesca.

Son numerosas as especies obxecto de explotación nestas augas, podéndose
observar gran parte delas nos mercados e lonxas da contorna do Parque Nacional.
Algunhas das principais especies son:

- Crustáceos: percebe, camarón, centola, nécora e boi.
- Moluscos: peneira, ameixa, navalla, longueirón, choco e polbo.
- Equinodermos: ourizo de mar.
- Peixes: congro, faneca, robaliza, sargo, maragota, etc.

A nécora é abundante nestas
augas, e un dos mariscos máis
apreciados pola calidade da súa
carne.

En canto ás artes de pesca, preténdese potenciar aquelas que son selectivas
para as especies obxecto de pesca, e que non poñan en perigo os ecosistemas
onde se asentan estas e outras moitas poboacións. Unicamente se permite utilizar
artes de pesca tradicionais, iso si, melloradas e feitas con materiais moito máis
resistentes.

As vellas dornas propulsadas a vela e
remo foron substituídas por

embarcacións máis modernas provistas
de potentes motores e de maquinaria

que fan menos duro este oficio.
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CONSERVACIÓN

A conservación dos valores naturais do Parque Nacional é o seu obxectivo
primordial, e a partir del derivan o resto dos obxectivos. Como resultado, toda
a actividade levada a cabo dentro do Parque Nacional debe ser compatíbel coa
conservación destes valores e dos procesos naturais que os sustentan.

Cando se fala de conservación dos valores naturais, referímonos principalmente
á conservación da diversidade biolóxica co obxectivo de evitar a extinción de
especies. Aínda que tamén son prioridades na xestión dun Parque Nacional a
conservación doutros valores de gran importancia como a beleza da paisaxe ou
a tan apreciada tranquilidade destas paraxes únicas.

A paisaxe e a tranquilidade son
valores moi apreciados polos
visitantes das Illas.

Cómpre entender que a necesidade de conservar é unha tarefa máis complexa
do que parece, para a que se deben valorar consideracións éticas, económicas
e sociais.medioambientales.

¿Por que conservar a biodiversidade?

Los motivos que se pueden argumentar para defender la conservación de las
especies son diversos, pero quizás un planteamiento práctico sea suficiente para
concluir que la conservación de la biodiversidad es una prioridad en el mundo
actual.

Existen especies de interés alimenticio, farmacéutico, industrial, científico,
recreativo e incluso espiritual, por tanto es obvio que la conservación de la
biodiversidad es de gran interés para la sociedad humana, pero no solo debemos
valorarla por su utilidad para el hombre, pues también debe reconocerse el valor
que poseen todas las especies por el simple hecho de existir.
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Dentro do Parque os fondos mariños están considerados un dos principais
valores naturais, pois acollen unha abundante e diversa representación dos
ecosistemas propios da costa atlántica peninsular.

Os bosques de grandes algas
pardas dos xéneros Laminaria

e Sachorriza son un dos
ecosistemas máis

representativos do Parque
Nacional.

A necesidade de crear espazos naturais protexidos xurdiu en resposta ao
desenvolvemento insostíbel da sociedade humana, que provoca a rápida perda
da diversidade biolóxica. Cómpre entender que a conservación das especies
implica a conservación dos seus hábitats e dos procesos naturais asociados, de
onde a necesidade de crear reservas naturais. Neste caso, o Parque Nacional
Marítimo Terrestre das illas Atlánticas de Galiza constitúe a maior figura de
protección no ámbito estatal para un importante número de ecosistemas de gran
interese para a sociedade.

A conservación non é un freo ao desenvolvemento da sociedade, como
habitualmente se considera, senón que aporta un pouco de coherencia fronte ao
crecemento incontrolado e á rápida busca de riqueza. Nun espazo natural protexido
teñen cabida multitude de actividades como o turismo, a investigación, a educación
e mesmo a pesca ou a agricultura, iso si, todas elas enfocadas cara á protección
e ó respecto do medio ambiente. Un dos  obxectivos da conservación é acadar
un desenvolvemento sostíbel, de xeito que o home alcance unha mellor calidade
de vida sen comprometer o futuro das vindeiras xeracións.

Esta obra pretende dar un paso máis no descubrimento da biodiversidade
dos animais asociados ao medio mariño coa esperanza de que, mediante o
coñecemento dunhas poucas especies, se valore un pouco máis a diversidade
biolóxica asociada ás augas do Parque Nacional e polo tanto á importancia da
súa conservación.



FICHAS DESCRIPTIVAS



PORÍFEROS

Os poríferos, comunmente coñecidos como esponxas, comprenden
os animais pluricelulares máis simples que se coñecen, xa que non
desenvolven tecidos complexos, o cal constitúe un feito único no reino
animal.

O seu corpo está perforado para permitir o paso da auga, pois
aliméntanse filtrando as pequenas partículas que están en suspensión.
As esponxas son animais bentónicos presentes en todo tipo de hábitats
mariños e  poden atoparse facilmente nas costas do Parque. Estas adoptan
unha gran variedade de formas:
figuras tubulares, forma de copa,
ramificadas coma unha árbore
ou costras que cobren rochas ou
outro tipo de substratos. O
esqueleto está formado por
diminutas espículas de natureza
mineral ou por fibras de proteína
(a esponxina), ou por unha combinación de ambas.

Na meirande parte dos casos a súa identificación esixe analizar
as diminutas espículas, para o cal resulta imprescindíbel un microscopio
e reactivos químicos, así como os coñecementos da técnica e da anatomía
interna destes animais. Polo tanto e dado que esta obra é unha guía de
identificación visual, no se vai tratar a identificación das especies deste
grupo.

Tethya aurantiun é unha
esponxa común no infralitoral
das costas rochosas
semiexpostas. Esférica e de
cor alaranxada coñécese
como a laranxa de mar.

Cliona celata coñecida
tamén como esponxa

perforante, atópase
tapizando a superficie
de rochas infralitorais.
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Medusa de fácil identificación grazas ás súas gónadas rosadas en
forma de ferradura, visibles debido á transparencia do seu corpo.
Aliméntase de pequenos organismos que captura cos tentáculos, que á
vez están provistos de células urticantes para inmobilizar as súas presas.
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Hidrozoo con aspecto de pequeno veleiro que, ao igual que estes, se
despraza polos océanos grazas á forza do vento e das correntes. Os
Hidrozoos forman grandes grupos que flotan no mar, onde se alimentan
de zooplancto. En ocasións os seus restos atópanse varados na praia.

Aurelia aurita  (Linnaeus, 1758)

Gal: Augamar     Cast: Medusa, Aguamar

CNIDARIOS

Fam. Ulmaridae

Velella velella  (Linnaeus, 1758.)

Gal: Veleiro     Cast: Velero

CNIDARIOS

Fam. Velellidae



É un dos corais brandos máis espectaculares das nosas costas. A súa
cor é arrubiada e alberga centos de pequenos pólipos de cor branca. Vive
no infralitoral rochoso, alimentándose de partículas en suspensión. É de
crecemento moi lento, polo que debe evitarse danalos.

Leptogorgia sarmentosa  (Esper, 1789)

Gal: Ramo de mar     Cast: Látigo de mar, Gorgonia

CNIDARIOS

Fam. Gorgonacea

Anemonia viridis  (Forskäl, 1775)

Gal: Estruga de mar     Cast: Anémona de mar común Fam. Actiniidae

CNIDARIOS

Anémona de longos tentáculos urticantes cos que inmobiliza as súas
presas e que non pode retraer na súa cavidade interna. Cor parda ou
verde coa extremidade dos tentáculos violeta. Habitual no mesolitoral
medio e inferior na costa rochosa. Ata 10 cm de diámetro.
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Moi común no mesolitoral medio e inferior das costas rochosas, sendo
especialmente abundante nas charcas de marea. Presenta unha cor
arrubiada, inda que poden aparecer exemplares verdes. Posúen a calidade
de poder retraer os seus tentáculos urticantes na súa cavidade interna.
Ata 5 cm de diámetro.

O seu aspecto xeral e o tamaño é moi similar ao da especie anterior,
coa salvidade de que esta posúe manchas verdellas no espiñazo. Os
tentáculos son retráctiles e urticantes. Atópase nos niveis medio e inferior
do mesolitoral, fixada aos substratos duros ao igual que a A. equina.
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Actinia equina  (Linnaeus, 1758)

Gal: Estruga de mar     Cast: Tomate de mar

CNIDARIOS

Fam. Actiniidae

Actinia fragacea  Tugwel, 1856 CNIDARIOS

Gal: Estruga de mar     Cast: Tomate de mar Fam. Actiniidae
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Este cnidario é moi abundante nas charcas que quedan ao descuberto
cando baixa a marea. Posúe unha cor moi rechamante en tons violetas
e verdes. Ao retraer os tentáculos pódense apreciar con claridade as
características verrugas do seu espiñazo.

Pequeno cnidario de apenas medio centímetro de diámetro.
Caracterízase por posuír unha aerosfera na parte distal dos seus tentáculos.
A cor é especialmente variábel e moi rechamante (verde, rosa, azul ou
violeta). Ocupa os niveis mesolitoral inferior e infralitoral, sempre sobre
substratos duros.

