
Invasións biolóxicas nas nosas costas: 
o sargazo do Xapón e o mexillón de Nova Zelandia

Fátima Vaz-PintoA,B,Ignacio GestosoA, Marina GómezA, Francisco BarreiroA, Celia OlabarriaA, 

Francisco ArenasB, Mariano LastraA, Jesús LópezA

ADepartamento de Ecología y Biología Animal, Universidad de Vigo, 36310 Vigo, Spain.
BCentro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR/CIMAR)- Porto, Rua dos Bragas 28, 4050-123 Porto (Portugal)



Nos  próximos  30  min…

• Introducción
– ¿Que  é  unha  especie  invasora?
– Como  chegan  ás  nosas  costas
– Exemplos  coñecidos  na  Galicia

• A  nosa  investigación
– Alga  do  Xapón
– Mexillón  de  Nova  Zelandia



¿Que  é  unha  especie  invasora?

Especie invasora

Especie  dominante,  axente  de  cambio,  impactos  ecolóxicos

Especie naturalizada

Especie establecida,  que  se  reproduce e  mantén unha  poboación

Especie  non-nativa

Especie transportada  a  unha  área  fora  da  súa distribución natural



1) Transporte Poboación  de  orixe

Invasión

Como  chegan ás  nosas costas?

Cultivos  mariños



Invasión

1) Transporte Poboación  de  orixe

Como  chegan ás  nosas costas?



Invasión

1) Transporte Poboación  de  orixe

Como  chegan ás  nosas costas?



Exemplos  en  Galicia

• Caranguexo  de  río  americano
(Procambarus  clarkii)

• Ameixa  xapónica
(Ruditapes  philipinarum)

• Galápago  de  Florida
(Trachemys scripta elegans)  



As  macroalgas  non-nativas  en  
Galicia

Undaria  pinnatifida  
“Wakame”

Grateloupia  
turuturu  

Asparagopsis  armata



• Alga  do  Xapón
(Sargassum  muticum)

As  macroalgas  non-nativas  en  
Galicia



Alga  do  Xapón

Ø Ampla  distribución

ØPrimeira  cita  en  1986



Alga  do  Xapón

Ø Vesículas  de  aire

Ø Rápida  tasa  de  crecemento

Ø Alta  tasa  de  fecundidade



Impactos  sobre  o  ecosistema

Ø Desplazamento  de  outras  

algas;;

Ø Modificación  do  habitat:  

reducción  da  luz;;

Ø Grandes  acumulacións  nas  

praias;;

Ø Interferencia  coas  artes  de  

pesca



A  nosa  investigación

• ¿Qué  factores  afectan  á invasión  
do  sargazo?

• Impactos  do  sargazo  no  
funcionamento  do  ecosistema;;

• Determinar  a  cantidade  total  de  
Sargazo que  chega  ás  praias;;

• Determinar  a  cantidade  relativa  
de  Sargazo  respecto  ó  total  de  
algas  que  chegan  ás  praias.
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Algúns  datos  - competencia

Sargassum  muticum
vs.

Cystoseira  spp.
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• ¿Qué  factores  afectan  á invasión  
do  sargazo?

• Impactos  do  sargazo  no  
funcionamento  do  ecosistema;;

• Determinar  a  cantidade  total  de  
Sargazo que  chega  ás  praias;;

• Determinar  a  cantidade  relativa  
de  Sargazo  respecto  ó  total  de  
algas  que  chegan  ás  praias.



Balieiros Ladeira América

Samil Toralla Patos  (Abra)

Praias  Expostas
• H>0.5m
• Achegas  de  algas  procedentes  de  roquedos  próximos



Ladeira  (Ramallosa) Mañóns

A  Canteira Arnelas

Praias  protexidas
• H<0.5m
• Achegas  de  algas  procedentes  de  roquedos  +  bloom  de  
algas  oportunísticas  (Ulva sp.  ou  leituga  de  mar)
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§ A  cantidade de  Sargazo varada  nas praias é  
consistente  coa  súa distribución  nas rochas:  maiores
cantidades  en  hábitats  protexidos

§ A  proporción de  Sargazo non segue esta  tendencia:  
maiores proporcións en  zonas  intermedias e  moi baixa nas
zonas  protexidas.  

§ O  efecto  do  Sargazo  é  máis importante  nas praias semi-
expostas con  unha maior proporción  da  alga  invasora  
nestas praias.



Importancia  da  chegada  de  
algas  ás  praias

- As  praias  están  
caracterizadas  por  unha  baixa  
produción  primaria in  situ

- O  ecosistema  está  baseado  en  
aportes  alóctonos  de  materia  
orgánica:  Algas  á  deriva,  restos  
de  animais,  etc.



