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Introducción

1. INTRODUCIÓN.
1.1. Bentos intermareal.
O bentos mariño comprende o conxunto de seres vivos que viven asociados
aos fondos mariños. A diferencia do necton e do plancton, as comunidades
bentónicas, por estar intimamente ligadas ao substrato, teñen unha diferente
composición dependendo de varios factores. Entre eles podemos destacar:
natureza do fondo, profundidade, orografía, orientación e grado de exposicón á
ondaxe, cobertura vexetal, etc. Segundo a natureza do substrato, o bentos pode
ser: de fondos rochosos ou de fondos sedimentarios.
A zona intermareal é unha franxa que se encontra na parte superior do
medio mariño xusto por debaixo do medio terrestre. A fauna bentónica que vive
nesta zona está sometida ao balance mareal que lle causa diferentes fontes de
estrés (desecación, cambios bruscos de temperatura, embate das ondas, etc), o
que convirte esta franxa nun hábitat esixente (HELMUTH & HOFMANN, 2001).
Deste xeito só un número reducido de especies son capaces de soportar estas
limitantes condicións de vida.
A zona intermareal está comprendida entre o límite superior de distribución
de gasterópodos litorínidos e o límite superior das algas laminariales que separa
o intermareal do infralitoral.
No intermareal, existe un gradiente vertical en función dos diferentes
períodos de emersión no que varía a abundancia, composición e diversidade da
fauna; tenderá a aparecer un maior número de especies de animais mariños
canto máis próximo ao infralitoral, xa que as condicións de estrés do nivel máis
alto do intermareal, están máis atenuadas no máis baixo (TOMANEK & HELMUTH,
2002).
En latitudes templadas, hai unha tendencia ao aumento no número de
individuos e especies dende o inverno cara o verán, producíndose unha
diminución entre verán e inverno. Estes patróns de distribución temporal e
espacial pódense ver afectados tanto por fenómenos naturais (variacións da
temperatura, cambios no aporte de alimento) ou pola actividade humana
(vertidos ao mar, construcción de estructuras artificiais, etc).
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1.2. As perturbacións antrópicas e a súa influencia no bentos
mariño.
Os ecosistemas bentónicos son moi sensibles ás perturbacións de orixe
antrópico como a contaminación, xa sexa orgánica ou á derivada de vertidos de
productos contaminantes. Ademais, moitos organismos bentónicos, debido ao
seu modo de vida ou alimentación, tenden a acumular sustancias tóxicas que
poden pasar aos diversos compartimentos das redes tróficas. Debido á súa
posición na zona máis somera, e á súa contínua emersión e somerxión, as
cinturas máis afectadas polos vertidos de productos contaminantes son as que
se atopan no piso intermareal.
Os vertidos marítimos na costa galega son múltiples e moi variados: residuos
fecais, metais pesados, hidrocarburos e derivados, etc. Ademáis, en Galiza existe
un sistema de ventos e correntes que fai que durante o outono e o inverno a
traxectoria de materiais á deríva sexa cara a costa, e como consecuencia, todos
os vertidos desa época rematan chegando á costa (RUIZ-VILLARREAL et al., 2006)
1.3. Os vertidos de hidrocarburos no medio mariño.
Entre os vertidos mariños máis estudiados atópanse os derrames de petróleo
producidos polos accidentes de petroleiros. As costas galegas teñen sufrido
múltiples naufraxios de petroleiros como os do Polycommander (1970),
Urquiola (1976), Andros Patria (1978) e Aegean Sea (1992); deles, o último
(aínda que probablemente non derradeiro), foi o do Prestige ocurrido no 2002.
Por desgracia estes vertidos prodúcense por todo o mundo, entre eles cabe
destacar os do Amoco Cadiz (1978), Exxo Valdez (1989) e Erika (1999), etc. Se
ben é certo que estes acontecementos, aínda que catastróficos e terribles, non
son a forma máis habitual nin máis grave de contaminación, si que son
acontecementos moi mediáticos aos que, polo tanto, foron destinados multitude
de fondos para a investigación, atopándose unha amplia bibliografía ao respecto
como resultado (JEWETT et al., 1999; DAUVIN, 2000; PORTE et al., 2000; PASTOR
et al., 2001; LE HIR & HILY, 2002; GÓMEZ-GESTEIRA & DAUVIN, 2005). Outros
vertidos marítimos de hidrocarburos, como os sentinazos (limpeza dos tanques
de crudo en alta mar) ou as verteduras terrestres de colectores urbáns, son máis
habituais, pero de menor cuantía, e producen un goteo constante de
2
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contaminación no litoral. A pesar disto, os efectos desta contaminación está
pouco ou nada estudada no litoral galego.
1.4. O accidente do Prestige nas costas galegas.
Cando o día 19 de Novembro de 2002 o petroleiro Prestige tronza, despois
de un longo periplo pola costa galega, verteu as 77.000 Tm de crudo que levaba,
moitos dos habitats costeiros sufriron unha enorme perturbación (JUNOY et al.,
2005; SANCHEZ et al., 2006; VARELA et al., 2006). Como consecuencia,
numerosos estudos foron levados a cabo para cuantificar a magnitude do
impacto no sistema costeiro. O primeiro deles foi o proxecto SAVICO que
evaluou o impacto sobre o litoral no período inicial inmediatamente posterior
ao vertido, ou sexa na primavera do ano 2003. Posteriormente, o proxecto
RECOSUCO, tratou de dar continuidade aos resultados do proxecto SAVICO, e
así comprobar o impacto do vertido ao longo do tempo. No proxecto
RECOSUCO, mostreáronse as zonas intermareais rochosas de dúas zonas
afectadas (Caldebarcos e Aguiño) e unha zona control (O Segaño) durante os
anos 2004 e 2005.
1.5. Crustáceos.
Os crustáceos son un dos grupos zoolóxicos con maior diversidade e
abundancia na zona intermareal (CRUZ et al., 2003; KITSOS & KOUKOURAS, 2003;
ARAÚJO et al, 2005). Dentro dos crustáceos, os anfípodos (Superorde
Peracarida), foron considerados en diversos estudos como bioindicadores de
contaminación (GÓMEZ-GESTEIRA & DAUVIN, 2000) debida á súa elevada
sensibilidade aos tóxicos. A pouca dispersión e a baixa fecundidade dos
peracáridos en xeral e dos anfípodos en particular, fai que estes crustáceos
sexan especialmente sensibles xa que tardan moito tempo en recuperarse dunha
catástrofe. Por exemplo, en Pierre Noire (Bretaña Francesa) despois do
afundimento do Amoco Cadiz, a comunidade de anfípodos tardou 15 anos en
acadar os niveis anteriores á perturbación (DAUVIN, 1998; GÓMEZ-GESTEIRA &
DAUVIN, 2000). Por este motivo, esta memoria de T. I. T. centrouse no estudo da
evolución temporal dos crustáceos no intermareal rochoso de Caldebarcos,
dentro do proxecto RECOSUCO.
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1.6. OBXECTIVOS.
1.

Describir e caracterizar a comunidade de crustáceos de fondos

duros intermareales de Caldebarcos.
2.