CNIDARIOS

Fam. Actiniidae

Bunodactis verrucosa  (Pennant, 1777)

Gal: Estruga de mar     Cast: Anemona de mar verrucosa

Corynactis viridis  Allman, 1846

Fam. Corallimorphidae

CNIDARIOS
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Este filo agrupa animais de anatomía moi sinxela, cun corpo brando
e aplanado, dorsoventralmente en forma de cinta, que lles permite unha
gran mobilidade inda que os seus movementos son lentos. Dentro deste
grupo inclúense os turbelarios. Estes son polo xeral de vida libre e
asócianse a ambientes acuáticos (mariños e doceacuícolas). A miúdo
estes animais presentan cores moi rechamantes como o da foto.

Ciclosporus

papillosus

PLATELMINTOS

NEMERTINOS

Animais de corpo liso e viscoso, tipicamente cilíndrico e alongado
ou aplanado. Son capaces de contraerse e dilatarse con gran facilidade.
Aliméntanse de pequenos animais e de prea. A meirande parte deles son
mariños e proliferan nunha gran variedade de hábitats. Como curiosidade,
cabe sinalar que estes vermes poden reproducirse asexualmente
rexenerándose a partir de fragmentos desprendidos dun mesmo individuo.

Lineus longissimus
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Poliqueto de corpo alongado cun par de grosos palpos e catro ollos
na cabeza. Posúe unha gran probóscide armada cunha mandíbula e un
gran número de pequenos dentes (paragnatos). Emprégase habitualmente
como cebo para a pesca. Atópase no sedimento debaixo das pedras.

Especie de fácil identificación polo seu corpo alongado de cor verde
e pola súa gran probóscide. É un animal moi activo, esvelto e con centos
de segmentos iguais. Posúe 5 antenas na súa cabeza, a quinta situada
entre os seus dous ollos. Atopámola a miúdo entre as piñas de mexillóns.

Perinereis oliveirae  Horst, 1889 POLIQUETOS

Fam. Nereidiidae

Eulalia viridis  (Linnaeus, 1767) POLIQUETOS

Fam. Phyllodocidae
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Os poliquetos pertencentes a esta familia caracterízanse por posuír
escamas (élitros) que cobren o seu dorso. No caso desta especie son 12
pares. Atópase debaixo das pedras ou cunchas no intermareal de costas
rochosas. Ata 3 cm de longo.

POLIQUETOS

POLIQUETOSLepidonotus clava  (Montagu, 1808)

Fam. Aphroditidae

Fam. Arenicolidae

Arenicola marina  (Linnaeus, 1758)

É un verme cilíndrico de vida sedentaria que vive debaixo da area en
costas abrigadas. Coa súa probóscide recolle a area que pasa a través do
seu tubo dixestivo aproveitando a materia orgánica existente entre os
grans. Moi apreciado como cebo para a pesca.
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POLIQUETOS

POLIQUETOSSabellaria alveolata  (Linnaeus, 1767)

Fam. Sabellariidae

Sabellidae indet.

Fam. Sabellidae

Esta especie elabora tubos con grans de area onde se refuxia formando
colonias de centos ou miles de individuos. Estas estruturas son moi
fráxiles, polo que se debe ter especial coidado para non danalas. Aliméntase
de plancto que captura cos seus tentáculos.

Poliquetos tubícolas cun penacho branquial, que empregan para a
respiración e para capturar alimento. Este penacho pódeno retraer no
interior do tubo cando están en perigo, chegando a presentar unha
complexidade e unha cor realmente espectaculares.
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Este animal secreta un tubo de natureza calcaria pechado cun opérculo,
o tubo atópase habitualmente incrustado en rochas ou cunchas. É unha
especie abundante no mesolitoral e infralitoral de costas rochosas.
Aliméntase por medio dunha coroa tentacular que asoma pola abertura
do tubo.

Ao igual que os serpúlidos, son animais sedentarios que se aloxan
no interior dun tubo calcario, pero os membros desta familia posúen os
tubos enrolados en forma de espiral. A súa alimentación e o seu hábitat
son similares aos das especies da familia anterior.

Pomatoceros triqueter  (Linneaeus 1758)

Fam. Serpulidae

Spirorbis sp.

Fam. Spirorbidae
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SIPUNCÚLIDOS

Invertebrados mariños de vida libre, con aspecto gordecho e cunha
gran probóscide contráctil que non poden retraer no interior do tronco.
Na cara inferior presentan xeralmente un par de ganchos quitinosos para
adherirse ao substrato. Atópanse formando parte do bentos e aliméntanse
de detritos e de pequenos organismos que recollen do fondo grazas á
súa probóscide.

Dada a súa escasa diversidade, están considerados como un grupo
menor de invertebrados mariños. Teñen o corpo dividido en dúas partes:
un tronco musculoso situado na parte posterior e unha probóscide que
poden retraer dentro do tronco, situada na súa parte anterior e en cuxo
extremo se atopa a boca. Aliméntanse de detritos e poden atoparse nunha
gran variedade de hábitats. Estes invertebrados son moi cobizados como
cebo para a pesca.



Invertebrado moi apreciado pola industria pesqueira. Localízase nas
zonas máis batidas do litoral rochoso, xa que require augas ricas en
osíxeno para desenvolverse de forma óptima. A súa extracción dentro
do Parque está regulada para garantir unha explotación sostible deste
recurso.

O seu aspecto é similar ao do percebe, inda que máis esvelto e cunha
uña composta só de cinco placas lisas. Este cirrípedo é de distribución
cosmopolita e está asociado a restos flotantes que en ocasións se poden
atopar varados nas praias.
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Pollicipes pollicipes  Gmelin,  1789

Gal: Percebe     Cast: Percebe

CRUSTÁCEOS

CRUSTÁCEOSLepas anatifera  Linnaeus, 1758

Gal: Anatifa, Falso percebe     Cast: Anatifa, Falso percebe Fam. Leparidae

Fam. Escalpellidae
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O aspecto xeral é o dun volcán en miniatura, cun diámetro de ata 1
cm e unha abertura en forma de papaventos. Localízase sobre substratos
duros no mesolitoral superior de costas moderadamente expostas, onde
se alimenta mediante filtración de partículas en suspensión.

Presenta un aspecto similar ao da especie anterior, inda que é de
maior tamaño, arredor de 3 cm de diámetro, e altura. De cor púrpura ou
agrisada. Ocupa o nivel mesolitoral medio e inferior en costas
semiexpostas. Ao igual que no caso anterior, aliméntase por filtración.

Chthamalus montagui  Southward, 1976

Gal: Arneirón     Cast: Bellota de mar Fam. Chthamalidae

Balanus perforatus  Bruguière, 1789

Gal: Arneirón     Cast: Bellota de mar Fam. Balanidae

CRUSTÁCEOS
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Sphaeroma serratum  (J.C. Fabricius, 1787)

Fam. Sphaeromatidae

Ligia oceanica  (Linnaeus, 1767)

Gal: Papona     Cast: Cochinilla marina Fam. Ligiidae

CRUSTÁCEOS

Este pequeno isópodo atópase con facilidade baixo as pedras na franxa
intermareal, e apenas supera 1 cm de longo. Ten a capacidade de enrolarse
formando unha bóla cando está en perigo. Moi común.

Moi abundante no nivel supralitoral das costas rochosas, este isópodo
de cor parda ou agrisada pódese observar con facilidade ao solpor, cando
abandona o seu acocho para ir buscar alimento. Aproximadamente 3 cm
de largo.
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Orchestia mediterranea  Costa, 1857

Gal: Saltón de praia     Cast: Saltón de playa Fam. Talitridae

Anfípodo de cor verde ou vermella, con grandes e rechamantes ollos
escuros. Atópase baixo as pedras ou as fendas no supralitoral e mesolitoral
superior das costas rochosas. Ata 2 cm. Habitual.

Talitrus saltator  (Montagu, 1808)

Gal: Pulga de area     Cast: Pulga de mar Fam. Talitridae

É o máis coñecido dos saltóns de praia. Atópase no supralitoral das
praias areosas, onde ao caer a noite sae do seu refuxio na busca de
alimento. Daquela é cando podemos observar a centos de individuos
brincando pola praia. Alcanza 2,5 cm de longo.
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Palaemon serratus  (Pennant, 1777)

Gal: Camarón de rocha     Cast: Camarón Fam. Palaemonidae

Especie moi común nas charcas de marea, ata o infralitoral. Posúe
un corpo verde translúcido que o axuda a mimetizarse entre as algas. A
súa pesca é artesanal e laboriosa. Moi apreciado polo seu sabor, pero
difícil de atopar nos mercados.

