
 

 

 
 
 
 
  



 

 

 
 

 

 

 
 
Introdución 
 

A existencia de fauna e flora no mar depende de que o medio mariño presente unha serie de 

condicións que fagan posible a súa supervivencia. A fauna mariña, como o conxunto de seres 

vivos animais que habitan nos mares e océanos, é diversa dunhas zonas a outras en función das 

características e profundidades que o medio mariño presente. 

Este Catálogo de Fauna Mariña busca ser unha ferramenta didáctica que facilite o coñecemento 

e a información sobre as diferentes especies de peixes, moluscos, crustáceos e equinodermos 

que se extraen e comercializan no territorio da Mariña Ortegal. Trátase dunha ferramenta 

pensada para todos os públicos, polo que perseguiuse que fora de doada comprensión.  

No seu interior, recóllense unha serie de fichas descritivas das diferentes especies de peixes, 

moluscos, crustáceos e equinodermos máis características deste litoral, onde se inclúe unha 

breve descrición da especie, así como diferentes datos significativos sobre a súa captura.  

A fonte de información sobre a que se articula esta ferramenta foi o libro Especies de interese 

pesqueiro Galicia-Asturias-Cantabria. Agora ben, ademais empregáronse diferentes fontes de 

información online como son artigos, informes e páxinas webs especializadas na pesca e na 

fauna mariña.  
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FICHA 1 

BERTORELLA  
  

Nome local: bertorella, barbada, 

barbada de altura, brótola de fango 

Nome científico: Phycis blennoides 

Nome común: Brótola de fango 

 

Imaxes do estudo de “Especies de interés pesquero en Galicia, Asturias y Cantabria” 

Autores: Eva M. Velasco; Marco A. Amez; Antonio Punzón 

 

DESCRICIÓN DA ESPECIE 

• Adoitan ter unha lonxitude de 30 ou 45 cm, aínda que pode alcanzar un tamaño máximo 

de 110 cm e un peso máximo de 3.5 kg.  

• Posúe un corpo alongado e moi robusto, sen espiñas en ningunha das súas aletas. A 

aleta dorsal amosa os primeiros radios alongados. Nas aletas pectorais distínguese o seu 

primeiro radio libre moi longo que acada o nacemento da aleta anal. 

• É de cor marrón avermellado no dorso e de cor branco con reflexos dourados no ventre. 

 

DATOS SIGNIFICATIVOS SOBRE A PESCA 

ZONA 
XEOGRÁFICA

Atlántico Este: Noruega e Islandia a Cabo Branco (África Occidental) e 
tamén polo Mar Mediterráneo. 

HÁBITAT
Especies bentopeláxicas e oceanodromas, adoitan vivir a unha 
profundidade de entre 100 e 450 m. Tamén poden pescarse ata os 
1000 m. 

ÉPOCA DO 
ANO

Meses de abril, maio e xuño. 

ARTES DE 
PESCA 

Arrastre e palangre de fondo. 

DESCARGA Burela, Viveiro, Ribadeo e San Cibrao. 



 

 

 

 
FICHA 2 

BOCARTE 
 

Nome local: Bocarte 

Nome común: Boquerón, anchoa 

Nome científico: Engraulis encrasicolus 

 

Imaxe de Federación de Cofradías Gastronómicas FECOGA.COM 

DESCRICIÓN DA ESPECIE 

• Pescado azul, que ten un corpo alongado e cilíndrico, unha boca grande cuxa comisura 

atópase atrás dos ollos e escamas de cor azul verdoso. O seu ventre é prateado e ten 

unha banda escura na parte de enriba. Dimensións entre 9 e 20 Cm. 

• Desprázase en grandes bancos da mesma especie. 

• O bocarte sube en primavera e verán á superficie para reproducirse e desovar. Pode 

chegar a poñer entre 12.000 e 20.000 ovos. 

 

DATOS SIGNIFICATIVOS SOBRE A PESCA 

ZONA 
XEOGRÁFICA Océano Atlántico: Mar Cantábrico, Mar Mediterráneo e Golfo de Cádiz. 

HÁBITAT Soe vivir a máis de 100 m de profundidade.  

ÉPOCA DO 
ANO

Finais de marzo, abril, maio e xuño. 

ARTES DE 
PESCA 

Cerco. 

DESCARGA Burela 

 

 
  



 

 

 
 
 
FICHA 3 

BONITO DO NORTE 
  

Nome local: Albacora, bonito do 

Norte 

Nome común: Atún branco 

Nome científico: Thunnus Alalunga 

Imaxes do estudo de “Especies de interés pesquero en Galicia, Asturias y Cantabria” 

Autores: Eva M. Velasco; Marco A. Amez; Antonio Punzón 

 

DESCRICIÓN DA ESPECIE 

• Pode medir ata 140 cm de longo. Presentando un corpo ten forma de fuso, alto, con dúas 

aletas dorsais separadas por un pequeno espazo e unha aleta anal composta de 7 a 9 

aletiñas. Tamén posúe unhas aletas pectorais moi longas. 

• Diferénciase do “atún vermello” pola súa aleta pectoral máis grande e das raias oblicuas 

de cor escura a ambos lados da zona dorsal. 

 

 

DATOS SIGNIFICATIVOS SOBRE A PESCA 

ZONA 
XEOGRÁFICA 

Augas tropicais, Océanos temperados e no Mar Mediterráneo. Vive 
durante o inverno cerca das Azores e desprázase a finais de primavera 
(maio ou xuño) ao Mar Cantábrico. 

HÁBITAT 
Especie oceánica que se atopa en augas de 13.5º a 25.2ºC. Pode 
soportar temperaturas de hasta 9.5ºC en períodos curtos. Pode acadar 
ata os 600 metros de profundidade. 

ÉPOCA DO 
ANO 

Meses de xuño, xullo, agosto, setembro e outubro. 

ARTES DE 
PESCA 

O gancho e o cebo vivo. 

DESCARGA 

 

Burela e Celeiro e San Cibrao. 



 

 

 
 
 
FICHA 4 

CABRILLA 
  

Nome local: Cabrilla 

Nome común: Pez cabra 

Nome científico: Serranus cabrilla 

Imaxes do estudo de “Especies de interés pesquero en Galicia, Asturias y Cantabria” 

Autores: Eva M. Velasco; Marco A. Amez; Antonio Punzón 

DESCRICIÓN DA ESPECIE 

• Pode medir ata uns 40 cm de lonxitude pero a súa talla común ronda os 25 cm. 

• Con corpo delgado e boca grande con mandíbula inferior prominente. Posúe 3 espiñas no 

opérculo e preopérculo serrado. A súa aleta dorsal ten 10 radios duros e 13-15 brandos, 

cunha fenda que separa ambos grupos; anal con tres duros e 7 ou 8 brandos. 

• Coloración rechamante cunhas 7-9 bandas transversais pardas que se van amortecendo 

na zona lateral inferior. Unha liña azul que percorre o corpo á altura do ollo. Debaixo 

desta liña atópanse bandas franqueadas por outras dúas liñas de cor alaranxada. A 

cabeza ten bandas laranxas e azuladas e as aletas dorsal e caudal con motas azuladas. 