Analizar a distribución espacial e a evolución temporal desa

comunidade en tres niveis da zona intermareal.
3.

Determinar os posibles patróns de recuperación da comunidade de

crustáceos, despois do vertido do Prestige.
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2. MATERIAL E MÉTODOS.
2.1. ÁREA DE ESTUDO.

Fig. 2.1.- Situación da zona de mostraxe.
A zona estudiada (42º50’47,4’’N; 09º07’52,7’’W) sitúase cerca de Punta
Caldebarcos no concello de Carnota. Esta zona atópase na franxa de costa que se
sitúa entre a Costa da Morte e as Rías Baixas. Por atoparse na costa atlántica
galega sofre o influxo dos afloramentos; fenómeno habitual en toda a costa
occidental atlántica, e noutras costas occidentais doutros océanos como o
Pacífico ou o Índico. Trátase dunha costa rochosa constituída por masas
graníticas situada nunha zona exposta ou moi exposta ao ondaxe. Actualmente
está zona está incluída dentro da Rede Natura 2000.
2.2. Extracción e procesado das mostras.
Para a obtención das mostras dividíuse o intermareal (ou mesolitoral), en
tres niveis seguindo a distribución da fauna e da flora. Cada un destes niveis, á
súa vez dividiuse en tres subniveis: A, B e C. (Fig. 3.1)
O nivel 1 (intermareal superior) correspóndese coa cintura de Chthamalus
spp., na que ademais podese atopar Littorina saxatilis. e Patella spp.


Nivel 1A: Zona na que escasea o Chthamalus spp. e están presentes

os liques Verrucaria maura e Lichina pygmaea.
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Nivel 1C: Zona na que Chthamalus spp. amosa a súa máxima

abundancia; en ocasións poden aparecer algúns individuos de Mytilus
galloprovincialis.
O nivel 2 (intermareal medio) correspónde coa cintura de Mytilus
galloprovincialis, na que tamén se atopa Chthamalus spp. e Patella spp.


Nivel 2A: Zona na que xa é escaso o Chtamalus spp. e comeza o

Mytilus galloprovincialis a aparecer en maior número.


Nivel 2C: Zona onde Mytilus galloprovincialis alcanza a súa

máxima abundancia.
O nivel 3 (intermareal inferior) correspóndese coa cintura da alga
Mastocarpus stellatus.


Nivel 3A: Zona na que tamén se pode atopar a estrela

Marthasterias glacialis e Mytilus galloprovincialis.
Do subnivel B só se tomaron fotografías, que non se analizarán nesta
memoria. En cada subnivel A (superior) e C (inferior) tomáronse dúas mostras
que se identificaron coas letras I e D. No nivel 3 só se tomaron mostras do
subnivel superior (A) (Fig 3.1).

S
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NIVEL 1
Intermareal superior (cintura
de Chthamalus spp.)

NIVEL 2
Intermareal medio (cintura de
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Fig. 3.1.- Niveis de mostraxe
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As mostras obtivéronse por raspado dunha superficie de 40 x 40 cm,
buscando superficies enteiras que non tiveran pozas ou fendeduras. Para o
raspado utilizouse un marco de 40 x 40 cm de aceiro inoxidable. Primeiro
recolléronse cunhas pinzas os exemplares de maior tamaño, e posteriormente
empregando rasqueta e brocha recolleronse os exemplares de menor tamaño. A
fauna recollida introducíuse en botes herméticos de plástico con auga de mar, co
fin de que a fauna morrese por asfixia.
Unha vez no laboratorio as mostras foron fixadas engadindo pequenas
cantidades de formol ao 5% cada 30 minutos ata que non se observou
movemento na fauna. Posteriormente, as mostras cribáronse con unha de luz de
malla de 0,5 mm, e conserváronse en alcol etílico de 70º neutralizado con bórax.
O calendario da toma de mostras foi:

Data

Inverno 2004

Verán 2004

Inverno 2005

Verán 2005

21 de febreiro 04

3 de agosto 04

10 de febreiro 05

21 de agosto 05

2.3. Estudo do material.
Os organismos recolectados foron identificados ata o nivel de especie,
sempre que foi posible, anotando sempre o número de individuos presentes.
2.3.1. Análise dos datos.
Unha vez identificados e cuantificados todos os crustáceos, elaboráronse as
listas dos taxa atopados. A táboa preséntanse como o Anexo deste traballo.
Os datos obtidos de crustáceos representáronse e analizaron do seguinte
modo:
 Histogramas, nos que se representou a abundancia en canto a número de
individuos dos grupos máis representativos, é dicir, cirrípedos, isópodos e
anfípodos. No grupo outros incluíronse grupos de crustáceos cunha
representación menor, é dicir, ostrácodos, leptostráceos, tanaidáceos e
decápodos.
 O programa PRIMER foi utilizado para determinar parámetros
univariantes

(riqueza

específica,

abundancia)

e

realizar

a

análise
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multivariante dos datos, tanto de clasificación (dendrogramas) como de
ordenación (escalamento multidimensional ou MDS).
2.3.1.1. Parámetros de riqueza e estrutura da comunidade.
A partir da matriz de abundancias dos taxa atopados foron determinados os
seguintes parámetros:
1. Abundancia: Número de individuos dunha especie ou conxunto de
especies nunha mostra en cada data de mostraxe.
2. Riqueza específica (S): Número de especies presentes nunha mostra en
cada data de mostraxe.
2.3.1.2. Análise multivariante.
Co obxecto de determinar a variabilidade temporal dos crustáceos en cada
nivel de mostraxe, seguíuse o esquema proposto por CLARKE (1993), baseado á
súa vez no de FIELD et al. (1982), e utilizado en diversas memorias de Tese de
Doutoramento como as de CONRADI (1995), NARANJO (1995), ESTACIO (1996),
GUERRA (2001) e MOREIRA (2003) nas que se representou a estrutura da
comunidade por medio de análise de clasificación e ordenación das mostras.
Estas análises foron realizadas por medio do paquete estatístico PRIMER
versión 5.2.3 (“Plymouth Routines In Multivariate Ecological Research”).
Co obxecto de determinar as afinidades entre estacións de mostraxe
utilizouse o índice de similitude de Bray-Curtis (BRAY & CURTIS, 1957). Este
índice presenta a vantaxe, respecto doutros índices de similitude, de non verse
afectado polas dobres ausencias. Con todo, é moi sensible aos valores extremos,
polo que os datos orixinais da matriz de abundancia foron transformados por
medio da raíz cuadrada (CLARKE & WARWICK, 1994). Esta transformación
consegue reducir o efecto das especies máis abundantes á similitude entre dúas
mostras, de forma que as menos abundantes contribúan en maior medida a esta
similitude. Ademais, o seu uso en conxunción co índice de Bray-Curtis fai que o
coeficiente de similitude sexa invariable a un cambio na escala dos datos, por
exemplo, cando son expresados en cm2 ou en m2 (FIELD et al., 1982).
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A notación do índice de similitude de Bray-Curtis é a seguinte:



S jk  100  1  i 1 yij  yik
p

Sjk = Similitude entre mostras j e k



p
i 1

yij  yik



yij = Valor da especie i na mostra j

yik = Valor da especie i na mostra k
Desta forma, o valor da similitude variará entre 0 (cando as mostras
comparadas non teñen ningunha especie en común) e 100 (cando os valores
para todas as especies fosen idénticos en ambas mostras).
A partir da matriz de similitude entre mostras, estas foron clasificadas
mediante o algoritmo de agrupación UPGMA (“Unweighted Pairgroup Method
Using Arithmetic Averages”), cuxo resultado gráfico é un dendrograma onde as
mostras aparecen dispostas en grupos en función da súa similitude media
(programa CLUSTER do paquete PRIMER). Con todo, a pesar da súa
simplicidade, esta análise de clasificación presenta unha serie de limitacións
(FIELD et al., 1982) que aconsella utilizalo en conxunción con métodos de
ordenación co obxecto de contrastar os resultados obtidos naquel.
As análises de ordenación representan a estrutura biolóxica nun espazo
multidimensional, de forma que a distancia entre dous puntos que representen
estacións sería proporcional á similitude na composición das súas comunidades
(ESTACIO, 1996).
A

análise

empregada

nesta

Memoria

foi

o

MDS

(“Non-Metric

Multidimensional Scaling”), de uso estendido en traballos recentes debido á súa
facultade de preservar as distancias baseadas nas disimilitudes entre as
estacións. A fiabilidade da ordenación resultante das estacións pode ser
contrastada por medio do coeficiente de tensión de Kruskal (KRUSKAL & WISH,
1978). Valores deste índice por baixo de 0,1 indican que se pode realizar unha
interpretación moi fiable da representación gráfica da disposición das estacións;
pola contra, os situados por encima de 0,3 suxiren que tal disposición é case
arbitraria (CLARKE & WARWICK, 1994). As análises de clasificación e ordenación
foron realizados coa matriz completa de todos os taxa identificados (77).
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3. RESULTADOS.
3.1. Introdución.
Os crustáceos atopados neste estudo pertencen ás seguintes categorías
taxonómicas: Infraclase Cirripedia, Clase Ostracoda, Orde Leptostraca, Orde
Decapoda, Orde Tanaidacea, Orde Isopoda e Orde Amphipoda.
Co fin de maximizar a eficiencia da análise ordenáronse os distintos taxa en
4 grupos:


Cirrípedos = Infraclase Cirripedia



Isópodos = Orde Isopoda



Anfípodos = Orde Amphipoda



Outros = Clase Ostracoda, Orde Leptostraca, Orde Decapoda e

Orde Tanaidacea.

16,22%

5,41%

29,73%

48,65%

Cirrípedos

Isópodos

Anfípodos

Outros

Fig. 4.1. Proporción do número de especies totais dos catro grupos de
crustáceos considerados neste estudo.
3.1.1.1. Cirrípedos.
Foi o grupo menos diverso en número de especies (4): Chthamalus
montagui, Chthamalus stellatus, Pollicipes pollicipes e Balanus perforatus.
Estiveron representados en todos os niveis e en todas as estacións do estudo
(Fig. 4.1).
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O 95,38% dos individuos totais atopados foron cirrípedos (Fig. 4.2), a
maioría deles pertencentes a Chthamalus montagui (91,85% do total); trátase,
polo tanto, do grupo máis abundante. A variación no número de individuos dos
cirrípedos marcou a tendencia global de todos os grupos dos crustáceos. O
máximo de abundancia situouse no nivel 1C. A medida que se descende do nivel
1A ao 3A o número de cirrípedos diminuíu. O mínimo de abundancia atopouse
no nivel 3A (94 individuos), no que os cirrípedos so representaron o 2% dos
individuos dese nivel.