Athanas nitescens  (Leach, 1814)

Fam. Alpheidae

Pequeno decápodo que ten a aparencia dun lumbrigante en miniatura
e que se caracteriza por unha franxa de cor branca que percorre o seu
dorso. Atópase no mesolitoral inferior e infralitoral nas costas rochosas
e apenas supera os 2 cm de longo.
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Galathea squamifera  Leach, 1814

Gal: Araña     Cast: Sastre negro Fam. Galatheidae

De cuncha pardo-escura, este galateido é un dos máis habituais nestas
costas. Aliméntase de detritos e ocupa a zona mesolitoral inferior e
infralitoral das costas rochosas semiexpostas. Aproximadamente 3,5 cm
de longo.

Galathea strigosa  (Linnaeus, 1761)

Gal:Araña     Cast: Sastre Fam. Galatheidae

A cor vermella con marcas azuis desta especie é característica. Atópase
no infralitoral de fondos rochosos, onde se refuxia nas fendas e buratos.
A súa cuncha pode alcanzar 5 cm de longo.
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Pisidia longicornis  (Linnaeus, 1767)

Fam. Porcellanidae

Fam. Porcellanidae

Porcellana platycheles  (Pennant, 1777)

Posúe unha cuncha glabra case circular, de apenas 1 cm de diámetro
e antenas moi longas. A súa cor oscila entre pardo escura e verdosa.
Aliméntase de pequenas partículas que captura baixo as pedras no
mesolitoral das costas rochosas.

Moi común nestas costas, atópase baixo as pedras que deixa ao
descuberto a baixamar. Cun tamaño que apenas supera 1 cm de diámetro,
caracterízase polos seus quelípedos aplanados e o corpo cuberto de pelos.
Aliméntase de plancto.
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Maja squinado  (Herbst 1788)

Gal: Centola     Cast: Centolla Fam. Majidae

Decápodo de gran tamaño que pode superar os 25 cm de cuncha, que
adoita estar cuberta por algas e cirrípedos, o que a axuda a mimetizarse
no fondo mariño. Aliméntase de algas e de pequenos organismos. Resulta
de grande interese para a pesca de baixura.

Inachus sp.

Gal: Caranguexo araña     Cast: Araña de mar Fam. Majidae

Pequeno caranguexo de longos pereiópodos e cuncha piriforme, de
apenas 2 ou 3 cm. Vive entre  algas e colonias de hidrozoos, feito que
tamén aproveita para camuflarse.
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Atelecyclus undecimdentatus  (Herbst, 1783)

Gal: Dormiñento     Cast: Buey de arena Fam. Atelecyclidae

Caranguexo coa cuncha máis larga que longa, de cor crema e con
tons arrubiados. Posúe pelos por todo o corpo e vive soterrado en fondos
de area no nivel infralitoral. É de movementos lentos e pode superar os
5 cm de anchura.

Cancer pagurus  Linnaeus, 1758

Gal: Boi     Cast: Buey de mar Fam. Atelecyclidae

Decápodo de interese comercial e gastronómico que se caracteriza
polas súas fortes pinzas e o seu gran tamaño. Pódese atopar no mesolitoral
inferior e infralitoral en costas rochosas. A cuncha chega a alcanzar
tamaños de máis de 25 cm, inda que estes exemplares viven habitualmente
a máis profundidade.
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Necora puber  (Linnaeus, 1767)

Gal: Nécora     Cast: Nécora Fam. Portunidae

Crustáceo de  hábitos nocturnos que  vive no mesolitoral inferior e
infralitoral da costa rochosa, onde se alimenta doutros crustáceos e
pequenos peixes. Posúe un cefalotórax aveludado, a súa cor é parda e
pode chegar a medir ata 7 cm. Especie de interese para a pesca e a
gastronomía local.

Carcinus maenas  (Linnaeus, 1758)

Gal: Caranguexo común     Cast: Cangrejo común Fam. Portunidae

Abundante en case todo tipo de costas, ten unha distribución moi
ampla en todo o mundo. Adoita ser de cor verde e o seu tamaño é de
arredor 6 ou 7 cm. Moi áxil, aliméntase de pequenos crustáceos, vermes,
peixes, etc.
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Xantho incisus  Leach, 1814

Fam. Xanthidae

De aspecto moi robusto, este caranguexo posúe uns quelípedos moi
grandes en proporción ao seu tamaño, apenas uns 2 ou 3 cm de longo.
Ocúltase baixo as pedras no mesolitoral e infralitoral. É bastante común.

Pilumnus hirtellus  (Linnaeus, 1761)

Gal: Caranguexo Fam.   Xanthidae

Pequeno decápodo de apenas 1,5 cm de longo. Ten as patas e a cuncha
densamente cubertas por pelos. Os seus quelípedos son robustos e de
diferente tamaño. Mesolitoral inferior e infralitoral en costas rochosas.
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Eriphia spinifrons  (Herbst, 1785)

Gal: Rabuda     Cast: Cangrejo moruno Fam.   Xanthidae

Caranguexo de aspecto robusto, adoita atoparse en fendas nos niveis
mesolitoral medio e infralitoral. Caracterízase polas numerosas reas de
dentes que posúe na fronte e polas protuberancias nos seus quelípedos
recubertas de serdas. É depredador doutros invertebrados. Ata 10 cm.

Pachigrapsus marmoratus  (Fabricius, 1787)

Gal: Queimacasas     Cast: Cangrejo corredor Fam.Pinnotheridae

Moi habitual no intermareal, este decápodo de rápidos movementos
refúxiase en fendas ou debaixo das pedras. Posúe unha cuncha
cuadrangular de cor escura e uns potentes quelípedos. Caracterízase por
ser unha especie  moi  agresiva. Ata 3,6 cm.
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Acanthochitona crinita  (Pennant, 1777)

Gal: Quitón     Cast: Quitón Fam. Acanthochitonidae

Este vistoso poliplacóforo caracterízase principalmente pola súa
ampla marxe coriácea, sobre a cal se dispoñen oito pares de fascículos
de pelos quitinosos. Relativamente común en fendas ou debaixo das
pedras no intermareal rochoso. Ata 6 cm.

Chaetopleura angulata  (Spengler, 1797)

Gal: Quitón     Cast: Quitón Fam. Chitonidae

É o molusco poliplacóforo máis grande que podemos atopar nas
costas galegas, chegando a superar os 6 cm de longo. Este animal ocupa
a franxa infralitoral, en fondos rochosos e de cascallo. Posibelmente é
unha especie introducida desde Sudamérica.



MOLUSCOS

MOLUSCOS

44

Antalis vulgare (Da Costa, 1778)

Gal: Cabeiro de mar     Cast: Colmillos de elefante Fam. Dentaliidae

Estes moluscos escafópodos de cuncha alongada e curvada viven
enterrados en substratos bulleirentos ou areosos do infralitoral. Aliméntanse
de detritos axudándose dos seus pequenos captáculos, situados na parte
anterior do corpo, enterrada no substrato. Ata 6 cm de longo.

Haliotis tuberculata  (Linnaeus, 1758)

Gal: Peneira     Cast: Oreja de Mar Fam. Haliotidae

Cuncha ovalada e cunha liña curvada de buratos. Na súa parte interna
posúe un anacarado iridescente. Este animal vive no infralitoral rochoso,
adherido ao substrato grazas ao seu gran pe. Moi apreciado como alimento
en Xapón, Estados Unidos e Australia. Ata 10 cm.
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Patina pellucida  (Linnaeus, 1758)

Fam.Patellidae

Lapa de cor castaña con liñas radiais azuis moi vistosas no dorso.
Vive asociada a frondes e estipes de algas pardas do xénero Laminaria,

dos que se alimenta. Os exemplares máis lonxevos alcanzan os 4 cm.

Patella sp.

Gal: Lapa     Cast: Lapa Fam. Patellidae

Moi abundante na zona intermareal das costas rochosas. Vive
fortemente fixada ao substrato e chega a formar pequenas depresións na
rocha. Son herbívoros que polas noites e cando sube a marea se desprazan
en busca de alimento, volvendo logo ao mesmo lugar.
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Monodonta lineata  (Da Costa, 1778)

Gal: Caramuxo     Cast: Peonza Fam. Trochidae

Gasterópodo abundante no mesolitoral superior de costas rochosas.
Vive fixado ao substrato e aliméntase de algas microscópicas e de brotes.
Cuncha de cor gris, con liñas máis escuras en zigzag. Localmente
colléitase para o autoconsumo. Tolera ben o estar en seco durante longos
períodos de tempo. Ata 3,5 cm de alto.

Gibbula cineraria  (Linnaeus, 1758)

Gal: Caramuxo     Cast: Caracolillo de nácar Fam Trochidae

Localizado no infralitoral e no mesolitoral inferior entre pedras e
grandes laminarias. Cuncha de pequeno tamaño, 1,5 cm de alto e cor
gris ou amarela clara cun embigo ben marcado.
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Gibbula magus  (Linnaeus, 1758)

Gal: Caramuxo     Cast: Peonza mágica Fam Trochidae

Posúe unha robusta cuncha de ata 3 cm e un embigo evidente. Cor
variábel, en ocasións con manchas arrubiadas ou pardas. Especie
infralitoral, abundante en fondos rochosos e de cascallo. Aliméntase de
algas e de detritos.