 

DATOS SIGNIFICATIVOS SOBRE A PESCA 

ZONA 
XEOGRÁFICA

Atlántico Este: Canal da Mancha ata Cabo de Boa Esperanza, Azores, 
Madeira e Illas Canarias. No Mediterráneo e no Oeste do Mar Negro. 

HÁBITAT
Polo xeral nada ata uns 30 metros de profundidade entre rochas. 

ÉPOCA DO 
ANO

Meses de verán (xullo, agosto e setembro) e no mes de outubro. 

ARTES DE 
PESCA 

Arrastre e enmalle.  

DESCARGA Burela, Celeiro e San Cibrao. 

 

 



 

 

 

 
FICHA 5 

CHICHARRO 
  

Nome local: Chicharro, chincho, jurel, 

xurela, xurelo 

Nome común: Jurel 

Nome científico: Trachurus Trachurus 

 

Imaxes do estudo de “Especies de interés pesquero en Galicia, Asturias y Cantabria” 

Autores: Eva M. Velasco; Marco A. Amez; Antonio Punzón 

DESCRICIÓN DA ESPECIE 

• Pode acadar unha lonxitude de entre 15 e 70 cm e un peso de entre 300 gr e 1 kg. 

• De corpo alongado e comprimido con ollos e boca grandes en comparación co tamaño da 

súa cabeza. Posúe un pequeno aguillón venenoso diante da primeira aleta dorsal. Tamén 

ten escamas pequenas con forma redondeada e despréndense con facilidade. 

• Cor azul verdosa, salvo o ventre, con tons brancos e prateados. 

 

DATOS SIGNIFICATIVOS SOBRE A PESCA 

ZONA 
XEOGRÁFICA

Este do Atlántico: dende Noruega a Sudáfrica, e Mar Mediterráneo. 

HÁBITAT
Peixe azul de auga salgada. Habita aos 200 e 300 metros de 
profundidade. 

ÉPOCA DO 
ANO

Primavera e o verán. 

ARTES DE 
PESCA 

Cerco e arrastre. 

DESCARGA Burela, Celeiro, Foz, Ribadeo e San Cibrao. 

 

 

 



 

 

 

 
FICHA 6 

CONGRO 
  

NOME LOCAL: Congrio, anguiacho 

(pequeño) 

NOME COMÚN: Congrio común 

NOME CIENTÍFICO: Conger conger 

 

Imaxes do estudo de “Especies de interés pesquero en Galicia, Asturias y Cantabria” 

Autores: Eva M. Velasco; Marco A. Amez; Antonio Punzón 

DESCRICIÓN DA ESPECIE 

• Ten unha lonxitude de entre 58 cm e 300 cm e un peso de entre 5 e 15 kg. 

• O seu corpo é de forma cilíndrica con pel sen escamas e unha apertura branquial que 

chega ata o ventre. Carece de aletas ventrais e dispón de aletas pectorais. 

• É de cor gris escuro pero a zona do ventre é dunha tonalidade máis clara, case branca. 

 

DATOS SIGNIFICATIVOS SOBRE A PESCA 

ZONA 
XEOGRÁFICA

Atlántico Este: dende Noruega e Islandia ata Senegal. Tamén no 
Mediterráneo e no Mar Negro. 

HÁBITAT
É de auga salgada e vive nas costas rochosas a uns 30 metros de 
profundidade. Habita nos buratos ou nas covas de onde saen 
raramente de día. É un animal eminentemente nocturno. 

ÉPOCA DO 
ANO

Primavera. 

ARTES DE 
PESCA 

Palangre de fondo, arrastre e nasas. 

DESCARGA Burela, Celeiro, Foz, Ribadeo e San Cibrao. 

 

 

 



 

 

 

 
FICHA 7 

LINGUADO 
  

NOME LOCAL: Lenguado, linguado, lerpa 

NOME COMÚN: Lenguado común 

NOME CIENTÍFICO: Solea solea 

 

Imaxes do estudo de “Especies de interés pesquero en Galicia, Asturias y Cantabria” 

Autores: Eva M. Velasco; Marco A. Amez; Antonio Punzón 

DESCRICIÓN DA ESPECIE 

• Ten unha dimensión entre 24 e 70 cm, aínda que pode chegar a alcanzar os 60 cm de 

lonxitude. 

• De forma ovoide e plano polos lados e o seu corpo está protexido por pequenas escamas 

ctenoides. Con boca de forma oblicua e de agudos dentes. A aleta dorsal e a anal únense 

á cola por unha membrana. A liña lateral é recta percorrendo ambos lados do corpo.  

• De cor marrón verdoso mentres que o lado que se atopa en contacto co fondo é branco. 

 

DATOS SIGNIFICATIVOS SOBRE A PESCA 

ZONA 
XEOGRÁFICA

Atlántico Este: Mar do Norte e Báltico occidental ata Senegal, 
Mediterráneo, Mármara, Bósforo e Negro. 

HÁBITAT
Habita en fondos areosos ou de lodo, deixando soamente os ollos ao 
descuberto. A unha profundidade de entre 10 e 60 metros, podendo 
chegar aos 150 metros. 

ÉPOCA DO 
ANO

Marzo e abril. 

ARTES DE 
PESCA 

Captúrase mediante redes de enmalle e arrastre. 

DESCARGA Burela, Celeiro, Foz, O Barqueiro, Ribadeo e San Cibrao. 

 

 

 



 

 

 
 
 
FICHA 8 

MARUCA 
  

Nome local: Maruca 

Nome común: Maruca 

Nome científica: Molva molva 

 

Imaxes do estudo de “Especies de interés pesquero en Galicia, Asturias y Cantabria” 

Autores: Eva M. Velasco; Marco A. Amez; Antonio Punzón 

DESCRICIÓN DA ESPECIE 

• A súa talla común e de 106 cm, podendo acadar os 200 cm. Sendo o peso máximo 

rexistrado de 45 kg. 

• De corpo alongado, cabeza aplanada e mandíbula superior prominente. A súa liña lateral 

é practicamente recta, con dúas aletas dorsais e unha anal. A primeira aleta dorsal é curta 

e a segunda é moi longa. 

• Sendo de cor xaspeada, a parte dorsal é marrón e a parte do ventre branquecina. 

 

DATOS SIGNIFICATIVOS SOBRE A PESCA 

ZONA 
XEOGRÁFICA

Atlántico norte, atopándose en Canadá e Groenlandia, Islandia e o Mar 
de Barents, Marrocos e Mar Mediterráneo. 

HÁBITAT
Atópase principalmente nos fondos rochosos en augas moi profundas, 
normalmente entre os 100 e os 400 metros de profundidade. 

ÉPOCA DO 
ANO

Durante todo o ano. 

ARTES DE 
PESCA 

Palangre de fondo e arrastre. 

DESCARGA Burela, Celeiro, Ribadeo e San Cibrao.. 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
FICHA 9 

MERLUZA 
  

Nome local: Pescada, merluza, 

pescadilla, carioca 

Nome común: Merluza europea 

Nome científico: Merluccius Merluccius 

 

Imaxes do estudo de “Especies de interés pesquero en Galicia, Asturias y Cantabria” 

Autores: Eva M. Velasco; Marco A. Amez; Antonio Punzón 

DESCRICIÓN DA ESPECIE 

• Ten unhas dimensións de entre 27 e 140 cm e un peso de 2kg a 10 kg. 