Sargassum    vs   Cystoseira
invasora                                  nativa

§ A  cantidade de  
Sargazo e  Cystoseira
amosan un  
“acoplamento”  na súa
chegada ás praias



Redes  tróficas

Aportes

Depende  
• do  material  que  chega
• do  tempo  de  permanencia

1º Herbívoros

2º Consumidores  
secundarios

3º Depredadores  
vertebrados

Colonización

Cambios  na composición  
dos  aportes  de  algas  debido  
ó  aumento  da  chegada de  
especies  invasoras
(Sargazo)  podería ter  

importantes  implicacións
ecolóxicas

?



O mexillón de Nova Zelandia

…quén é
de onde ven

qué fai aquí…



O mexillón de Nova Zelandia 
Xenostrobus securis (Lamarck 1819)

Especie exótica con potencial invasor

(Catálogo español de especies exóticas 

invasoras, RD1628/2011) 

Molusco bivalvo pequeno: 2- 4 cm

Amplo rango de salinidade : 1 – 31 ‰ *34

Sustrato rocoso natural ou artificial, 

fango ou area.

Capacidade de modificar o hábitat



De	  onde	  ven…

Xapón

Italia

Francia

Nativa	  de	  Nova	  
Zelandia	  e	  Australia

España
Galicia:	  Ría	  de	  Vigo	  ano	  1995	  (Garci	  e	  col.	  2007)

Ostra importada do Adriático para o seu engorde 
nas augas da ensenada de San Simón 

Augas de lastre das sentinas dos barcos

Semilla importada de moluscos para cultivo  

¿cómo  chegou?



Nosa investigación

Distribución (2011,2012)
• Mostraxe franxa intermareal
• Transectos 30 m
• Abundancias e coberturas

Modelo de expansión – mostraxes 2011, 2012, 2013
Predicións e xestión

Impacto no ecosistema
• Fauna asociada
• Competencia co mexillón 
galego
• Efectos do cambio climático
• Importancia dos predadores



Distribución 

Ría  de  Arousa  
Ría  de  Pontevedra  Ría  de  Vigo  
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Distribución: Ría de Arousa



Ría  de  Arousa  Ría  de  Pontevedra  
Ría  de  Vigo  

Mostraxes 2011, 2012 parecen indicar lenta expansión en novos puntos nas rías de Vigo e Pontevedra
Non se atopou na Ría de Arousa

Gradiente de abundancias: dende o interior á parte media das rías, e saltos de distribución
Nova mostraxe no ano 2013, máis sitios en todas todas as rías.



Competencia con Mytilus galloprovinciallis

ExclusiónNo  Exclusión



Piñas con moitos individuos protexen o 
mexillón invasor dos predadores 

Mytilus galloprovincialis crece sempre máis

O mexillón invasor ten maior indice de 
condición co nativo.

Competencia con Mytilus galloprovinciallis
R
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Consideracións finais

Atopalo en novos sitios podería indicar posible expansión da especie 
-salinidade, saltos de distribución –

Semella ter algunha vantaxe na competencia con M. galloprovincialis

Modelo de expansión: predicións e xestión

Bateas??
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Non cortes, nin rompas as ramas de 
sargazo, asi evitarás unha posible dispersión 

dos fragmentos fértiles a novas áreas.

Ter coidado ó traballar con artes de pesca 
ou marisqueo, ou tamén cos motores 

foraborda en zonas con presenza do alga, así 
evitarás rachar as algas e facilitar a súa 

dispersión.

Aprender a distinguilo dos nativos

Revisar a embarcación por se ten 
algún exemplar fixado (motor, rizón, 

casco…) para non transportalo en caso 
de desprazamento.

Lava con auga e lixivia os motores 
foraborda e os cascos das 

embarcacións que sexan trasladadas 
por terra a distintas zonas da costa

Suxerencias

De  maneira  xeral,  evitar  introducir  algas  e  animais  non  nativos  no  medio,  
como  poden  ser  especies  mercadas  ou  que  teñamos  en  acuarios

¿e  a  administración…?



Plan galego de especies exóticas invasoras
http://www.medioruralemar.xunta.es/areas/conservacion/biodiversidade/xestion_
da_biodiversidade/linas_de_traballo/plan_de_especies_exoticas_invasoras/



http://www.medioruralemar.xunta.es/areas/conservacion/biodiversidade/es
pecies/especies_invasoras/



http://www.mpi.govt.nz/biosecurity-animal-welfare
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¡moitas grazas pola súa atención!