Gibbula pennanti  (Philippi, 1846)

Gal: Caramuxo     Cast: Peonza Fam Trochidae

Cuncha cónica e de pouca altura cuxa base se caracteriza por un
mosaico de pequenos cadrados brancos e vermellos, como un taboleiro
de xadrez, e por un embigo pouco marcado. Mesolitoral inferior e
infralitoral en costas rochosas semiexpostas. Moi abundante. Ata 1,7
cm.
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Gibbula obliquata  (Gmelin, 1791)

Gal: Caramuxo     Cast: Peonza Fam Trochidae

Moi similar á especie anterior pero co embigo ben marcado. Cor
verdosa ou crema con liñas transversais en vermello, rosa ou castaño.
Abundante no mesolitoral superior e medio de costas rochosas,
especialmente en charcas de marea. Ata 1,7 cm.

Calliostoma zizyphinum  (Linnaeus, 1758)

Gal: Trompo     Cast: Trompo Fam Trochidae

Este molusco de cor moi vistosa (azul, verde, castaña, laranxa ou
morada) posúe unha cuncha cónica, coa base aplanada e sen embigo. É
abundante no infralitoral entre pedras e grandes algas. Aliméntase de
algas e de detritos. Alcanza ata 3,5 cm de alto.
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Littorina obtusata  (Linnaeus, 1758)

Gal: Caramuxo     Cast: Bígaro chato Fam. Littorinidae

Especie de apenas 1,2 cm de alto que destaca pola súa vistosidade e
pola variedade cromática da cuncha (amarelo, vermello, marrón ou
alaranxado). Vive sobre algas pardas no intermareal rochoso de costas
semiexpostas. Aliméntase de algas. É apreciada como alimento no Norte
de Europa.

Littorina neritoides  (Linnaeus, 1758)

Gal: Caramuxo     Cast: Bígaro enano Fam. Littorinidae

Cuncha de cor negra ou castaña escura, abunda no supralitoral rochoso
en fendas ou sobre liques. Moi resistente á sequidade propia do supralitoral.
Os exemplares máis grandes alcanzan 1 cm de altura.
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Littorina saxatilis  (Olivi, 1792)

Fam. LittorinidaeGal: Caramuxo     Cast: Bígaro bravo

Gasterópodo de cuncha globosa cunhas características costelas espirais
moi marcadas. Gran variedade de cores (amarela, negra, branca, vermella,
laranxa…) Moi abundante no mesolitoral superior e medio de costas
rochosas. Son moluscos herbívoros de ata 2 cm de altura.

Turritella communis  Risso, 1824

Gal: Torricela     Cast: Torrecilla Fam. Turritellidae

Cuncha cónica e esvelta de ápice agudo, de ata 5 cm de alto. A cor
é castaña escura ou clara. Abundante en fondos lamosos onde se alimenta
de detritos. A miúdo os seus restos se atopan varados nas praias.
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Turritella triplicata  Brocchi, 1855

Fam. TurritellidaeGal: Torricela     Cast: Torrecilla

Similar á especie anterior, da que se diferenza en que esta posúe tres
costelas espirais moi marcadas. A súa cor é esbrancuxada, inda que ás
veces presenta debuxos arrubiados ou castaños. Localízase no infralitoral,
en fondos de cascallo ou area.

Trivia arctica  (Solander, in Humphrey, 1797)

Gal: Biquiños, Margarida     Cast: Porcelanita, Margarita Fam. Triviidae

Concha globosa de 1 cm. de largo, de color rosado y que  presenta
numerosas y marcadas costillas que alcanzan la estrecha apertura. Se
encuentra en fondos infralitorales rocosos, donde se  alimenta de ascidias
coloniales.
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Trivia monacha  (Da Costa, 1778)

Gal: Biquiños, Margarida     Cast: Porcelanita, Margarita Fam. Triviidae

Especie moi semellante á anterior, da que se diferencia por posuír
tres manchas de cor castaña no dorso e un tamaño un pouco maior (1,4
cm).  Abundante no litoral inferior ou nos fondos infralitorais en costas
rochosas. A súa alimentación é similar á da T. arctica.

Nucella lapillus  (Linnaeus, 1758)

Gal: Corniño     Cast: Cornetín Fam. Muricidae

A cuncha ten unha cor moi variábel (azul, branca, morada ou parda)
e un tamaño que non excede os 4 cm. É un depredador de mexillóns e
cirrípedos, cuxas cunchas perfora para logo extraer o seu contido. Moi
abundante no intermareal rochoso.
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Fam. Muricidae

Ocenebra erinacea  (Linnaeus, 17589)

Gal: Corniño     Cast: Cornetilla

Especie que se caracteriza pola complexa ornamentación da súa
cuncha de cor agrisada. É carnívora e aliméntase doutros moluscos.
Relativamente abundante no infralitoral e mesolitoral inferior de costas
semiexpostas. Ata 6 cm.

Hinia reticulata  (Linnaeus, 1758)

Gal: Margarida, Corneta     Cast: Margarita Fam. Nasariidae

Grosa cuncha de ata 3,5 cm de lonxitude, cunha reticulación moi
marcada, e de cor amarela, castaña ou agrisada. Vive en ambientes moi
diversos, pero sempre con area onde enterrarse. Aliméntase de prea que
localiza grazas ao seu fino olfacto. Moi abundante.
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Hinia incrassata  (Ström, 1768)

Gal: Margarida, Corneta     Cast: Margarita Fam. Nasariidae

Aspecto xeral similar ao da especie anterior, inda que de tamaño
menor, apenas 1,2 cm de longo e cun característico punto marrón escuro
na base da canle sifonal. Mesolitoral inferior e infralitoral rochoso.
Aliméntase de detritos.

Aplysia punctata  (Cuvier, 1803)

Gal: Tinteira, Lebre de mar     Cast: Liebre de mar Fam. Aplysiidae

É o opistobranquio máis grande que podemos atopar. Alcanza os 14
cm de longo. A súa cor varía segundo a alimentación de pardo escura
(algas vermellas) a pardo verdosa (algas verdes). Cando é molestada
expulsa unha substancia tóxica de cor violeta para defenderse.
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Bertella plumula  (Montagu, 1803)

Fam. Pleurobranchidae

Opistobranquio de cor amarela ou alaranxada. Vive no mesolitoral
inferior debaixo das pedras, onde se alimenta de ascidias coloniais. Pode
liberar unha substancia ácida a modo de defensa cando se sinte atacado.
Ata 2 cm de longo.

Rostanga rubra  (Risso, 1818)

Fam. Rostangidae

Pequeno nudibranquio de cor vermella ou alaranxada que adquire
das esponxas das que se alimenta. Ademais, posúe unhas pintas negras
no dorso características da especie. Intermareal e infralitoral de costas
rochosas e habitualmente sobre esponxas do xénero Ophlitaspongia.

Gal: Babosa de mar     Cast: Babosa de mar
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Chromodoris purpurea  (Laurillard, 1831)

Fam. Chromodorididae

Este nudibranquio, relativamente frecuente, caracterízase pola súa
cor branca ou violeta e o rebordo do manto amarelo intenso. Vive no
infralitoral rochoso alimentándose de esponxas. Ata 3 cm de longo.

Hypselodoris cantabrica  Brouchet & Ortega, 1980

Fam. Chromodorididae

Ao igual que outros moitos nudibranquios esta especie aliméntase de
esponxas e atópase no infralitoral de fondos rochosos. Caracterízase pola
súa cor de fondo azul e con manchas brancas ou amarelas ao longo do
corpo.

Gal: Babosa de mar     Cast: Babosa de mar

Gal: Babosa de mar     Cast: Babosa de mar
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Hypselodoris villafranca  (Risso, 1818)

Fam. Chromodorididae

O seu aspecto é moi semellante ao da especie anterior. Diferénciase
no seu debuxo dorsal, onde o pigmento amarelo é sempre a raias e non
en manchas. A alimentación e o hábitat tamén son moi similares. Común
dentro do xénero Hypselodoris.

Spurilla neapolitana  (Delle Chiaje, 1823)

Fam. Aeolidiidae

Cor marrón clara e ceratas recurvadas con aspecto de gancho. Vive
no intermareal rochoso e infralitoral, onde se alimenta de Anemonia

viridis, inda que tamén doutras anémonas. Rinóforos grosos e anelados.
Ata 5 cm de longo.

Gal: Babosa de mar      Cast: Babosa de mar

Gal: Babosa de mar     Cast: Babosa de mar
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Onchidella celtica  (Forbes & Hanley, 1849)

Subclase Pulmonata

Animal de corpo ovalado con dúas pequenas antenas e superficie
cuberta de tubérculos. Este molusco pulmonado vive no supralitoral,
onde se refuxia en lugares sombríos e húmidos. Ata 1,2 cm de longo.