• Corpo alongado e brando, cabeza aplastada e ollos grandes. A mandíbula inferior ten 

dúas filas de dentes e tan só unha fila na superior, sendo o interior de cor negro. As aletas 

pectorais de 12-14 espiñas son anchas e curtas. Tamén ten dúas aletas dorsais, a primeira 

con 9 a 12 espiñas e a segunda con 34 a 40 espiñas. As súas escamas non son 

excesivamente grandes.  

• É de cor escura na parte superior, gris nos flancos e prateado na súa rexión ventral. 

 

DATOS SIGNIFICATIVOS SOBRE A PESCA 

ZONA 
XEOGRÁFICA

Atlántico Este: Noruega e Islandia e ata Mauritania. Tamén no 
Mediterráneo e na costa sur do Mar Negro. 

HÁBITAT
Vive en profundidades de entre 70 e 400 m, pero pode acadar os 1.075 
m e a unhas temperaturas da orde dos 5ºC. 

ÉPOCA DO 
ANO

Abril e setembro. 

ARTES DE 
PESCA 

Arrastre, palangre de fondo e enmalle. 

DESCARGA Burela, Celeiro, Foz, Ribadeo e San Cibrao. 

 



 

 

 
 
 
FICHA 10 

MERO 
  

Nome local: Mero 

Nome común: Garopa, mero ou chernia 

marrón. 

Nome científico: Epinephelus marginatus 

Imaxe de Atlantis Seafood SRL 

DESCRICIÓN DA ESPECIE 

• Ten unhas dimensións de entre 27 e 140 cm e un peso de 2kg a 10 kg. 

• Corpo alongado e brando, cabeza aplastada e ollos grandes. A mandíbula inferior ten dúas 

filas de dentes e tan só unha fila na superior, sendo o interior de cor negro. As aletas 

pectorais de 12-14 espiñas son anchas e curtas. Tamén ten dúas aletas dorsais, a primeira 

con 9 a 12 espiñas e a segunda con 34 a 40 espiñas. As súas escamas non son 

excesivamente grandes.  

• É de cor escura na parte superior, gris nos flancos e prateado na súa rexión ventral. 

 

DATOS SIGNIFICATIVOS SOBRE A PESCA 

ZONA 
XEOGRÁFICA

Costa lucense, Mar Mediterráneo, Océano Atlántico, cerca das Azores, 
Illas Canarias, Brasil, Uruguay e o norte da costa de Arxentina. 

HÁBITAT
Lugares de bastante profundidade, xa que é un especie capaz de vivir 
en zonas de 200 metros de profundidade, sendo os exemplares macho 
os máis grandes e os que se moven en augas máis profundas. 

ÉPOCA DO 
ANO

De setembro a marzo. 

ARTES DE 
PESCA 

Palangres de fondo, linias e pequenas artes de enmalle.  

DESCARGA Burela, Celeiro, Ribadeo e San Cibrao. 

 



 

 

 
 
 
FICHA 11 

OLLOMOL 
  

Nome local: Ollomol, pancho, 

vuraz ou besugo 

Nome común: Besugo ou goraz 

Nome científico: Pagellus 

Bogareveo 

Imaxes do estudo de “Especies de interés pesquero en Galicia, Asturias y Cantabria” 

Autores: Eva M. Velasco; Marco A. Amez; Antonio Punzón 

 

DESCRICIÓN DA ESPECIE 

• Pode acadar unha lonxitude de entre 25 e 65 cm aproximadamente e un peso de 1 a 6 kg. 

• Ten un corpo de forma ovalada, moi comprimido lateralmente, con cabeza redondeada e 

curta, ollos grandes e boca pequena. 

• É de cor rosáceo con tons avermellados no dorso e gris prateado no ventre e polos lados. 

 

DATOS SIGNIFICATIVOS SOBRE A PESCA 

ZONA 
XEOGRÁFICA

Atlántico Este: dende Noruega a Cabo Branco (Mauritania), Madeira, 
Illas Canarias e Mediterráneo Occidental. 

HÁBITAT

Vive a unha gran profundidade, entre os 700 e 800 metros no Atlántico 
e 400 metros no Mar Mediterráneo, en fondos rochosos, 
especialmente de lama e area. Sen embargo, as especies máis novas 
abundan máis na costa en augas pouco profundas, agrupándose en 
grandes cardumes. 

ÉPOCA DO 
ANO

Meses de outono e inverno, de outubro a marzo. 

ARTES DE 
PESCA 

Palangre. 

DESCARGA Burela, Viveiro, Ribadeo e San Cibrao. 



 

 

 

 
 FICHA 12 

PALOMETA ROJA 
Nome local: Castañeta encarnada, 

palometa vermella, palometa de altura 

ou castañeta de altura. 

Nome común: Alfonsino palometón 

Nome científico: Beryx decadactylus 

Imaxes do estudo de “Especies de interés pesquero en Galicia, Asturias y Cantabria” 

Autores: Eva M. Velasco; Marco A. Amez; Antonio Punzón 

DESCRICIÓN DA ESPECIE 

• Adoita medir uns 35 cm, podendo alcanzar os 100 cm de lonxitude, e cun peso de entre 

os 500 gr e 2 kg. 

• De corpo compacto, alto e curto. Ten uns ollos de gran tamaño debido á profundidade á 

que vive, xa que a máis de 200 metros, e case non hai luz.  

• O seu dorso é de cor vermello intenso e o resto é de cor prateada con liñas finas 

horizontais. 

DATOS SIGNIFICATIVOS SOBRE A PESCA 

ZONA 
XEOGRÁFICA

Atlántico Este, Mediterráneo Oeste, Atlántico Oeste, África Este a 
Xapón, Australia e Nova Zelanda. 

HÁBITAT
Adoitan vivir a unha profundidade de entre 110 e 1000 metros. 

ÉPOCA DO 
ANO

Todos os meses do ano. 

ARTES DE 
PESCA 

Palangre de fondo e a volanta.  

DESCARGA Burela e Celeiro. 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
FICHA 13 

PEIXE ESPADA 
Nome local: Emperador, Aguja palar, 

Marajo, Espadarte, Moro o Mako 

Nome común: Peixe espada 

Nome científico: Xiphias gladius 

Imaxe de PESCADERIASCORUÑESAS.ES 

DESCRICIÓN DA ESPECIE 

• Pescado azul cun corpo de gran tamaño, alongado e comprimido nos lados. Soe medir 

entre 2 e 3 m e pesar 120 kg. Hai exemplares que poden chegar a medir 4,5 m. 

• A súa mandíbula superior ten forma de pico, o que lle da o nome de peixe espada. O seu 

pico é a súa principal arma e pode chegar a ser un terzo do total do seu corpo. 

 

DATOS SIGNIFICATIVOS SOBRE A PESCA 

ZONA 
XEOGRÁFICA

Océano Atlántico Oriental, Mar Mediterráneo e na área de transición 
do Océano Pacífico Norte. 