1,77%
4,62%

95,38%

2,34%
0,51%

Cirrípedos

Isópodos

Anfípodos

Outros

Fig. 4.2. Proporción da abundancia total dos catro grupos de crustáceos
considerados neste estudo.
3.1.1.2. Isópodos.
Atopáronse 22 especies de isópodos (Fig. 4.1). A máxima diversidade
específica presentouse no nivel 3A do verán do 2004 (19 especies). O mínimo foi
atopado no nivel 1A (unha soa especie no inverno do 2005). O número de
especies aumentou a medida que se descende do nivel 1A ao 3A.
Acháronse 2.520 isópodos, o que supón o 1,77% do total dos crustáceos
atopados (Fig. 4.2). Os isópodos foron o terceiro grupo en importancia en
canto ao número de individuos case emparellados cos anfípodos. O máximo de
abundancia atopouse no nivel 3A (839) e o mínimo no 1A (11). A especie máis
abundante foi Campecopea hirsuta que constituíu o 39,58 % de todos os
isópodos atopados. As especies que lle seguiron, en canto ao número de
individuos foron: Ischyromene lacazei e Dynamene bidentatus que constituíron
o 18,48 e o 14,73% respectivamente. Deste xeito, a familia Sphaeromatidae, á
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que pertencen as especies anteriormente citadas, foi a máis numerosa (85,68%).
Segundo se descende do nivel 1A ao 3A houbo unha tendencia ao incremento ata
o nivel 2A; no nivel 2C a abundancia foi un pouco menor que no 2A , e no nivel
3A voltou incrementarse o número de individuos.
3.1.1.3. Anfípodos.
Foi o grupo mais diverso dos atopados, pertencendo o 50% das especies á
Orde Amphipoda (Fig. 4.1). Acháronse un total de 36 especies, das cales 35
foron atopadas no nivel 3A. O mínimo observouse no nivel 1A e 1C, nos que só
se achou unha especie. No nivel 1A aínda que foron rexistradas dúas especies:
Hyale perieri e Hyale sp., probablemente se trate da mesma especie. As femias
do xénero Hyale son case imposibles de identificar a nivel de especie, por ese
motivo as femias de Hyale foron rexistradas como Hyale sp. A tendencia
segundo se descende do nivel 1A ao 3A foi ao aumento no número de especies.
En total, atopáronse 3.012 anfípodos que supoñen o 2,34% de todos os
crustáceos (Fig. 4.2). Foron o segundo grupo en número de individuos por
detrás dos cirrípedos. A maior abundancia atopouse no nivel 3A (1.985). O nivel
con menos número de anfípodos foi o nivel 1C no que só se atoparon 7
individuos de Hyale perieri. A familia Hyalidae foi a que maior número de
individuos presentou (1.459). A segunda familia en abundancia, aínda que con
moitos menos individuos, foi a familia Aoridae (724 individuos).
3.1.1.4. Outros.
Atopáronse 12 especies deste conxunto de grupos (Fig. 4.1), das que 6
pertencen á Orde Decapoda, 4 á Orde Tanaidacea, unha á Clase Ostracoda e
unha á Orde Leptostraca. Do grupo outros, foron atopados 127 individuos o que
supón un 0,51% do total de crustáceos (Fig. 4.2). Debido á escasa
representación e á ampla diversidade analizase a continuación cada taxon por
separado:
Ostrácodos e Leptostráceos: só se atoparon 4 e 1 individuos respectivamente,
todos eles no nivel 3A.
Os Tanaidáceos foron o taxon máis abundante (525 individuos). A especie de
tanaidáceo máis abundante foi Tanais dulongii (519 individuos). O seu máximo
de abundancia atopouse no nivel 3A, no que se acharon 510 individuos. Tanais
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dulongii estivo presente en todos os niveis menos no 1C, no que non se atopou
ningún individuo do grupo Outros.
Os Decápodos só apareceron no nivel 3A. Atopáronse 95 individuos dos cales
a maioría (82) pertencen a Pirimela denticulata; tamén foron atopados
individuos de Pilumnus hirtellus e da familia Paguridae cun número moito
menor (5 e 4 respectivamente).
3.2. Descripción da evolución temporal das comunidades de
crustáceos en cada nivel do intermareal.
3.2.1. NIVEL 1A.
Este nivel está dominado polos cirrípedos, constituíndo estes o 99% dos
crustáceos atopados.
3.2.1.1. Análise univariante.
3.2.1.1.1. Número de especies.
Só se atoparon sete especies diferentes de crustáceos, a maioría pertencentes
aos cirrípedos. Esta clase de crustáceos estibo presente en todas as mostras
deste nivel excepto na I1AI04, na que non se atopou ningún crustáceo.
No ano 2004, tanto no verán como no inverno, atopáronse só especies de
cirrípedos do xénero Chthamalus, e no 2005 apareceron individuos doutros
grupos. O número de especies de anfípodos, isópodos e outros, en cada estación,
en ningún caso superou o número de especies dos cirrípedos (Fig. 4.3).
3.2.1.1.2. Abundancia.
A pesar de ser un nivel con pouco número de especies, nel atopouse un gran
número de individuos (21.338). A maioría dos individuos atopados pertenceron
aos Cirrípedos (Fig. 4.4). En canto aos outros tres grupos, a súa presenza non
foi importante (25 individuos).
No verán do 2004 producíuse un elevado incremento na abundancia seguido
dun progresivo descenso ao longo do 2005 (Fig. 4.5).
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Fig. 4.3. Número de especies no nivel 1A dos catro grupos de crustáceos
considerados neste estudo.
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Fig. 4.4. Proporción da abundancia no nivel 1A dos catro grupos de
crustáceos considerados neste estudo.
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Fig. 4.5. Evolución temporal no nivel 1A do número de individuos dos
grupos de crustáceos considerados neste estudo.
3.2.1.2. Análise multivariante.
3.2.1.2.1. Análise de presenza – ausencia.
O dendrograma (Fig. 4.6) amosa que a maioría das mostras teñen unha
semellanza entre si do 60% ou maior, excepto dúas das mostras nas que: nunha
delas non se atopou ningún crustáceo, e na outra atopouse unha soa especie. No
resto, observáronse dúas parellas de mostras cunha semellanza do 100%, debido
a que presentan o mesmo número de especies (1 e 2). O MDS confirmou as
tendencias observadas no dendrograma (Fig. 4.7)
O número de especies atopado neste nivel foi moi pequeno (7); polo tanto, as
diferencias observadas no dendrograma e no MDS están motivadas pola
presenza ou ausencia de un número pequeno de especies.
3.2.1.2.2. Análise cuantitativa.
O dendrograma baseado nos datos de presenza – ausencia e o baseado nos
datos cuantitativos deste nivel amosan patróns de agrupamento semellantes. Ao
50% de semellanza no dendrograma de datos cuantitativos (Fig. 4.8) existen
dúas mostras que son moi diferentes ao resto debido ao baixo número de
individuos (0 e 14). A un 80 % de semellanza atopouse o grupo de mostras
caracterizadas por presentar entre 3.000 e 6.000 individuos. O MDS amosou
resultados similares (Fig. 4.9).
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Fig. 4.6. Dendrograma baseado nos datos de presenza – ausencia no nivel 1A.
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Fig. 4.7. MDS baseado nos datos de presenza – ausencia no nivel 1A.
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Fig. 4.8. Dendrograma baseado nos datos de abundancia no nivel 1A.
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Fig. 4.9. MDS baseado nos datos de abundancia no nivel 1A.
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3.2.2. NIVEL 1C.
Neste nivel, o número de especies foi menor e a abundancia maior que no
anterior nivel. O 99% dos animais atopados foron cirrípedos.
3.2.2.1. Análise univariante.
3.2.2.1.1. Número de especies.
Neste nivel atopouse o número especies máis baixo de todos os niveis
estudados (4). Os cirrípedos foron atopados en todas as mostras. Os isópodos
apareceron en todas as estacións do ano. Os anfípodos apareceron só no verán
2004 e no inverno 2005. Non se atopou ningún individuo do grupo Outros
(Fig. 4.10).

As catro especies atopadas foron:
Cirrípedos:

Chthamalus montagui
Chthamalus stellatus

Isópodos:

Campecopea hirsuta

Anfípodos:

Hyale perieri

3.2.2.1.2. Abundancia.
O número de individuos triplicouse con respecto ao anterior nivel. Neste
nivel achouse o máximo de abundancia (51.213 individuos). Os cirrípedos foron
o grupo máis numeroso (50.892 individuos). Campecopea hirsuta foi, despois
dos cirrípedos, a especie máis numerosa (147 individuos). O anfípodo Hyale
perieri foi a especie con menor número de individuos (5) (Fig. 4.11).
A evolución temporal da abundancia amosou unha tendencia con un patrón
estacional: nos veráns houbo máis individuos que nos invernos, e no 2005 máis
que no 2004 (Fig. 4.12).
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Fig. 4.10. Número de especies no nivel 1C dos catro grupos de crustáceos
considerados neste estudo.
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Fig. 4.11. Proporción da abundancia no nivel 1C dos catro grupos de
crustáceos considerados neste estudo.
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Fig. 4.12. Evolución temporal no nivel 1C do número de individuos dos
catro grupos de crustáceos considerados neste estudo.

3.2.2.2. Análise multivariante.
3.2.2.2.1. Análise de presenza – ausencia.
O dendrograma baseado nos datos de presenza – ausencia amosa que as
mostras do verán 2004 e do inverno e verán do 2005 se asemellan entre si cun
75% de semellanza; hai dúas parellas de mostras que presentan as mesmas
especies (100% de semellanza). As mostras do inverno 2004 aseméllanse ao
resto cun 60%, e entre si cun 100% (Fig. 4.13). O MDS confirma as tendencias
observadas no dendrograma (Fig. 4.14).
As diferenzas observadas no dendrograma e no MDS están motivadas pola
presenza ou ausencia dun número pequeno de especies, debido ao pequeno
número de especies atopado en total (4).
3.2.2.2.2. Análise cuantitativa.
No dendrograma observouse unha elevada porcentaxe de semellanza entre
todas as mostras de polo menos o 70% (Fig. 4.15). As mostras do inverno do
2004 son as máis diferentes do resto (72% de semellanza) aínda que entre elas
son moi semellantes. O resto das mostras aseméllanse en case un 80%. A
representación gráfica do MDS confirma as tendencias antes descritas (Fig.
4.16).
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Fig. 4.13. Dendrograma baseado nos datos de presenza – ausencia no nivel 1C.
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Fig. 4.14. MDS baseado nos datos de presenza – ausencia no nivel 1C.
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Fig. 4.15. Dendrograma baseado nos datos de abundancia no nivel 1C.