Mytilus galloprovincialis  Lamarck, 1819

Gal: Mexillón      Cast: Mejillón Fam. Mytilidae

Bivalvo de gran importancia económica. Galiza é o primeiro produtor
mundial deste molusco grazas ao seu cultivo en bateas. É un animal
filtrador característico da rexión mesolitoral de costas rochosas. Vive
fixado á rocha por medio das fibras do biso.
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Callista chione  (Linnaeus, 1758)

Gal: Ameixón     Cast: Almejón de sangre Fam. Veneridae

Molusco bivalvo de ata 12 cm, con valvas lisas e ovaladas moi
brillantes de cor castaña. Localízase no infralitoral en fondos de area e
prolifera por zonas. É un molusco comestíbel, inda que non moi popular
na gastronomía galega.

Dosinia exoleta  Linnaeus, 1758

Gal: Moelo, Reloxiño     Cast: Reloj Fam. Veneridae

Cuncha case circular, con estrías concéntricas na súa superficie e de
cor pardo-rosada. Vive no infralitoral en fondos de area e cascallo. É
unha especie comestíbel e abundante nestas costas. Ata 6 cm de diámetro.
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Pecten maximus  (Linnaeus, 1758)

Gal: Vieira, Cuncha do pelegrín     Cast: Vieira Fam. Pectinidae

Este molusco caracterízase por posuír dúas valvas arredondadas
diferentes, unha cóncava e outra plana. A primeira é de cor abrancazada
e a segunda pardo-arrubiada con forma de abano. Vive semienterrada
en fondos areosos ou de cascallo, onde se alimenta filtrando a auga. Ata
15 cm.

Chlamys varia  Linnaeus, 1758

Gal: Zamburiña     Cast: Zamburiña Fam. Pectinidae

Pectínido ovalado coas dúas valvas convexas de cor violácea. Posúe
aurículas desiguais, sendo unha o dobre da outra. Localízase en fondos
de area e cascallo, adherida a pedras ou outros substratos. Moi apreciada
pola gastronomía local. Alcanza os 6 cm de longo. Escasa.
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Ostrea edulis  (Linnaeus, 1758)

Gal: Ostra común      Cast: Ostra común Fam. Ostreidae

Estes rechamantes moluscos posúen valvas desiguais, sendo a esquerda
plana e a dereita convexa coa superficie escamuda. Ofrecen un grande
interese comercial e gastronómico. Viven fixados ás rochas, inda que a
meirande parte das que se venden proveñen de cultivos. Ata 15 cm.

Anomia ephippium  (Linnaeus, 1758)

Gal: Ostra brava     Cast:Ostra de perro Fam. Anomiidae

Especie de aspecto aplanado e circular. Posúe dúas valvas desiguais.
A cuncha e de cor abrancazada iridiscente, inda que habitualmente con
tons rosáceos moi rechamantes. Prolifera no infralitoral de costas rochosas.
Ata 6 cm.
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Ensis siliqua  (Linnaeus, 1758)

Gal: Longueirón     Cast: Navaja recta Fam. Solenidae

Fam. Solenidae

Bivalvo de cuncha alongada, con valvas rectas e marxes paralelas,
de cor castaña clara. É un importante recurso para a pesca de baixura,
sendo capturada manualmente a pulmón libre. Vive en fondos infralitorais
de area, onde só deixa ver os seus dous sifóns. Ata 20 cm.

Ensis arcuatus  (Jeffreys, 1865)

Gal: Navalla     Cast: Navaja

Semellante á especie anterior, coa diferenza de que esta posúe unha
cuncha lixeiramente curvada. Os seus hábitats e modos de vida son moi
similares. Ata 15 cm de longo. A súa explotación, ao igual que no caso
da E. siliqua, está regulada por plans específicos de pesca.
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Tellina tenuis  Da Costa, 1778

Gal: Tallerina     Cast: Tellina Fam. Tellinidae

Este pequeno molusco, relativamente común, é facilmente recoñecíbel
polo seu rechamante colorido (vermello ou rosáceo) e polas súas valvas
tremendamente fráxiles. Localízase en fondos areosos no intermareal.
Adóitase atopar os seus restos espallados nas praias.

Chamalea striatula  (Da Costa, 1778)

Gal: Chirla     Cast: Chirla Fam. Veneridae

Especie de robustas valvas e forma triangular, ten a superficie adornada
por finas costelas concéntricas. A súa cor é parda clara, con bandas
radiais de tons máis escuros. Atópase en fondos de area nos niveis
mesolitoral inferior e infralitoral. Ata 2 cm.
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Sepia officinalis  (Linnaeus, 1758)

Gal: Choco común     Cast: Sepia, Jibia Fam. Sepiidae

Cefalópodo decápodo que posúe oito brazos curtos e dous tentáculos
retráctiles cos que captura ás súas presas. A cuncha é interna e denomínase
xibión ou pluma. Ten unha gran capacidade para cambiar de cor e de
textura.  Alcanza os 40 cm de longo e atópase en fondos areosos e
lamacentos.

Octopus vulgaris  Cuvier, 1798

Gal: Polbo da pedra     Cast: Pulpo común Fam. Octopodidae

Este molusco tamén pode mudar a súa cor e textura en función do
seu estado ou para mimetizarse. Posúe oito tentáculos con dúas filas de
ventosas e carece de cuncha. Localízase no infralitoral rochoso, onde se
alimenta principalmente de crustáceos. De grande importancia
gastronómica en Galiza.



BRIOZOOS

Este grupo animal é pouco coñecido, inda que non deixa de estar
relativamente ben representado nas augas do Parque Nacional. Resulta
moi común atopar colonias destes pequenos animais ao observar
detidamente unha pedra, unha alga ou a cuncha dun crustáceo.

Os Briozoos son animais sésiles e filtradores que se alimentan das
partículas alimenticias que están en suspensión na auga grazas aos seus
tentáculos ciliados. Os individuos organízanse en colonias moi numerosas
que poden adoptar formas moi variábeis. Cada individuo que forma a
colonia denomínase zooide ou zoecio e aseméllase a unha pequena
caixiña cun orificio polo que asoma a coroa tentacular, coa que capta as
partículas alimenticias.

Para a identificación exacta das especies precísase empregar material
de laboratorio (unha lupa ou o microscopio segundo os casos) e posuír
un bo coñecemento deste grupo zoolóxico, polo que se desbota a
identificación de especies nesta guía.

Colonia de
briozoos

adherida a unha
alga parda.

Colonia de
briozoos
sobre unha
rocha no
mesolitoral.
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Asterina gibbosa  (Pennant, 1777)

Gal: Estrela de capitán     Cast: Estrella de capitán Fam. Asterinidae

Pequena estrela que presenta uns brazos extremadamente curtos,
apenas 5 cm de diámetro. É moi común e pódese atopar debaixo das
pedras no intermareal de costas rochosas, onde se alimenta de prea. A
cor do dorso oscila entre pardo alaranxada e verde.

Asterias rubens  Linnaeus, 1758

Gal: Estrela de mar violeta     Cast: Estrella de mar Fam. Asteriidae

Estrela de mar de tamaño medio e cor violácea. Localízase nos niveis
mesolitoral e infralitoral de costas rochosas, onde se alimenta de pequenos
gasterópodos, bivalvos, crustáceos e outros equinodermos. É común nas
augas do Parque.



EQUINODERMOS

EQUINODERMOS

67

Marthasterias glacialis  (Linnaeus, 1765)

Gal: Estrela de mar     Cast: Estrella de mar espinosa Fam. Asteriidae

Asteroideo con numerosas espiñas grosas na súa superficie e unha
cor en tons amarelados, inda que tamén se poden atopar exemplares
arrubiados e agrisados. Son voraces depredadores de bivalvos no
mesolitoral inferior e infralitoral. Ata 20 cm de diámetro.

Ophiothrix fragilis  (Abildgaard, 1789)

Gal: Ofiura espiñenta     Cast: Ofiura espinosa Fam. Ophiotrichidae

Ofiuroideo moi común nestas costas. Resulta doado atopalo entre as
pedras e as fendas das rochas do mesolitoral inferior e infralitoral. A súa
cor é variábel (vermella, amarela, laranxa…).
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Paracentrotus lividus  (Lamark, 1816)

Gal: Ourizo de mar común     Cast: Erizo de mar común Fam. Echinidae

Moi abundante no intermareal rochoso, este ourizo refúxiase en
cavidades escavadas na rocha. Aliméntase de algas e pode amosar cores
moi variábeis. As súas gónadas son un alimento cada vez máis demandado,
o que provocou a creación de plans de extracción. Ata 7 cm de diámetro.

Psamechinus miliaris  (P.L.S. Müller, 1771)

Gal: Ourizo de mar verde     Cast: Erizo de mar       Fam. Echinidae

Ourizo de pequeno tamaño con púas curtas de tamaño uniforme e de
cor verde co ápice violáceo. Habitual, pero en ocasións difícil de
diferenciar a primeira vista do ourizo común. Aliméntase de algas no
mesolitoral e infralitoral en fondos de rocha ou cascallo. Aproximadamente
5 cm de diámetro.
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Echinus esculentus  Linnaeus, 1758

Gal: Ourizo de mar grande     Cast: Erizo violáceo       Fam. Echinidae

Gran ourizo de mar de ata 17 cm de diámetro. Localízase en fondos
de rocha infralitorais, onde se alimenta de algas, de pequenos moluscos
e de briozoos incrustantes. Color violeta-avermellada coa punta das súas
curtas púas de cor púrpura. Comestíbel.