HÁBITAT
Habita entre os 200 e 800 m de profundidade, en augas cálidas cunha 
temperatura superior aos 15 ºC. 

ÉPOCA DO 
ANO

Todo o ano. 

ARTES DE 
PESCA 

Palangre superficie. 

DESCARGA Burela 

 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
FICHA 14 

RAPANTE 
  

Nome local: rapante, gallo ou meiga 

macho. 

Nome común: Gallo del norte  

Nome científico: Lepidorhombus 

whiffiagonis 

Imaxes do estudo de “Especies de interés pesquero en Galicia, Asturias y Cantabria” 

Autores: Eva M. Velasco; Marco A. Amez; Antonio Punzón 

DESCRICIÓN DA ESPECIE 

• Pode medir entre 20 e 60 cm de lonxitude, podendo alcanzar os 60 cm en algúns dos 

casos. O seu peso ronda entre os 200 gr e 1.5 kg. 

• O seu corpo é fino e translúcido e ten os ollos no lado esquerdo do corpo separados por 

unha cresta lonxitudinal. Ten unha espiña na mandíbula inferior, sendo esta máis larga 

que a superior. Ten escamas no seu costado cego.  

• O lado cego é de cor crema, e a parte do lado ocular adáptase á situación na que se atopa 

no momento. 

DATOS SIGNIFICATIVOS SOBRE A PESCA 

ZONA 
XEOGRÁFICA

Noreste atlántico: islandia ata Cabo Bojador e Mediterráneo 
Occidental. 

HÁBITAT
Habita tanto en augas pouco profundas ou nas profundidades 
superiores aos 400 metros. Reside nos fondos areosos das zonas de 
costa. 

ÉPOCA DO 
ANO

Marzo e abril, aínda que adoitan verse durante todo o ano nos 
mercados. 

ARTES DE 
PESCA 

Captúrase con redes de arrastre.  

DESCARGA Burela, Celeiro, Ribadeo e San Cibrao. 

 



 

 

 

 
FICHA 15 

RAPE NEGRO 
 

Nome local: Rape, peixe sapo, peixe 

tamboril 

Nome común: Rape negro 

Nome científico: Lophius budegassa 

Imaxe de “Base de datos terminológicos y de identificación de especies pesqueras de las costas de Andalucía” ICTIOTERM 

DESCRICIÓN DA ESPECIE 

• É unha especie de grandes dimensións e adoita medir uns 50 cm, podendo acadar unha 

lonxitude máxima de 100 cm. 

• A única diferenza que ten con respecto ao rape común ou rape branco é a presenza dun 

peritoneo escuro que é visible a través da pel do ventre, pola súa cabeza que é 

proporcionalmente menos larga e por ter a terceira espiña cefálica máis curta. 

• De cor marrón con tonalidades violeta polo dorso con moitos puntiños claros e escuros 

formando pequenos círculos. A parte ventral das aletas pectorias é de cor grisácea con 

zonas negro intenso.  

DATOS SIGNIFICATIVOS SOBRE A PESCA 

ZONA 
XEOGRÁFICA

Atlántico Este e Mar Mediterráneo. 

HÁBITAT
Vive pousado directamente sobre o fondo mariño a unhas 
profundidades de entre 300 e 1000 metros. 

ÉPOCA DO 
ANO

Abril e maio 

ARTES DE 
PESCA 

Arrastre, rasco e o enmalle. 

DESCARGA Burela, Celeiro, Foz, O Barqueiro, Ribadeo e San Cibrao. 

 



 

 

 
 
 
FICHA 16 

RAYA 
 

Nome local: Raya 

Nome común: Raya de boca de rosa o raya 

común. 

Nome científico: Raja brachyura. 

Imaxe de “Base de datos terminológicos y de identificación de especies pesqueras de las costas de Andalucía” ICTIOTERM 

DESCRICIÓN DA ESPECIE 

• A súa lonxitude ronda entre os 80 e os 250 cm. Os machos poden acadar unhas 

dimensións de 120 cm e as femias de 125 cm. 

• De corpo plano e ancho cunhas aletas pectorais unidas á cabeza de forma triangular. Non 

posúe esqueleto óseo, e é de texido cartilaxinoso.  

• É de cor gris claro con manchas claras e escuras e o seu ventre é de cor crema claro.  

 

DATOS SIGNIFICATIVOS SOBRE A PESCA 

ZONA 
XEOGRÁFICA

Atlántico oriental e no Mar Mediterráneo. 

HÁBITAT
É un peixe que habita nun clima temperado e vive entre 10 e 380 
metros de profundidade. 

ÉPOCA DO 
ANO

Marzo, abril, maio e xuño. 

ARTES DE 
PESCA 

Arrastre e enmalle. 

DESCARGA Burela, Celeiro, Foz, Ribadeo e San Cibrao. 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
FICHA 17 

ROBALIZA 
 

Nome local: Robaliza, lubina, robalo ou 

tasca 

Nome común: Lubina  

Nome científico: Dicentrarchus labrax. 

 

Imaxes do estudo de “Especies de interés pesquero en Galicia, Asturias y Cantabria” 

Autores: Eva M. Velasco; Marco A. Amez; Antonio Punzón 

DESCRICIÓN DA ESPECIE 

• O corpo é alongado e fusiforme, entre 36 cm e 103 cm de lonxitude. 

• Ten unha boca de grandes dimensións, con beizos carnosos e dentes sobre a lingua. No 

ángulo superior do opérculo hai dúas espiñas curtas. Presenta dúas aletas dorsais e unha 

aleta caudal forte e ancha, moi ben adaptadas  para a natación. 

• A cor pode variar, dende gris escuro no dorso ata chegar a ser branco na parte do ventre, 

aínda que na auga se ve prateado brillante. 

 

DATOS SIGNIFICATIVOS SOBRE A PESCA 

ZONA 
XEOGRÁFICA

Atlántico Este, no Mediterráneo e no Mar Negro. 

HÁBITAT

Atópase polas costas dos areais, as desembocaduras dos ríos e tamén 
portos, dársenas, pantanais e escolleiras. Pode atoparse a unha 
profundidade de 0 a 50 metros non sobrepasando normalmente os 100 
metros. 

ÉPOCA DO 
ANO

Primavera e o outono son a mellor época de pesca, aínda que resulta 
máis fácil capturala no inverno nas zonas máis cálidas. 

ARTES DE 
PESCA 

Palangre. 

DESCARGA Burela, Celeiro, Foz, O Barqueiro, Ribadeo e San Cibrao. 

 



 

 

 
 
 
FICHA 18 

RODABALLO 
 

Nome local: Rodaballo, rodo 

Nome común: Rodaballo 

Nome científico: Scophthalmus maximus 

Imaxes do estudo de “Especies de interés pesquero en Galicia, Asturias y Cantabria” 

Autores: Eva M. Velasco; Marco A. Amez; Antonio Punzón 

DESCRICIÓN DA ESPECIE 

• A súa lonxitude habitual é de 50 cm pero pode chegar a alcanzar os 100 cm de lonxitude 

e os 12 kg de peso. 