Estrés: 0,01

I1CV05
D1CI04

D1CI05

I1CV04

I1CI04

D1CV05
D1CV04
I1CI05

Fig. 4.16. MDS baseado nos datos de abundancia no nivel 1C
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3.2.3. NIVEL 2A.
A abundancia foi menor que nos anteriores niveis e o número de especies foi
maior. A maioría dos animais atopados foron cirrípedos (97%)
7
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Fig. 4.17. Número de especies no nivel 2A dos catro grupos de crustáceos
considerados neste estudo.

3.2.3.1. Análise univariante.
3.2.3.1.1. Número de especies.
Atopáronse máis especies que nos niveis anteriores (14). As dúas especies de
cirrípedos foron atopadas en todas as estacións do estudo excepto no inverno do
2004. Acháronse 7 especies de isópodos; o seu máximo (6) apareceu no inverno
do 2004. Foron atopadas 4 especies de anfípodos, das cales 2 tiveron unha
presenza ao longo do período de estudo. Atopouse un tanaidáceo no inverno do
2004 (Fig. 4.17).
A estación con máis número de especies de este nivel (10) foi a do inverno do
2004. As mostras que presentaron menos número de especies foron as do verán
do 2005 (5).
3.2.3.1.2. Abundancia.
Como nos niveis anteriores, o grupo predominante foi o dos cirrípedos
(33.125 individuos). Os isópodos foron o segundo grupo máis numeroso con 636
individuos. Os anfípodos foron o terceiro grupo en número de individuos (286).
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O grupo outros foi o menos numeroso estando representado por un único
tanaidáceo (Fig. 4.18).
A evolución temporal amosa unha clara tendencia ao incremento ao longo do
tempo da abundancia total (Fig. 4.19).
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Fig. 4.18. Proporción da abundancia no nivel 2A dos catro grupos de
crustáceos considerados neste estudo.
12000

Nº Ind / 1600 cm2

10000
8000
6000
4000
2000
0
I04

V04
Cirrípedos

Isópodos

I05
Anfípodos

V05
Outros

Fig. 4.19. Evolución temporal no nivel 2A do número de individuos dos
catro grupos de crustáceos considerados neste estudo.
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3.2.3.2. Análise multivariante.
3.2.3.2.1. Análise de presenza – ausencia.
O dendrograma baseado nos datos de presenza – ausencia amosa que as
dúas mostras do inverno do 2004 son as máis diferentes do resto (35% de
semellanza) e moi semellantes entre si (80%). A maioría das mostras son
semellantes entre elas nun 60%. Dentro do grupo das 6 mostras restantes hai
catro mostras que aínda que son semellantes ao 90% entre elas dúas a dúas, son
diferentes das outras mostras nun 60-65% de semellanza. O MDS confirma
estas tendencias (Fig. 4.20 e 4.21).
3.2.3.2.2. Análise cuantitativa.
O dendrograma e o MDS baseado nos datos de abundancia deste nivel (Fig.
4.22 e 4.23), amosan patróns de agrupamento semellantes aos xerados nos
datos baseados en datos de presenza – ausencia. As mostras do inverno do 2004
son as máis diferentes (10% semellanza). Mentres que o resto de mostras
aseméllanse entre elas polo menos nun 55%.
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Fig. 4.20. Dendrograma baseado nos datos de presenza – ausencia no nivel 2A.
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Fig. 4.21. MDS baseado nos datos de presenza – ausencia no nivel 2A.
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Fig. 4.22. Dendrograma baseado nos datos de abundancia no nivel 2A.
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Fig. 4.23. MDS baseado nos datos de abundancia no nivel 2A.

3.2.4. NIVEL 2C.
O número de especies foi maior que nos anteriores niveis e a abundancia foi
menor.
3.2.4.1. Análise univariante.
3.2.4.1.1. Número de especies.
Neste nivel acháronse 21 especies de crustáceos. Atopáronse 4 especies de
cirrípedos que foron achados en todo o período de estudo menos no inverno do
2004. O grupo con maior número de especies foi o dos isópodos (9 especies).
Acháronse 6 especies de anfípodos. Os anfípodos e os isópodos estiveron
presentes durante todo o período do estudo. Do grupo outros, atopáronse dúas
especies de tanaidáceos que están presentes tanto no verán como no inverno do
2005. (Fig. 4.24)
A estación con maior número de especies foi o inverno do 2005 (16); nesta
estación atopouse tamén o máximo para o número de especies de isópodos (7).
A estación con menor número de especies foi o inverno do 2004 (6).
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Observase unha lixeira tendencia temporal ao aumento no número de
especies antes do inverno do 2005 que torna en diminución despois desa
estación.
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Fig. 4.24. Número de especies no nivel 2C dos catro grupos de crustáceos
considerados neste estudo.
3.2.4.1.2. Abundancia.
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Fig. 4.25. Proporción da abundancia no nivel 2C dos catro grupos de
crustáceos considerados neste estudo.