Echinocardium cordatum  (Pennant, 1777)

Gal: Ourizo irregular     Cast: Erizo irregular Fam. Spatangidae

Esta especie pertence ao grupo dos ourizos irregulares, isto quere
dicir que non ten a típica simetría radial dos ourizos. Vive enterrado na
area e resulta frecuente atopar os seus restos entre as algas e demais
refugallos que deixa a marea nas praias. Posúe púas, pero teñen aspecto
de pelos. Ata 6 cm.
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Aslia lefevrei  (Barrois, 1882)

Gal: Cogombro de mar     Cast: Pepino de mar Fam. Cucumariidae

Este equinodermo localízase en fendas do infralitoral rochoso, onde
se refuxia, deixando ver tan só os tentáculos orais cos que captura o
alimento. Ata 15 cm de longo.

Holothuria forskali  Delle Chiaje, 1841

Gal: Holoturia negra     Cast: Cohombro de mar negro Fam. Holothuriidae

Corpo alongado e cilíndrico, de cor parda ou negra e mais de 20 cm
de longo. Infralitoral en fondos rochosos, onde se alimenta de partículas
que recolle no sedimento. Cando é molestado proxecta uns filamentos
esbrancuxados e pegañentos que desconcertan ao posíbel depredador.



ASCIDIAS

Ao igual que os peixes, as aves ou os mamíferos, as ascidias son
cordados, inda que o seu aspecto se asemelle pouco ao destes, pois as
características que comparten só son apreciábeis no seu estado larvario.

As ascidias son animais mariños solitarios ou coloniais e están
principalmente asociadas a substratos duros. Teñen o corpo encerrado
nunha túnica, segregada pola parede externa do corpo, característica
definitoria deste grupo, e posúen dúas aberturas ao exterior: un sifón
oral e un sifón adral. A cavidade do corpo está ocupada en gran parte
por unha farinxe en forma de malla ou saco branquial, que serve para
a respiración e para filtrar partículas que entran por un sifón e saen por
outro.

As ascidias son animais sésiles e filtradores. A auga cargada de
substancias alimenticias entra polo sifón oral, pasa polo saco branquial,
onde se filtra o alimento, e os restos son expulsados ao exterior polo
sifón adral.

Algunhas ascidias son solitarias, pero outras viven formando colonias,
como é o caso da B. schlosserii (na foto), cos individuos ou zooides
fusionados en maior ou menor grao.
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Botryllus

schlosserii é
unha ascidia
colonial, onde os
zooides
comparten unha
única túnica.
Esta especie é
moi común nas
costas do Parque.

Nas ascidias solitarias
resulta máis sinxelo

recoñecer os principais
caracteres

morfolóxicos. Neste
caso aprécianse

claramente os sifóns.
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Scyliorhinus canicula  (Linnaeus, 1758)

Gal: Melgacho     Cast: Pintarroja Fam.Sciliorhinidae

Pequena quenlla de fociño curto e cor gris amarelada. Ten o dorso
apincarado con numerosas manchas de cor castaña escura. Vive en fondos
de area e aliméntase de pequenos peixes e invertebrados. É un animal
de hábitos nocturnos, ovíparo e alcanza os 100 cm de longo.

Conger conger  ([Artedi, 1738] Linnaeus, 1758)

Gal: Congro     Cast: Congrio Fam.Congridae

Animal de fácil identificación polo seu corpo cilíndrico e alongado
como o dunha serpe, boca grande e dorso agrisado. Vive en fondos de
rocha refuxiado en fendas e cavidades. É de hábitos nocturnos e aliméntase
de peixes e de  invertebrados. Ata 2 m de longo e 70 Kg de peso.
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Muraena helena  (Linnaeus, 1758)

Gal: Morea     Cast: Morena Fam.Muraenidae

Ao igual que a especie anterior, posúe un corpo serpentiforme e carece
totalmente de escamas. Cor castaña con numerosas manchas amarelas.
Boca grande e fociño agudo. Habita en fendas e ocos nas rochas,
alimentándose de peixes e de cefalópodos. Ata 130 cm de longo.

Trisopterus luscus  (Linnaeus, 1758)

Gal: Faneca     Cast: Faneca Fam. Gadidae

Corpo relativamente alto e de cor dourada. Os individuos adultos
poden alcanzar os 40 cm. É unha especie asociada a fondos de rocha,
onde se alimenta de pequenos crustáceos e moluscos. Péscase con anzol
e é moi apreciada no mercado.



74

PECES

PECES

Dicentrarchus labrax  (Linnaeus, 1758)

Gal: Robaliza     Cast: Lubina    Fam. Serranidae

Corpo alongado e esvelto de cor prateada moi brillante. É un voraz
depredador de peixes, crustáceos e moluscos. Atópase en todo tipo de
fondos, proliferando nas zonas de rompente. Moi apreciada nos mercados,
onde alcanza altos prezos. Ata 100 cm de longo.

Sarpa salpa  (Linnaeus, 1758)

Gal: Saboga     Cast: Salpa         Fam. Sparidae

Corpo alongado e ovalado, de cor prateada, con estreitas liñas amarelas
que o percorren desde a cabeza ata o pedúnculo da aleta caudal. Especie
gregaria, que pode observarse en grandes bancos en augas superficiais.
Pode alcanzar os 45 cm de lonxitude máxima.
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Diplodus sargus  (Linnaeus, 1758)

Gal: Sargo     Cast: Sargo Fam. Sparidae

Corpo ovalado e comprimido lateralmente, de cor prateada con liñas
verticais máis escuras aos lados. Atópase en fondos rochosos próximos
á costa, onde se alimenta de todo tipo de invertebrados mariños. É unha
especie gregaria e pode alcanzar os 45 cm de longo.

Diplodus vulgaris  (E. Geofrey Saint-Hilaire, 1817)

Gal: Chaparela     Cast: Mojarra Fam.Sparidae

O seu aspecto xeral é moi semellante ao do D. sargus, pero diferénciase
con claridade pola cor, que neste caso é gris-prateada con dúas bandas
de cor negra, unha detrás da cabeza e outra na base da aleta caudal.
Habita en augas superficiais, sobre fondo de rocha. Ata 45 cm.
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Sparus aurata  Linnaeus, 1758

Gal: Dourada     Cast: Dorada Fam. Esparidae

Corpo ovalado e comprimido, de cor prateada e con dúas manchas
características, unha dourada entre os ollos e outra escura detrás do
opérculo. Vive en augas superficiais, onde se alimenta de pequenos
invertebrados e de peixes. É unha especie gregaria que pode alcanzar
70 cm de lonxitude máxima.

Labrus bergylta  (Ascanius, 1767)

Gal: Maragota, Pinto     Cast: Maragota, Pinto Fam Labridae

Corpo robusto, cunha cabeza grande e dentes fortes. A cor é tan
variábel que chegan a considerarse dúas clases (Pintos e Maragotas). É
unha especie que vive en augas pouco profundas en fondos rochosos,
onde se alimenta de pequenos crustáceos e moluscos. Ata 60 cm.
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Symphodus melops  (Linnaeus, 1758)

Gal: Vello     Cast: Porredana Fam. Labridae

Semellante á especie anterior inda que algo menos robusta.
Caracterízase por unha mancha escura no pedúnculo da aleta caudal.
Cor parda verdosa con numerosas manchas pardo-arrubiadas. Atópase
en augas superficiais e aliméntase de todo tipo de invertebrados. Ata 30
cm.

Coris julis  (Linnaeus, 1758)

Gal: Doncela, Señorita     Cast: Julia Fam. Labridae

Corpo esvelto e alongado duns 20-25 cm. A súa cor é variábel
dependendo do estado de madureza e do sexo, pero sempre moi vistosa.
É unha especie gregaria que vive en augas litorais, onde se alimenta de
crustáceos, moluscos, equinodermos e outros invertebrados.
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Gobius cobitis  Pallas, 1811

Gal: Lorcho cabezudo     Cast: Gobio de roca Fam.Gobiidae

O seu robusto corpo cilíndrico, que pode alcanzar ata 27 cm, convérteo
no góbido máis grande destas costas. A súa cor é pardo-agrisada, con
algunhas franxas máis escuras. Fondos de rocha en augas pouco profundas
e charcas intermareais. Aliméntase de algas, invertebrados e pequenos
peixes.