• Ten un corpo romboidal case circular con ollos no flanco esquerdo. A súa aleta dorsal é 

bastante longa e comeza na boca e nos ollos. Posúe un flanco dereito despigmentado e o 

esquerdo posúe tubérculos óseos de tecido rugoso. 

• A súa cor pode variar en función do sustrato no que se atope, pero normalmente é gris  

pardo veteado, mentres o seu lado cego é branco. 

DATOS SIGNIFICATIVOS SOBRE A PESCA 

ZONA 
XEOGRÁFICA

Mar Mediterráneo, Atlántico, Cantábrico, Canal da Mancha, do Norte e 
o Mar Báltico. 

HÁBITAT
Reside nos fondos mariños de fango, area ou grava chegando a unhas 
profundidades de entre 20 e 70 metros. 

ÉPOCA DO 
ANO

Marzo, abril, maio, xuño e xullo. 

ARTES DE 
PESCA 

Arrastre e enmalle. 

DESCARGA Burela, Celeiro, Foz, O barqueiro, Ribadeo e San Cibrao. 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
FICHA 19 

SALMONETE 
Nome local: Salmonete, salmonete da pedra, 
barbo 

Nome común: Salmonete de roca 

Nome científico: Mullus Surmuletus 

Imaxes do estudo de “Especies de interés pesquero en Galicia, Asturias y Cantabria” 

Autores: Eva M. Velasco; Marco A. Amez; Antonio Punzón 

DESCRICIÓN DA ESPECIE 

• Normalmente ten unha lonxitude de entre 15-40, aínda que a súa lonxitude estándar 

adoita ser de 25 cm. 

• As barbas que ten debaixo da mandíbula inferior funcionan como órganos sensoriais para 

o gusto e para o tacto e con elas removen a area para buscar alimento, tragándoa e 

expulsándoa posteriormente a través das fendas branquiais. 

• A súa cor é vermella intensa pero pode eliminarse unha vez que se quitan as escamas 

nada mais pescalo. 

DATOS SIGNIFICATIVOS SOBRE A PESCA 

ZONA 
XEOGRÁFICA

Atlántico Este, incluíndo o Mediterráneo e o Mar Negro. 

HÁBITAT
É un tipo de especie costeira que vive a escasa profundidade, en fondos 
de roca. Diferénciase do salmonete de fango en que este último 
atópase nos fondos de area e fango. 

ÉPOCA DO 
ANO

Outubro, novembro e decembro. 

ARTES DE 
PESCA 

Arrastre e enmalle. 

DESCARGA Burela, Celeiro, Foz, Ribadeo e San Cibrao. 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
FICHA 20 

SAN MARTIÑO 
Nome local: Pez de San Pedro 

Nome común: Peixe galo, sanmartiño, 

samartiño, san pedro. 

Nome científico: Zeus faber 

Imaxe de “Base de datos terminológicos y de identificación de especies pesqueras de las costas de Andalucía” ICTIOTERM 

DESCRICIÓN DA ESPECIE 

• Pode chegar a medir uns 90 cm de lonxitude, aínda que a súa lonxitude común adoita ser 

de 40 cm. 

• O seu corpo é aplanado e comprimido. O tamaño da súa cabeza é grande e de perfil 

recto. Posúe multitude de crestas óseas. Os dentes son pequenos e a boca posúe 

maxilares ben desenvoltos. A pesar de ser un peixe bastante plano, os ollos están 

situados a cada lado do corpo e carece de escamas excepto a liña lateral e presenta 

espiñas no lado do abdome. 

• A súa cor é dorada ou gris verdosa e posúe unha mancha de cor negro no centro do corpo 

e tamén a ambos lados. 

DATOS SIGNIFICATIVOS SOBRE A PESCA 

ZONA 
XEOGRÁFICA

Atlántico, nas costas europeas e africanas e tamén no Mediterráneo. 

HÁBITAT

É un peixe semigraso de auga salgada. Reside tanto nos fondos 
rochosos como en pradeiras submarinas e areosas. Adoita vivir a unha 
profundidade que pode variar, de entre os 10 e 100 metros, aínda que 
pode atoparse ata os 400 metros. 

ÉPOCA DO 
ANO

Maio, xuño, xullo e agosto. 

ARTES DE 
PESCA 

Arrastre. 

DESCARGA Burela, Celeiro, Foz, O Barqueiro, Ribadeo e San Cibrao. 

 



 

 

 
 
 
FICHA 21 

SARDIÑA 
 

Nome local: Sardiña, parrocha, xouba. 

Nome común: Sardina europea. 

Nome científico: Sardina pilchardus. 

Imaxes do estudo de “Especies de interés pesquero en Galicia, Asturias y Cantabria” 

Autores: Eva M. Velasco; Marco A. Amez; Antonio Punzón 

DESCRICIÓN DA ESPECIE 

• Poden acadar os 27 cm de lonxitude, sendo máis grandes e lonxevas as razas que son 

comúns de augas máis frías. 

• O seu corpo é alargado e ovalado. Posúe unha mandíbula non moi escotada e os 

maxilares non se estenden mais alá da parte media do ollo. Os dentes son pequenos. 

• O dorso é de cor gris escuro, azul e prateado e presenta unha banda azul ao longo dos 

flancos. O ventre é branco e prateado. As aletas son incoloras, salvo a dorsal, que está un 

pouco escurecida. 

DATOS SIGNIFICATIVOS SOBRE A PESCA 

ZONA 
XEOGRÁFICA

Océano Atlántico, Mar Mediterráneo, no Canal da Mancha, no Mar 
Cantábrico e ata no Mar Norte. 

HÁBITAT

O seu rango de profundidade oscila entre os 10 e os 100 metros. É 
unha especie que vive sobre a plataforma e na época de reprodución 
vaise acercando á costa. En verán é canta máis abundancia hai e ten un 
maior contido en graxa. 

ÉPOCA DO 
ANO

Nos meses de verán. 

ARTES DE 
PESCA 

Cerco. 

DESCARGA Burela, Celeiro, Foz, Ribadeo e San Cibrao. 

 

 
 



 

 

 
 
 
FICHA 22 

SARGO 
 

Nome local: Sargo, sargeta. 

Nome común: Sargo. 

Nome científico: Diplodus sargus cadenati. 

Imaxes do estudo de “Especies de interés pesquero en Galicia, Asturias y Cantabria” 

Autores: Eva M. Velasco; Marco A. Amez; Antonio Punzón 

DESCRICIÓN DA ESPECIE 

• A súa talla mínima legal é de 22 cm en Galicia e Asturias e a máxima é de 45 cm, aínda 

que adoita medir uns 25 cm de lonxitude. 

• O seu corpo ten forma ovalada e está comprimido lateralmente. A súa boca é pequena 

con oito incisivos en cada mandíbula, tras os cales se sitúan dúas filas de molares. 

• É de cor gris prateada, branco na zona ventral e nos costados presenta entre 8 e 12 

bandas verticais negras, ademais dunha mancha negra no pedúnculo caudal. 

DATOS SIGNIFICATIVOS SOBRE A PESCA 

ZONA 
XEOGRÁFICA

Dende o Golfo de Vizcaya a Cabo Verde e tamén nas Illas canarias. 