O número total de individuos deste nivel foi de 12.522. O número de
cirrípedos (11.399) atopados neste nivel é menor que no nivel anterior. A
porcentaxe de cirrípedos (91,03%) con respecto ao total de individuos foi menor
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que nos niveis anteriores (Fig. 4.25). Os cirrípedos foron achados en todas as
estacións do estudo excepto no inverno do 2004. Apareceron menos isópodos
(532) que no nivel anterior, aínda que a proporción respecto ao número total de
individuos foi maior. O máximo de abundancia dos isópodos atopouse no verán
do 2005 (284 individuos). Acháronse 578 anfípodos que tiveron o seu máximo
de abundancia no inverno do 2005 (262). Foron atopados 13 Tanaidáceos, a
maioría de eles no verán do 2005. Obsérvase unha clara tendencia ao
incremento con respecto o tempo (Fig. 4.26).
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Fig. 4.26. Evolución temporal no nivel 2C do número de individuos dos
catro grupos de crustáceos considerados neste estudo.
3.2.4.2. Análise multivariante.
3.2.4.2.1. Análise de presenza – ausencia.
Tanto no dendrograma como no MDS baseado nos datos de presenza –
ausencia deste nivel obsérvase que as mostras do inverno do 2004 son moi
diferentes do resto e moi semellantes entre elas (Fig. 4.27 e 4.28). Segundo o
dendrograma, os datos do inverno do 2004 teñen un 45% de semellanza co
resto e entre elas aseméllanse nun 90%. As restantes 6 mostras deste nivel
aseméllanse entre elas nun 60%.
3.2.4.2.2. Análise cuantitativa.
No dendrograma baseado nos datos de abundancia (Fig. 4.29) obsérvase
unha gran diferenza entre as mostras do inverno do 2004 e o resto das mostras
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(20%), sen embargo, as mostras do inverno do 2004 son moi semellantes entre
elas (80%). As restantes 6 mostras aseméllanse entre si nun 50%. O MDS
corrobora estas observacións (Fig. 4.30).
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Fig. 4.27. Dendrograma baseado nos datos de presenza – ausencia no nivel 2C.
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Fig. 4.28. MDS baseado nos datos de presenza – ausencia no nivel 2C.
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Fig. 4.29. Dendrograma baseado nos datos de abundancia no nivel 2C
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Fig. 4.30. MDS baseado nos datos de abundancia no nivel 2C
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3.2.5. NIVEL 3A.
O número de especies foi maior e o número de individuos menor que nos
anteriores niveis.
3.2.5.1. Análise univariante.
3.2.5.1.1. Número de especies.
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Fig. 4.31. Número de especies no nivel 3A dos catro grupos de crustáceos
considerados neste estudo.
Neste nivel atopouse o máximo número de especies do estudo (70). Neste
nivel están presentes case a totalidade de todas as especies de crustáceos do
estudo (75 especies) (Fig. 4.31). O número máis elevado de especies atopouse
no verán do 2005 (44) mentres que o menor número foi atopado no inverno do
2005 (13).
Foron atopadas 4 especies distintas de cirrípedos. O máximo número de
especies atopouse no verán do 2004; o mínimo observouse no inverno do 2005
onde non foi achado ningún cirrípedo.
Atopáronse 19 especies de isópodos o que supón o máximo número de
especies do estudo. Os dous veráns foron as estacións do estudo con maior
número de especies de isópodos (11) e os invernos as de menor número (8 e 5 no
2004 e 2005 respectivamente).
Acháronse 35 especies de anfípodos distintas neste nivel, constituíndo o
número máis alto de todo o estudo. Os anfípodos tiveron o seu máximo número
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de especies no verán do 2005 (23). O mínimo de especies atopouse no inverno
do 2005 (5).
O grupo outros tivo o número de especies máis elevado do estudo neste nivel
con 12 especies. O máximo atopouse no verán do 2005 (9) e o mínimo no
inverno do 2005 con tan só unha especie.
3.2.5.1.2. Abundancia.
Neste nivel o grupo dominante foron os anfípodos, a diferencia dos niveis xa
explicados que foron os cirrípedos (Fig. 4.32).
Acháronse neste nivel 94 cirrípedos, a gran maioría deles no verán do 2004.
No inverno do 2004 non foi atopado ningún cirrípedo. No verán e no inverno do
2005 foron achados 2 e 1 individuos respectivamente.
Os isópodos foron o segundo grupo máis numeroso con 839 individuos. O
máximo número de individuos atopouse no verán do 2005 (385), e o mínimo no
inverno do mesmo ano (70 individuos).
Os anfípodos foron o grupo dominante (1.985 individuos). O maior número
atopouse no verán do 2005 (1.133); o menor número achouse no inverno do
2005 (69 individuos).
O grupo outros estivo representado neste nivel por 10 veces máis individuos
que a suma de todos os niveis anteriores (610 individuos). A maioría dos
individuos foron atopados no verán do 2004 (496). O mínimo de abundancia
atopouse no inverno do 2005 (23 individuos).
23,78%

2,66%
56,26%
17,29%

Cirrípedos

Isópodos

Anfípodos

Outros

Fig. 4.32. Proporción da abundancia no nivel 3A dos catro grupos de
crustáceos considerados neste estudo.
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A evolución temporal da abundancia tivo un patrón estacional; houbo un
maior número de crustáceos nos veráns que nos invernos e no ano 2005 que no
2004 (Fig. 4.33).
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Fig. 4.33. Evolución temporal no nivel 3A do número de individuos dos
catro grupos de crustáceos considerados neste estudo.

3.2.5.2. Análise multivariante.
3.2.5.2.1. Análise de presenza – ausencia.
No dendrograma baseado nos datos de presenza – ausencia obsérvanse dous
grupos de mostras cun 40% de semellanza: o grupo do verán e o do inverno
(Fig. 4.34). O grupo do verán é máis homoxéneo que o de inverno. As mostras
do grupo de verán teñen unha semellanza de máis do 55%; no grupo de verán as
mostras, ao 60% de semellanza, agrúpanse por anos: 2004 e 2005. O grupo do
inverno, a pesar de ser máis heteroxéneo, sobre todo no ano 2005, pódese
dividir en dous grupos: o do ano 2004 e o resto. O MDS confirma o observado
no dendrograma (Fig. 4.35).
3.2.5.2.2. Análise cuantitativa.
O dendrograma baseado nos datos de abundancia deste nivel é moi
semellante ao de presenza – ausencia (Fig. 4.36). As mostras agrúpanse en
dous grandes grupos, verán e inverno, e á súa vez dentro destes grupos por
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anos: 2004 e 2005. O MDS de datos cuantitativos é tamén moi semellante ao de
presenza – ausencia (Fig. 4.37), e confirma do mesmo modo os agrupamentos
anteriormente citados.
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Fig. 4.34. Dendrograma baseado nos datos de presenza – ausencia no nivel 3A.
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Fig. 4.35. MDS baseado nos datos de presenza – ausencia no nivel 3A.
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Fig. 4.36. Dendrograma baseado nos datos de abundancia no nivel 3A.
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Fig. 4.37. MDS baseado nos datos de abundancia no nivel 3A.
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3.3. CONSIDERACIÓNS FINAIS.
3.3.1. Número de especies.
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Fig. 4.38. Número de especies total por nivel.
Neste estudo atopáronse un total de 75 especies de crustáceos. O maior
número de especies nunha mostra foi a da D3A do verán do 2004 (34). O menor
número de especies atopouse na mostra I1A do inverno do 2004 onde non se
atopou ningún crustáceo (Fig. 4.38). O nivel no que maior número de especies
se atoparon foi o 3A; no que se atopou un número menor número foi o 1C.
Observase unha tendencia ao aumento dende o nivel 1C ata o nivel 3A; no nivel
1A, o máis alto no litoral, hai un maior número de especies que no 1C.
3.3.2. Abundancia.
Atopáronse 122.691 crustáceos en total. O máximo de abundancia atopouse
na mostra I1C do verán 2005 (13.717 individuos); o mínimo atopouse na mostra
I1A do inverno 2004, na que como xa se dixo non se atopou ningún crustáceo.
Por niveis, o máximo número de individuos atopouse no nivel 1C e o mínimo no
3A (Fig. 4.39).
Na Figura 4.40 representase na mesma gráfica o número de especies e o
número de individuos. Os valores das dúas variables seguen un patrón inverso
segundo o nivel mareal, aumentando o número de especies dende o nivel 1A
cara o nivel 3A e diminuindo o número total de individuos de xeito paralelo.
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Fig. 4.39. Número de individuos total por nivel.
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Fig. 4.40. Comparación conxunta do número de especies e número de
individuos entre os diferentes niveis do intermareal.
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4. DISCUSIÓN.
As costas galegas teñen unha grande riqueza faunística debido ás súas
características: afloramentos, presenza de gran número de hábitats, etc. Se
comparamos a costa de Caldebarcos, que podería considerarse unha costa
rochosa galega tipo, con outras costas atlánticas, este feito é, se cadra, aínda
máis patente. Sirva como exemplo a táboa 1 na que se compára o presente
estudo con outros dous estudos realizados en zonas intermareais rochosas
atlánticas. Como se pode observar, o número de especies por metro cadrado
deste estudo está moi por riba do dos outros tres; si ben é certo que o estudo de
DAVIDSON (2005) está deseñado para describir a variación horizontal e vertical
de Lough Hyne (Irlanda), e por esa razón ten unha superficie de mostraxe tan
grande; aínda así, o número de especies é moito menor ao do presente estudo.
Total de Superficie
Spp/m2
especies mostreada
Este traballo