Parablennius gattorugine  (Brünnich, 1768)

Gal: Demo     Cast: Cabruza Fam. Blenniidae

De corpo robusto e alongado, posúe dous tentáculos ramificados
sobre os ollos e outros dous menos notábeis sobre as narinas. De cor
parda con alternancia de bandas máis escuras. Vive en fondos de rocha
en augas pouco profundas, alimentándose de invertebrados mariños. Ata
30 cm.
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Tripterygion delaisi  Cadenatet Blanche, 1971

Gal: Lorcho de cabeza negra     Cast: Moma amarilla Fam. Tripterygiidae

Peixe de pequeno tamaño (6 ou 7 cm) que vive nas fendas e ocos dos
fondos rochosos infralitorais. Os machos territoriais presentan corpos
amarelos con cabeza negra, mentres as femias e os machos non territoriais
amosan unha cor agrisada máis discreta. Aliméntanse de invertebrados
bentónicos.

Chelon labrosus  (Risso, 1826)

Gal: Muxo     Cast: Múgel, Lisa Fam. Mugilidae

Corpo alongado e cilíndrico, aplanado sobre os ollos. Dorso gris
azulado e prateado no resto. É unha especie gregaria que se move en
bancos preto da costa alimentándose de pequenos invertebrados e de
algas. Pode superar os 70 cm de lonxitude total.
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Zeugopterus punctatus  (Bloch, 1787)

Gal: Tapaconas     Cast: Falso rodaballo Fam. Scophthalmidae

Pez co corpo ovalado e aplanado. A superficie dorsal é áspera, de cor
castaña escura con manchas negras. Posúe unha boca protáctil coa que
captura pequenos peixes e crustáceos. Vive en augas pouco profundas,
en fendas e sobre rochas. Ata 25 cm de lonxitude total.

Balistes carolinensis  Gmelin, 1789

Gal: Peixe porco     Cast: Pez ballesta Fam. Balistidae

Corpo alto e comprimido lateralmente. A pel é moi dura e a boca
pequena pero armada cuns afiados dentes. Na súa primeira aleta dorsal
destacan tres robustos radios agudos. Vive en augas superficiais con
fondos de rocha, alimentándose de invertebrados mariños. Ata 75 cm.
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Caretta caretta (Linnaeus, 1758)

Gal: Tartaruga común     Cast: Tortuga común Fam: Cheloniidae

Tartaruga mariña de ata 1 m de  longo. Ten o corpo protexido por
unha cuncha de cor castaña no dorso e amarela no ventre. Desprázase
grazas ás súas longas aletas anteriores. En Galiza atópase de cando en
vez, polo xeral, individuos xuvenís procedentes do Caribe, lugar onde
nacen e a onde volverán para criar 15 ou 30 anos despois.

Delphinus delphis (Linnaeus, 1758)

Gal: Golfiño común     Cast: Delfín común Fam: Delphinidae

Dorso de cor negra, ventre branco, unha liña de cor amarela aos lados,
e un típico fociño alongado. Vive nas augas costeiras exteriores en
grandes grupos e penetra nas augas das rías en primavera. Ata 2,30 m
de longo.
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Tursiops truncatus (Montagu, 1821)

Gal: Arroaz     Cast: Delfín mular Fam: Delphinidae

Coloración negra no dorso que se fai máis clara nos costados e ventre
branco, fociño algo máis curto que o da especie anterior. Atópanse en
augas costeiras no interior das rías, formando grupos de 15 a 30
individuos, fundamentalmente femias e crías. Ata 3,40 m de longo.

Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758)

Gal: Toniña     Cast: Marsopa común Fam: Phocoenidae

Cor escura no dorso que se converte en gris no costado e branca no
ventre. A diferenza das especies anteriores, o seu fociño é curto. Vive
en augas da plataforma en pequenos grupos de 3 a 9 individuos. Ata
2,00 m de longo.
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Guía visual de los animales marinos

ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS

Un dos mellores xeitos de coñecer os segredos que se agachan baixo as
augas do Parque é animarse a practicar o mergullo, ben sexa con equipos
autónomos ou sinxelamente cunhas gafas de mergullar e un tubo, desafiando as
frías augas que caracterizan estas costas.

A práctica do submarinismo nas augas do Parque Nacional é unha actividade
que esixe unha autorización específica. Para iso existen formularios específicos,
tanto para o mergullo con equipo autónomo como para o mergullo en apnea,
que deben mandarse ás oficinas do Parque Nacional para a súa aprobación.
Ademais destes formularios deberá achegarse unha fotocopia do DNI, o título
de mergullador e un seguro de accidentes. Tamén se pode obter a autorización
directamente nas Illas, avisando con 24 horas de antelación no teléfono 986687502
para as Cíes e 986687696 para as Ons, e seguindo as indicacións do persoal do
Parque.

Cómpre respectar as zonas mariñas da reserva ás que non está permitido o
acceso. Ademais, durante a actividade, débese poñer un especial coidado en
cumprir a normativa básica para os seguintes casos:

u Prohíbese extraer plantas ou animais.
u Non se deben recoller cunchas nin outros restos bioxénicos, nin alterar

a fauna bentónica.
u Non se deben mover nin voltear as pedras no fondo.
u Está prohibido dar de comer aos peixes.
u Non se debe perturbar refuxios coma fendas ou covas
u En caso de atopar restos de interese arqueolóxico, estes non se deben

mover. Hai que sinalizalos e dar parte do achado ás autoridades do 
Parque Nacional ou á Gardaría forestal.

u Débese cumprir a normativa de seguridade nas actividades subacuáticas
(B.O.E. 22/XI/1997)

En todo momento deberase atender as indicacións do persoal do Parque
Nacional.
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PRINCIPAIS GRUPOS DE ANIMAIS MARIÑOS

Poríferos (esponxas): Animais de formas moi variadas e cores rechamantes,
pero sempre co corpo perforado para o paso da auga.

Cnidarios: Animais de simetría radial, coa boca en posición central e arrodeada
de tentáculos que posúen células urticantes.

Escifozoos: Cnidarios peláxicos con forma de paraugas ou de parasol, 
comunmente coñecidos como medusas.

Hidrozoos: Cnidarios de pequeno tamaño e colonias ramificadas que 
comparten un exoesqueleto quitinoso. Existen algunhas especies solitarias
como é o caso dos veleiros.

Anthozoos: Cnidarios sésiles, solitarios ou coloniais, nos que o estado 
medusa está completamente ausente. Ramos de mar e estrugas de mar.

Platelmintos (vermes planos): Vermes de corpo brando e aplanado de estrutura
moi sinxela.

Nemertinos: Vermes de corpo cilíndrico e liso, tipicamente mariños.

Poliquetos: Vermes mariños segmentados. Poden ser de vida libre ou sedentaria
e están asociados a unha gran variedade de hábitats.

 Equiúridos: Invertebrados mariños co corpo en forma de saco, do cal sae unha
longa probóscide que non se pode retraer.

Sipuncúlidos: Invertebrados con forma de verme compostos por un tronco e
unha probóscide que pode retraer no seu interior.

Crustáceos: Animais segmentados que se caracterizan por posuír unha cuberta
protectora e apéndices articulados.

Cirrípedos (percebes e arneiróns): Crustáceos que viven fixados ao 
substrato, ben por medio dun pedúnculo, como o percebe, ou por un disco
basal como os arneiróns.

Isópodos (paponas): Crustáceos co corpo aplanado, numerosas patas e 
segmentación ben marcada.

Anfípodos (pulgas de area): Crustáceos comprimidos lateralmente, con
numerosas patas e segmentación ben marcada.

Decápodos (camaróns de rocha e cangrexos): Crustáceos coa cabeza e o tórax
protexidos por unha soa peza, o cefalotórax, e provistos de dez patas, das cales
o primeiro par adoita ser quelípedo.

Moluscos: Animais de corpo brando e sen segmentar, posúen un pé musculoso
e unha cuncha calcaria que nalgunhas especies desaparece ou está reducida.
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Poliplacóforos (quitóns): Moluscos co corpo protexido por oito placas. Posúen
un gran pé co que se adhiren ao substrato.

Escafópodos (cabeiros de mar): Moluscos coa cuncha cónica e alongada,
con orificios en ámbolos dous extremos.

Gasterópodos (lapas, caramuxos e babosas de mar): É a maior 
das clases de moluscos. Posúen unha cabeza ben desenvolvida e unha cuncha
que pode desaparecer como no caso das babosas de mar.

Bivalvos (ameixas, mexillóns e navallas): Moluscos comprimidos
lateralmente e cunha cuncha formada por dúas valvas que cobren totalmente o
corpo do animal.

Cefalópodos (chocos comúns e polbos): Moluscos peláxicos e depredadores
co pé dividido nunha serie de brazos que arrodean a boca. A maioría carece de
cuncha ou tena moi reducida.

Briozoos: Animais que se organizan en colonias de formas moi variadas, os
individuos teñen a forma dunha caixiña cun orificio polo que asoma unha coroa
tentacular.

Equinodermos: Animais de simetría pentarradial cun endoesqueleto calcario
e espiñas sobre a superficie do corpo.

Asteroideos (estrelas de mar): Equinodermos con brazos que non se 
diferencian claramente do disco central.

Ofiuroideos (ofiúras): Equinodermos con brazos longos e delgados, cun
marcado disco central.

Echinoideos (ourizos de mar): Equinodermos esféricos ou aplanados, 
que carecen de brazos e teñen toda a superficie externa cuberta por espiñas
móbeis.