HÁBITAT

Adoitan vivir preto da costa, polas zonas rochosas e nos areais de 
fondo. Pode chegar a unha profundidade de ata 150 metros, aínda que 
normalmente chegan ata os 20 metros de profundidade en onde hai 
bastante luminosidade e gran abundancia de nutrientes. 

ÉPOCA DO 
ANO

Todos os meses do ano. 

ARTES DE 
PESCA 

Enmalle e palangre. 

DESCARGA Burela, Celeiro, Foz, O Barqueiro, O Vicedo, Ribadeo e San Cibrao. 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
FICHA 23 

TINTORERA 
 

Nome local: Tintorera 

Nome común: Caella, Quenlla, Tiburón azul 

Nome científico: Prionace glauca 

 

Imaxe de “Guía de pescado para un consumo responsable”. GUIADEPESCADO.COM 

DESCRICIÓN DA ESPECIE 

• Ten un corpo alongado e estilizado, fociño cónico e longo, ollos grandes e redondos e 

dentes altos e estreitos. 

• En canto á cor é azulada: dorso azul escuro, ventre branco e azul claro nos costados. 

• O tamaño medio desta especie é 2,5 m de lonxitude e un peso medio de 80 kg. 

• As femias teñen a pel máis grosa que os machos, o que lles protexe das súas mordeduras 

no cortexo. 

DATOS SIGNIFICATIVOS SOBRE A PESCA 

ZONA 
XEOGRÁFICA

Océanos temperados e oceánicos do planeta. Atlántico Occidental, 
Central e Oriental, Indo-Pacífico Occidental e Pacífico Oriental. 

HÁBITAT
Normalmente móvese entre 60 e 100 m de profundidade e prefire 
temperaturas entre 8 e 21 graos. 

ÉPOCA DO 
ANO

Todo o ano. 

ARTES DE 
PESCA 

Palangre superficie no Océano Atlántico. 

DESCARGA Burela 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
FICHA 24 

XARDA 
Nome local: Xarda, rincha, cabala, perrilla, 

macareu. 

Nome común: caballa del Atlántico. 

Nome científico: Scomber Scombrus. 

Imaxes do estudo de “Especies de interés pesquero en Galicia, Asturias y Cantabria” 

Autores: Eva M. Velasco; Marco A. Amez; Antonio Punzón 

DESCRICIÓN DA ESPECIE 

• De corpo alongado e fusiforme e cunha lonxitude máxima de 60 cm, aínda que 

normalmente miden sobre 30 cm.  

• As súas aletas dorsais están separadas e a aleta ventral está situada á mesma altura que a 

dorsal posterior. Presenta unha serie de aletas ou “pínulas” por detrais da segunda aleta 

dorsal e da ventral, así como unha crista a cada lado da zona caudal. A aleta caudal é 

bastante escotada. 

• O lombo é de cor azul con delgadas liñas negras transversais, mentres que as aletas e o 

ventre son de cor gris con tons prateados. 

DATOS SIGNIFICATIVOS SOBRE A PESCA 

ZONA 
XEOGRÁFICA

Océano Atlántico e o Mar Mediterráneo pero tamén está presente no 
Pacífico. 

HÁBITAT

Vive en augas profundas e pode acadar os 1000 metros de 
profundidade, aínda que adoita atoparse a menos de 200 metros. Entra 
nas rías a finais da primavera formando bancos moi abundantes e nada 
a medias augas para voltar ás zonas profundas durante o inverno. 

ÉPOCA DO 
ANO

A primavera, aínda que normalmente pode aparecer durante todo o 
ano. 

ARTES DE 
PESCA 

Cerco, palangre, arrastre e liña de man. 

DESCARGA Burela, Celeiro, Foz, Ribadeo e San Cibrao. 

 



 

 

 
 
 
FICHA 25 

XULIA 
  

Nome local: Xulia, doncela, 

señorita 

Nome común: Julia 

Nome científico: Coris julis 

 

Imaxes do estudo de “Especies de interés pesquero en Galicia, Asturias y Cantabria” 

Autores: Eva M. Velasco; Marco A. Amez; Antonio Punzón 

 

DESCRICIÓN DA ESPECIE 

• Pode acadar unha lonxitude de ata 30 cm de lonxitude. A súa carne é bastante apreciada.  

• Ten un corpo alongado con escamas e a súa boca é pequena e picuda cunha aleta dorsal 

con 9 radios espiñosos e pouco duros e 11-12 radios brandos.  

• A femia é máis pequena que o macho, de cores apagadas e menos brillantes. O macho 

conta cunha banda lonxitudinal de cor laranxa, pero polo xeral, é de cores vivas e cando 

percibe perigo, ou durante a noite, entérrase na area. 

 

DATOS SIGNIFICATIVOS SOBRE A PESCA 

ZONA 
XEOGRÁFICA

Mar Mediterráneo e na costa este do Océano atlántico, dende Escocia 
ata Gabón, incluíndo as costas das Illas Canarias. 

HÁBITAT
Frecuenta todo tipo de fondos, normalmente a escasa profundidade, a 
menos de 60 metros, en zonas de pedras e rochas, sendo máis difícil de 
atopar en fondos areosos. 

ÉPOCA DO 
ANO

Meses de verán (xullo, agosto e setembro). 

ARTES DE 
PESCA 

Arrastre ou palangre. 

DESCARGA Burela, Celeiro, Foz, Ribadeo e San Cibrao. 



 

 

 

 
FICHA 26 

XULIANA 
 

Nome local: rape, xuliana, rabada, peixotín. 

Nome común: Rape blanco. 

Nome científico: Lophius piscatorius. 

Imaxes do estudo de “Especies de interés pesquero en Galicia, Asturias y Cantabria” 

Autores: Eva M. Velasco; Marco A. Amez; Antonio Punzón 

DESCRICIÓN DA ESPECIE 

• Según o reglamento (CE) nº 2046/1996. No caso de que a Xuliana se atope enteira e 

eviscerada, o peso mínimo unitario será 500 gramos ou de 200 gramos se está sen cabeza. 

A súa lonxitude común é de 100 cm e a máxima de 200 cm. 

• Ten unha cabeza e unha boca de gran tamaño con dentes curvados. A súa aleta dorsal 

posúe 6 espiñas e 11-12 radios brandos. Ao redor do corpo ten numerosos apéndices 

cunha aleta anal de 9-10 radios brandos. Peritoneo branco. 

•  Dependendo do tipo de fondo no que se atope pode ser máis claro ou máis escuro. 

 

DATOS SIGNIFICATIVOS SOBRE A PESCA 

ZONA 
XEOGRÁFICA

Noroeste do Océano Atlántico, polo Mar Mediterráneo e o Mar Negro. 

HÁBITAT
Vive no fondo mariño en augas moi profundas, a profundidades de 
entre 200 e 1000 metros. Adoita vivir en fondos areosos e fangosos 
próximos á costa, aínda que se pode atopar tamén en fondos rochosos. 

ÉPOCA DO 
ANO

Todo o ano. 

ARTES DE 
PESCA 

Arrastre, rasco e enmalle. 

DESCARGA Burela, Celeiro, O Barqueiro e San Cibrao. 