75

6,4 m2

11,72

SAVICO (URGORRI et al., 2004)

23

1,6 m2

14,38

DAVIDSON (2005) (Irlanda)

32

63 m2

0,51

ESPINOSA & GUERRA-GARCÍA (2005) (Islandia)

14

3,25 m2

4,31

Táboa 1. Comparación do número de especies por m2 no presente estudo con
outros semellantes.
O obxetivo principal deste estudo é describir e caracterizar a comunidade
rochosa do intermareal de Caldebarcos, máis como este traballo está enmarcado
dentro dun proxecto que ten como obxecto de estudo o impacto ambiental da
zona tralo vertido do Prestige, os resultados e a discusión están encamiñados
cara estes dous puntos. Anteriormente ás mostraxes realizadas para o proxecto
RECOSUCO, realizáronse na mesma zona e do mesmo xeito outras pertencentes
ao proxecto SAVICO, por esta razón os datos obtidos neste primeiro proxecto
serán analizados conxuntamente cos presentados agora.
Os niveis superior e medio, máis cercanos ao supralitoral, son habitats moi
esixentes para os animais mariños. Por exemplo, o tempo de emersión é maior
que o de somerxión, a diferencia de temperatura nun mesmo día pode chegar a
ser de 10ºC (HELMUTH & HOFMANN 2001), e a insolación e o vento son maiores e
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polo tanto a evaporación tamén. Neste niveis, dominados polos cirrípedos, foron
atopados un reducido número de especies representados por un gran número de
individuos. Este feito atestigua a boa adaptación e a pouca competencia que
teñen estas poucas especies de crustáceos que poden vivir nestas franxas do
intermareal. Esta situación é habitual no intermareal de zonas rochosas
expostas da zona temperada xa rexistrados en numerosos estudos como: nas
costas de Portugal (ARAÚJO et al., 2005), nas costas das illas Azores (MARTINS et
al., 2008).
O máximo de abundancia atópouse no nivel 1C apartir do cal, a medida que
nos diriximos cara o submareal, os cirrípedos sufren unha reducción en número
acompañado por unha aparición doutras especies; así o máximo no número de
especies sitúase no intermareal inferior e o mínimo no nivel 1C. Obsérvase deste
xeito unha relación inversa entre o número de especies e a abundancia. Este
feito débese ao gradiente propio da zona intermareal, no cal o ambiente da zona
baixa é máis axeitado para un elevado número de especies, mentres que nos
niveis superiores só hai unhas cantas especies capaces de vivir en función do
tempo de emersión.
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Fig. 5.1. Evolución temporal da abundancia incluindo os datos do informe SAVICO.

No nivel inferior, a abundancia e o número de especies amosaron unha
evolución temporal estacional cun máximo no verán e mínimo no inverno. Este
feito podería estar relacionado coa estacionalidade da cobertura de algas nesta
franxa litoral. A alga Mastocarpus stellatus ten o máximo de cobertura nesta
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cintura e sofre variacións estacionais na súa cobertura con máximo e mínimo no
verán e no inverno respectivamente (DUDGEON et al., 1999). O grupo de
crustáceos que sufriu maior variación neste nivel foi o dos anfípodos. Moitas das
especies atopadas de anfípodos son oportunistas e o seu hábitat é a fronde das
algas, como por exemplo os do xénero Hyale (PAUL et al., 2006). Outros como
Aora typica vive entre as algas das que se alimenta (TAYLOR & BROWN, 2006).
A comparación cos datos obtidos no proxecto SAVICO (primavera do 2003)
suxire que a marea negra afectou á comunidade intermareal estudiada. Como se
pode ver na Figura 5.1. prodúcese un incremento paulatino no número de
crustáceos que indica unha recuperación da comunidade. Sen embargo, o grado
en que afectou esta catastrofe á comunidade non se pode evaluar con total
certeza xa que non se teñen datos ateriores á marea negra. A evolución temporal
dos tres niveis do intermareal foi moi diferente e non en todos é achacable a
unha recuperación da comunidade. Os diferentes grupos zoolóxicos tamén se
viron afectados de forma diferente.
Os animais intermareais, sobre todo os de zonas superiores, están sometidos
normalmente a grandes fontes de estrés o que lles confíre unha resistencia
natural (LE HIR & HILY, 2002); isto sumado ás características de zonas de
plataformas de rocha máis ou menos lisa situadas nunha zona exposta ao
ondaxe, poden explicar que a fauna que habitan estas zonas pode verse menos
afectada por un vertido que a que habitan outras zonas. Sen embargo, neste
estudo, nos niveis superior e medio foi donde se atopou a maior fluctuación da
abundancia, sendo en ambos casos maior no 2005 que no 2004, mostrando así
o patrón de recolonización habitual despois dunha catástrofe.
No estudo de LE HIR & HILY (2002), realizado para estudar os efectos do
vertido do petroleiro Erika nas costas da Bretaña Francesa, prodúciuse unha
baixa mortalidade de balánidos debido á corta permanencia do fuel. Segundo LE
HIR & HILY (2002), despois de que chega á costa o fuel, o embate das ondas vai
disgregando as manchas e retirando o fuel da superficie máis lisa, quedando só
retido en fendas, pozas e ocos. Na marea negra do Prestige, o fuel permaneceu
moito tempo nas rochas xa que chegou en varias ondadas, acumulándose unhas
enriba doutras sen que as ondas deran limpado todo o fuel que se ía
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acumulando, o que produciu unha elevada mortalidade de cirrípedos nos
primeiros momentos.
Os anfípodos, o grupo zoolóxico máis abundante e diverso do nivel 3, son
moi sensibles aos vertidos de hidrocarburos (GÓMEZ-GESTEIRA & DAUVIN, 2000);
sen embargo no nivel inferior, a evolución da abundancia de anfípodos non
varía moito entre os dous anos que durou este estudo, e podería deberse á
normal fluctuación que existe nos ecosistemas mariños. Desgraciadamente, non
existen estudos previos na mesma zona, polo que non podemos concluir si
efectivamente estas variacións foron debidas ao vertido do Prestige ou a
fluctuacións naturais da comunidade.
O caso dos isópodos é semellante ao dos anfípodos. O número de especies
permaneceu constante durante todo o estudo (incluído SAVICO) e a abundancia
foi constante dende o inverno do 2003 ata o verán do 2005, onde amosaron un
elevado incremento.
En definitiva, e aínda que os datos obtidos indican un aumento xeral das
poboacións de crustáceos, necesitaríanse datos anteriores ao vertido do Prestige
ou un estudo máis prolongado para determinar cando a zona estudiada volve ter
un número de crustáceos semellante ao que existía antes da marea negra e para
determinar si as comunidades presentes no nivel inferior do intermareal se
viron afectadas pola catástrofe.
Estes resultados amosan novamente a necesidade de estudos de base sobre a
diversidade e a composición das comunidades dos habitats mariños das rías
galegas e de toda a súa costa en xeral.
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5. CONCLUSIÓNS.
Como resultado do estudo realizado neste Traballo de Investigación
Tutelado chegouse ás seguintes conclusións:
1.