Holothuroideos (cogombros de mar): Equinodermos cilíndricos que 
teñen os pes ambulacrais bucais en forma de tentáculos.

Ascidias: Animais con forma de saco que viven fixados ao substrato e posúen
dous sifóns para o paso da auga.

Peixes: Animais fusiformes co corpo dividido en cabeza, tórax e cola. Posúen
aletas e respiran mediante branquias. Adoitan presentar escamas, aínda que non
en todas as especies.

Réptiles (tartarugas): Animais tetrápodos coa pel cuberta por escamas e
respiración pulmonar. As tartarugas posúen unha cuncha protectora.

Mamíferos mariños (golfiños e marsopas): Mamíferos adaptados á vida mariña
pero que precisan saír á superficie para respirar, pois posúen respiración pulmonar
como o resto dos mamíferos.
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GLOSARIO DE TERMOS CIENTÍFICOS

Aurículas: Expansións laterais das valvas á altura do ligamento.

Bentos: Conxunto de organismos que viven en estreita relación cós fondos
mariños.

Biso: Filamentos segregados por algúns moluscos bivalvos para fixarse ao
substrato.

Cefalotórax: Parte anterior do esqueleto externo dos crustáceos que cobre a
rexión cefálica e o tórax.

Costelas: Formacións ornamentais elevadas e alongadas, propias das cunchas
dalgúns moluscos.

Canle Sifonal: Formación acanalada que forma o extremo aberto na abertura
dos moluscos gasterópodos.

Captáculos: Tentáculos filiformes para a captura do alimento propios dos
moluscos escafópodos.

Ceratas: Expansións dorsais do corpo dalgúns nudibranquios, con funcións
respiratorias dixestivas e defensivas.

Detritos: Restos orgánicos de seres vivos.

Espículas: Pequenas estruturas minerais que forman parte do soporte esquelético
dalgúns invertebrados.

Estipes: Pé que soporta a fronde dunha alga.

Frondes: Conxunto de láminas que conforman o corpo dunha alga.

Gónadas: Órganos sexuais primarios destinados á produción de gametos.

Hábitat: Lugar onde vive un organismo.

Medusa: Tipo morfolóxico dos cnidarios xeralmente de vida libre.

Mimetismo: Propiedade que posúen algúns organismos para camuflarse no
medio que os arrodea.

Narinas: Aberturas nasais externas.
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Opérculo (moluscos): Estrutura quitinosa ou calcaria que cerra a abertura nos
moluscos gasterópodos.

Opérculo (peixes): Peza ósea que protexe as branquias.

Embigo: Orificio situado na base das cunchas dalgúns moluscos gasterópodos.

Ovíparo: Animal que pon ovos que eclosionan no medio externo.

Palpos: Órganos sensoriais especializados dalgúns poliquetos.

Penacho branquial: Estrutura branquial de forma circular ou espiral, con función
alimenticia e respiratoria propia dalgúns poliquetos.

Pereiópodos: Apéndices torácicos dos crustáceos.

Plancto: Organismos microscópicos que viven libres na auga, pero cunha
capacidade de movemento moi limitada que non lles permite moverse
independentemente das correntes.

Pólipo: Forma bentónica dos cnidarios, normalmente fixada ao substrato.

Probóscide: Farinxe musculosa e evaxinábel propia dalgúns vermes poliquetos.

Protáctil: Que pode proxectarse.

Quelípedos: Patas a modo de pinza nos crustáceos decápodos.

Rinóforos: Segundo par de tentáculos cefálicos presentes en nudibranquios.

Sésil: Organismo que vive fixado ao substrato.

Sifón: Estrutura tubular utilizada para a toma e a expulsión de líquidos.

Tubícula: Organismo que vive no interior dunha estrutura tubular que el mesmo
constrúe.

Túnica: Cuberta externa característica das ascidias.

Valvas: Cada unha das dúas pezas que forman a cuncha dun molusco bivalvo.

Zooplancto: Compoñente zoolóxico do plancto.
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LISTADO SISTEMÁTICO DE ESPECIES

ESPONJAS

Cliona celata, 20
Tethya aurantiún, 20

CNIDARIOS

Actinia equina, 23
Actinia fragacea, 23
Anemonia viridis, 22
Aurelia aurita, 21
Bunodactis verrucosa, 24
Corynactis viridis, 24
Leptogorgia sarmentosa, 22
Velella velella, 21

PLATELMINTOS

Ciclosporus papillosus, 25

NEMERTINOS

Lineus longissimus, 25

POLIQUETOS

Arenicola marina, 27
Eulalia viridis, 26
Lepidonotus clava, 27
Perinereis oliveirae, 26
Pomatoceros triqueter, 29
Sabellaria alveolata, 28
Sabellidae indet., 28
Spirorbis sp., 29

EQUIÚRIDOS

Bonelia viridis, 30

SIPUNCÚLIDOS

Sipunculido indet., 30

CRUSTÁCEOS

Atelecyclus undecimdentatus, 39
Athanas nitescens, 35
Balanus perforatus, 32

Cancer pagurus, 39
Carcinus maenas, 40
Chthamalus montagui, 32
Eriphia spinifrons, 42
Galathea strigosa, 36
Galathea squamifera, 36
Inachus sp., 38
Lepas anatifera, 31
Ligia oceanica, 33
Maja squinado, 38
Necora puber, 40
Orchestia mediterranea, 34
Pachigrapsus marmoratus, 42
Palaemon serratus, 35
Pilumnus hirtellus, 41
Pisidia longicornis, 37
Pollicipes pollicipes, 31
Porcellana platycheles, 37
Sphaeroma serratum, 33
Talitrus saltator, 34
Xantho incisus, 41

MOLUSCOS

Acanthochitona crinita, 43
Anomia ephippium, 61
Antalis vulgare, 44
Aplysia punctata, 54
Bertella plumula, 55
Calliostoma zizyphinum, 48
Callista chione, 59
Chaetopleura angulata, 43
Chamalea striatula, 63
Chlamys varia, 60
Chromodoris purpurea, 56
Dosinia exoleta, 59
Ensis arcuatus, 62
Ensis siliqua, 62
Gibbula cineraria, 46
Gibbula pennanti, 47
Gibbula magus, 47
Gibbula obliquata, 48
Haliotis tuberculata, 44
Hinia incrassata, 54
Hinia reticulata, 53
Hypselodoris cantabrica, 56
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Hypselodoris villafranca, 57
Littorina neritoides, 49
Littorina obtusata, 49
Littorina saxatilis, 50
Monodonta lineata, 46
Mytilus galloprovincialis, 58
Nucella lapillus, 52
Ocenebra erinacea, 53
Octopus vulgaris, 64
Onchidella celtica, 58
Ostrea edulis, 61
Patella sp., 45
Patina pellucida, 45
Pecten maximus, 60
Rostanga rubra, 55
Sepia officinalis, 64
Spurilla neapolitana, 57
Tellina tenuis, 63
Trivia arctica, 51
Trivia monacha, 52
Turritella communis, 50
Turritella triplicata, 51

BRIOZOOS

EQUINODERMOS

Aslia lefevrei, 70
Asterias rubens, 66
Asterina gibbosa, 66
Echinocardium cordatum, 69
Echinus esculentus, 69
Holothuria forskali, 70
Marthasterias glacialis, 67
Ophiothrix fragilis, 67
Paracentrotus lividus, 68
Psamechinus miliaris, 68

ASCIDIAS

Botryllus schlosserii, 71

PECES

Balistes carolinensis, 80
Chelon labrosus, 79
Conger conger, 72

Coris julis, 77
Dicentrarchus labrax, 74
Diplodus sargus, 75
Diplodus vulgaris, 75
Gobius cobitis, 78
Labrus bergylta, 76
Muraena helena, 73
Parablennius gattorugine, 78
Sarpa salpa, 74
Scyliorhinus canicula, 72
Sparus aurata, 76
Symphodus melops, 77
Tripterygion delaisi, 79
Trisopterus luscus, 73
Zeugopterus punctatus, 80

REPTILES

Caretta caretta, 81

MAMÍFEROS

Delphinus delphis, 81
Phocoena phocoena, 82
Tursiops truncatus, 82
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LISTADO ALFABÉTICO DE ESPECIES
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Rostanga rubra, 55

Sabellaria alveolata, 28
Sabellidae indet., 28
Sarpa salpa, 74
Scyliorhinus canicula, 72
Sepia officinalis, 64
Sipunculido indet., 30
Sparus aurata, 76
Sphaeroma serratum, 33
Spirorbis sp., 29
Spurilla neapolitana, 57
Symphodus melops, 77

Talitrus saltator, 34
Tellina tenuis, 63
Tethya aurantiún, 20
Tripterygion delaisi , 79
Trisopterus luscus, 73
Trivia arctica, 51
Trivia monacha, 52
Turritella communis, 50
Turritella triplicata, 51
Tursiops truncatus, 82

Velella velella, 21

Xantho incisus, 41

Zeugopterus punctatus, 80