 

 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

MOLUSCOS 
 

  



 

 

 

 

MOLUSCOS CEFALÓPODOS 
 
FICHA 27 

CHOCO 
  

Nome local: Xiba, choco ou choupa 

Nome común: Choco 

Nome científico: Sepia officinalis 

Imaxes do estudo de “Especies de interés pesquero en Galicia, Asturias y Cantabria” 

Autores: Eva M. Velasco; Marco A. Amez; Antonio Punzón 

DESCRICIÓN DA ESPECIE 

• Alcanza os 30-40 cm de lonxitude e pesa entre 50 gr e 1 kg. tendo un corpo aplanado de 

forma ovalada. A súa concha, tamén chamada xibión ou sepión, é calcárea e está 

completamente cuberta polo seu corpo. Os brazos distribúense en 4 pares en torno á 

boca, con moitas ventosas na súa cara interna. O último par é máis longo que o resto e 

serve para capturar as presas, sendo estes os tentáculos da sepia. 

• A cor pode variar en función das condicións biolóxicas e o substrato no que se pousan 

pero adoitan ser de cor moura con bandas de cor. A súa tinta en lugar de ser negra como 

a do resto dos calamares é de cor sepia, de aí o seu nome. 

DATOS SIGNIFICATIVOS SOBRE A PESCA 

ZONA 
XEOGRÁFICA

Atlántico Este: dende o sur de Noruega a Mozambique. 

HÁBITAT
Vive sobre zonas onde se poden enterrar facilmente, como en areas ou 
sedimentos, a uns 250 metros de profundidade 

ÉPOCA DO 
ANO

De decembro a febreiro 

ARTES DE 
PESCA 

Arrastre e enmalle.  

DESCARGA Burela, Celeiro, Foz, O Barqueiro, Ribadeo e San Cibrao. 

 



 

 

 

 
 

FICHA 28 

LURA 
Nome local: Lura 

Nome común: Calamar europeo ou 

calamar común. 

Nome científico: Loligo Vulgaris 

Imaxes do estudo de “Especies de interés pesquero en Galicia, Asturias y Cantabria” 

Autores: Eva M. Velasco; Marco A. Amez; Antonio Punzón 

DESCRICIÓN DA ESPECIE 

• Ten unha lonxitude de aproximadamente 30 cm, podendo chegar aos 60 cm e un peso 

entre 50 gr e 2 kg. 

• De corpo esférico e cabeza grande con dúas aletas laterais de forma romboidal de 2/3 do 

tamaño do manto. Arredor da boca ten oito brazos con ventosas e dous tentáculos que se 

poden contraer. As mandíbulas teñen forma de pico curvado. No seu interior ten unha 

cuncha chamada “pluma”. 

• A súa pel ten unhas células cromatóferas, que cando está vivo o seu corpo varía en 

función do seu estado. Sendo case transparente, normalmente presenta tons rosas. 

 

DATOS SIGNIFICATIVOS SOBRE A PESCA 

ZONA 
XEOGRÁFICA

Mar Mediterráneo, Océano Atlántico dende o Mar Norte ata o Golfo de 
Guinea. 

HÁBITAT
Vive moi cerca do litoral, a profundidades de entre 15 a 600 metros, 
preferindo as augas abertas ao ser un animal de mobilidade 
permanente 

ÉPOCA DO 
ANO

Arrastre durante todo o ano e en temporada a pequena escala. 

ARTES DE 
PESCA 

Pesca de arrastre e anzol. 

DESCARGA Burela, Celeiro, Foz, O Barqueiro, Ribadeo e San Cibrao. 



 

 

 

 
FICHA 29 

POTA 
 

Nome local: Pota 

Nome común: Pota europea 

Nome científico: Todarodes sagittatus 

Imaxes do estudo de “Especies de interés pesquero en Galicia, Asturias y Cantabria” 

Autores: Eva M. Velasco; Marco A. Amez; Antonio Punzón 

DESCRICIÓN DA ESPECIE 

• Pode acadar os 73 cm de lonxitude. 

• O manto é forte, musculoso, longo e delgado. As aletas son anchas e fortes. Posúe unha 

maza tentacular moi longa (as ventosas ocupan case toda a súa extensión). Dáctilo con 

catro filas de ventosas moi pequenas. 

• Ten unhas tonalidades averlladas e con cores púrpura. 

DATOS SIGNIFICATIVOS SOBRE A PESCA 

ZONA 
XEOGRÁFICA

Atlántico Norte e no Mar Mediterráneo. 

HÁBITAT

O seu rango de profundidade adoita ser entre os 20 e os 1.800 metros 
e a súa temperatura oscila entre os 14ºC e os 3ºC. Realiza importantes 
migracións verticais chegando a situarse cerca da superficie durante a 
noite e no fondo durante o día. 

ÉPOCA DO 
ANO

Xuño, xullo e agosto. 

ARTES DE 
PESCA 

Arrastre.  

DESCARGA Burela, Celeiro, Foz, Ribadeo e San Cibrao. 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
Ficha 30 

POLBO 
 

Nome local: Polbo, polvo da pedra 

Nome común: Pulpo 

Nome científico: Octopus vulgaris 

Imaxes do estudo de “Especies de interés pesquero en Galicia, Asturias y Cantabria” 

Autores: Eva M. Velasco; Marco A. Amez; Antonio Punzón 

DESCRICIÓN DA ESPECIE 

• Pode acadar os 40 cm de lonxitude. 

• Posúe oito brazos fortes e contan con dúas filas de ventosas pegañentas. Os seus brazos 

están situados arredor da boca e están unidos a través dunha membrana, sendo o seu 

primeiro par máis corto que o resto e os últimos miden aproximadamente o dobre que o 

corpo. 

• A súa cor pode variar dependendo do estado e das características da contorna na que se 

agocha. Adoita ser de cor marrón agrisado con manchas de cor verde ou amarela. Así 

mesmo poden cambiar a cor da pel e da textura, volvéndose da cor das rochas. 

DATOS SIGNIFICATIVOS SOBRE A PESCA 

ZONA 
XEOGRÁFICA

Océano Atlántico e Mar Mediterráneo.. 

HÁBITAT
Reside nos fondos rochosos das zonas costeiras, entre pedras, rochas 
normalmente en goridas. Adoita vivir en profundidades inferiores aos 
200 metros. 

ÉPOCA DO 
ANO

Todos os meses do ano. 

ARTES DE 
PESCA 

Empréganse técnicas de marisqueo ou nasas. 

DESCARGA Burela, Celeiro, O Barqueiro, O Vicedo, Ribadeo e San Cibrao. 

 

 



 

 

 
 

 
MOLUSCOS BIVALVOS 
 
FICHA 31 

AMEIXA FINA 
Nome local: ameixa fina. 

Nome común: Almeja fina. 

Nome científico: Ruditapes decussatus 

Imaxes Espinaler 

DESCRICIÓN DA ESPECIE 

• É un bivalvo posúe un caparazón ovalado e alargado mide entre 6 e 7 centímetros.  

• Ten un cor exterior blanquecino ou marrón claro.  

• Os dous sifóns que saca do caparazón non están unidos, son independentes.  