Na zona estudiada os cirrípedos foron o grupo de crustáceos máis

abundante e os anfípodos o máis diverso.
2.

En termos xerais, o número de especies increméntase e a

abundancia diminue dende o nivel superior ata o nivel inferior do
intermareal.
3.

A abundancia total aumentou co paso do tempo; isto foi provocado

principalmente polo incremento na abundancia dos cirrípedos. O número de
especies segueu unha evolución temporal estacional cun máximo no verán e
mínimo no inverno; isto estivo provocado polas variacións do número de
especies dos anfípodos.
4.

O nivel superior do intermareal está dominado polos cirrípedos;

non habendo un patrón definido na evolución temporal aínda que houbo un
maior número de especies e de individuos no 2005 que no 2004.
5.

Os cirrípedos foron o grupo máis numeroso no nivel 2 do

intermareal. Observouse unha tendencia ao incremento na abundancia ao
longo do tempo. O número de especies non seguiu un patrón claro pero
houbo un maior número no 2005 que no 2004.
6.

O nivel inferior do intermareal está dominado polos anfípodos,

habendo un número moito menor de cirrípedos neste nivel, con respecto aos
superiores. A abundancia e o número de especies amosaron unha evolución
temporal estacional cun máximo no verán e mínimo no inverno.
7.

Finalmente, a abundancia e o número de especies de crustáceos na

zona estudiada foi maior no 2005 que no 2004, o que se pode interpretar
como síntoma recuperación de comunidade despois do vertido de fuel do
Prestige. Non se pode definir o grao de recuperación xa que non existen
datos previos anteriores á catástrofe.
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ANEXO. Inventario taxonómico de especies.
PHYLUM ARTHROPODA
SUBPHYLUM CRUSTACEA

Clase Ostracoda
Ostracoda indet.
Clase Maxillopoda
Subclase Cirripedia
ORDE PEDUNCULATA
Familia Pollicipedidae
Pollicipes pollicipes (Gmelin, 1789)
ORDE SESSILIA
Familia Balanidae
Balanus perforatus Bruguière, 1789
Familia Chthamalidae
Chthamalus montagui Southward, 1976
Chthamalus sp.
Chthamalus stellatus (Poli, 1795)
Clase Malacostraca
ORDE LEPTOSTRACA
Familia Nebaliidae
Nebalia sp.
SUPERORDEN PERACARIDA
ORDE TANAIDACEA
Familia Tanaidae
Tanais dulongii (Audouin, 1826)
Tanais sp.
Parasinelobus chevreuxi (Dollfus, 1898)
Familia Leptocheliidae
Leptochelia savignyi (Kroyer, 1842)
ORDE ISOPODA
Isopoda indet.
Familia Idoteidae
Idotea balthica (Pallas, 1772)
Idotea granulosa Rathke, 1843
Idotea metallica Bosc, 1802
Idotea pelagica Leach, 1815
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Idotea sp.

Familia Sphaeromatidae
Campecopea lusitanica (Nolting, Reboreda & Waegele, 1998)
Campecopea hirsuta (Montagu, 1804)
Cymodoce truncata Leach, 1814
Cymodoce tuberculata Costa in Hope, 1851
Dynamene bidentatus (Adams, 1800)
Dynamene magnitorata Holdich, 1968
Ischyromene lacazei Racovitza, 1908
Familia Paranthuridae
Paranthura costana Bate & Westwood, 1868
Paranthura nigropunctata (Lucas, 1846)
Cleantis prismatica (Risso, 1826)
Familia Anthuridae
Anthura gracilis (Montagu, 1808)
Anthuridae indet.
Familia Janiridae
Jaera albifrons Leach, 1814
Jaera forsmani Bocquet, 1950
Jaera praehirsuta Forsman, 1949
Familia Munnidae
Munnidae indet.
ORDE AMPHIPODA
Amphipoda indet.
Familia Hyalidae
Hyale prevosti (Milne-Edwards 1830)
Hyale perieri (Lucas, 1849)
Hyale sp.
Hyale stebbingi Chevreux, 1888
Familia Gammarida
Gammarus insensibilis Stock, 1966
Gammarus locusta (Linnaeus, 1758)
Gammarus sp.1
Gammarus sp.2
Gammaridae indet.
Familia Phliantidae
Pereionotus testudo (Montagu, 1808)
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Familia Stenothoidae
Stenothoe monoculoides (Montagu, 1815)
Familia Melitidae
Melita hergensis Reid, 1939
Elasmopus rapax Costa, 1853
Maera grossimana (Montagu, 1808)
Familia Lysianassidae
Lepidepecreum longicornis (Bate & Westwood, 1862)
Familia Oedicerotidae
Perioculodes longimanus (Bate & Westwood, 1868)
Familia Eusiridae
Apherusa bispinosa (Bate, 1857)
Apherusa jurinei (Milne-Edwards, 1830)
Familia Dexaminidae
Dexamine spiniventris (Costa, 1853)
Guernea coalita (Norman, 1868)
Familia Atylidae
Atylus guttatus (Costa, 1851)
Atylus vedlomensis (Bate & Westwood, 1862)
Familia Aoridae
Microdeutopus anomalus (Rathke, 1843)
Microdeutopus chelifer (Bate, 1862)
Lembos websteri Bate, 1857
Aora typica Kröyer, 1845
Aoridae indet.
Familia Ampithoidae
Ampithoe gammaroides (Bate, 1856)
Ampithoe helleri Karaman, 1975
Ampithoe ramondi Audouin 1826
Ampithoe rubricata (Montagu, 1808)
Familia Ischyroceridae
Jassa falcata (Montagu, 1808)
Familia Podoceridae
Podocerus variegatus Leach, 1814
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Familia Caprellidae
Caprella penantis (Leach, 1814)
Caprella sp.1
SUPERORDEN EUCARIDA
ORDE DECAPODA
Larva de Decápodo
Familia Pilumnidae
Pilumnus hirtellus (Linnaeus, 1761)
Pilumnus spinifer H. Milne-Edwards, 1834
Familia Pirimelidae
Pirimela denticulata (Montagu, 1808)
Familia Inachidae
Inachus phalangium (Fabricius, 1775)
Familia Paguridae
Paguridae indet.
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