 

DATOS SIGNIFICATIVOS SOBRE A PESCA 

ZONA 
XEOGRÁFICA

Noroeste de Europa. En España no noroeste da península ibérica 

HÁBITAT
Vive no fondo mariño, exactamente no fondo areoso, enterrase entre 
os 15 e 30 cm.. 

ÉPOCA DO 
ANO

Todo o ano. 

ARTES DE 
PESCA 

Arrastre de fondo. 

DESCARGA Ribadeo, O Vicedo, Ortigueira 

 

 
  



 

 

 
 
 
FICHA 32 

BERBERECHO 
Nome local: berberecho 

Nome común: berberecho. 

Nome científico: Cerastoderma edule 

Imaxes Espinaler 

DESCRICIÓN DA ESPECIE 

• Ten as valvas circulares. Na cuncha ten como máximo 28 costelas radiais marcadas.   

• A súa forma semella un triángulo e pode acadar os 6 centímetros.  

• É unha especie unisexual 

 

DATOS SIGNIFICATIVOS SOBRE A PESCA 

ZONA 
XEOGRÁFICA

Oceáno atlántico e no Mar Báltico.  

HÁBITAT
Vive no fondo mariño, exactamente nos sedimentos areoso, enterrase 
na superficie do fondo.  

ÉPOCA DO 
ANO

Todo o ano. 

ARTES DE 
PESCA 

Arrastre de fondo. 

DESCARGA Foz 

 

 
  



 

 

 
 
 
FICHA 33 

COQUINA 
Nome local: Coquina 

Nome común: Tellerina 

Nome científico: Donax trunculus 

Imaxe de PESCADERIASCORUÑESAS.ES 

DESCRICIÓN DA ESPECIE 

• Trata dun molusco mariño cunha dimensión de 4 cm de largo. 

• A súa concha é fina, oval e deprimida cunha textura suave e chea de costelas. O seu 

contorno é cuneiforme, cun extremo posterior máis corto con respecto ao anterior e 

ambos redondeados. 

• O seu marxe dorsal é recto, inclinado e longo mentres que o ventral é lixeiramente convexo 

e case paralelo ao dorsal. 

• Pode medir ata 5 cm de largo por 2 cm de alto e 1,2 de grosor. O interior é violáceo aínda 

que as veces é blanquecina ou alaranxada. A súa coloración varía sendo parda con manchas 

as veces ou moradas con zonas máis escurecidas. 

 

DATOS SIGNIFICATIVOS SOBRE A PESCA 

ZONA 
XEOGRÁFICA

Pindo, Lira, Corcubión, Aguiño, Bayona, Vilarrube (Valdoviño), O 
Barqueiro, Huelva e Cádiz. 

HÁBITAT
Habita nos fanos de marismas e desembocaduras dos río, tamén en 
zonas salobres e de praia escavando na area. 

ÉPOCA DO 
ANO

Todo o ano. 

ARTES DE 
PESCA 

Arrastre ou a pé firme con azada ou rastrillo. 

DESCARGA Cedeira  

 



 

 

 
 
 
FICHA 34 

LONGUEIRÓN 
Nome local: Longueirón 

Nome común: Longueirón 

Nome científico: Ensis siliqua 

Imaxe de O PERCEBEIRO COM 

DESCRICIÓN DA ESPECIE 

• Trata dunha especie semellante a navalla, formando parte da familia dos bivalvos.  

• Posúe unha cuncha alargada e rectangular sen curvatura, adquirindo unha cor branca. A 

súa cuncha atópase aberta nos extremos e é mais forte e robusta que no caso das navallas. 

• Alimentase do plancton que filtran cos seus sifóns. 

DATOS SIGNIFICATIVOS SOBRE A PESCA 

ZONA 
XEOGRÁFICA

Costa galega. 

HÁBITAT
Habita soterrada a pouca profundidade na area do interior das rías. 

ÉPOCA DO 
ANO

Todo o ano 

ARTES DE 
PESCA 

Mergullo a pulmón  

DESCARGA Ribadeo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
FICHA 35 

MEXILLÓN 
 Nome local: mexillón 

Nome común: mexillón galego 

Nome científico: mytilus galloprovincialis 

Imaxe de “Guía de pescado para un consumo responsable”. GUIADEPESCADO.COM 

DESCRICIÓN DA ESPECIE 

• Ten unha cuncha lonxitudinal que remata en punta afiada, mentres que o seu extremo 

anterior é groso.  

• A cor exterior é moi escura, tornando nun ton negro azulado. Dentro desa cor, pódense 

observar as estrías de crecemento do molusco que semellan liñas concéntricas.  

• En canto ao seu interior, a vianda soe ter unha cor alaranxada ou branquecina e está 

formada por dous lóbulos carnosos. 

 

DATOS SIGNIFICATIVOS SOBRE A PESCA 

ZONA 
XEOGRÁFICA Habita no Océano Atlántico. 

HÁBITAT Atópanse xuntos unidos á superficie de rochas bañadas polo mar. 

ÉPOCA DO 
ANO

Todo o ano, aínda que de setembro a abril é a mellor época para 
degustar o mexillón xa que está máis cheo. 

ARTES DE 
PESCA 

Batea, filas aliñadas en estacas de madeira 

DESCARGA Valdoviño 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
FICHA 36 

NAVALLA 
Nome local: Navalla 

Nome común: Navaja 

Nome científico: Ensis arcuatus 

Imaxe de PESCADERIASCORUÑESAS.ES 

DESCRICIÓN DA ESPECIE 

• Trata dun molusco mariño pertencente a familia Solenaceae e xénero Ensis. Teñen unha 

dimensión de entre 7 e 15 cm. 

• Posúe unha concha alargada, rectangular e moi fráxil. O seu marxe dorsal e o ventreal son 

curvos e os extremos están abertos.  

• As súas valvas son estiradas coa forma de unha navalla e presentan unha serie de estrías 

verticais e horizontais moi finas. 

• Alimentase principalmente de plancton que incorpora o seu organismo a través de 

branquias. 

DATOS SIGNIFICATIVOS SOBRE A PESCA 

ZONA 
XEOGRÁFICA

Mar del Norte, océano Atlántico y el mar Mediterráneo. 

HÁBITAT
Habita en fondos mariños enterrada na area onde escava buratos 
verticais e profundos. Prefiren fondos de pouca profundidade. 

ÉPOCA DO 
ANO

Todo o ano. 

ARTES DE 
PESCA 

A pulmón mediante o bucio ou a través do sistema tradicional de 
botarlles sal no seu buraco. 

DESCARGA Ortigueira. 

 

 



 

 

 
 
 
FICHA 37 

OSTRA 
 Nome local: Ostra 

Nome común: Ostra 

Nome científico: Ostrea Edulis 

Imaxe de “Guía de pescado para un consumo responsable”. GUIADEPESCADO.COM 

DESCRICIÓN DA ESPECIE 

• Trata dun molusco mariño cun peso de 10 gr e unhas dimensións de entre 6 e 15 cm. 

• A súa forma tende a ser redondeada, dispondo as súas valvas de forma desigual entre sí, a 

dereita é plana e a súa función é de tapa, mentres que a esquerda é cóncava e é a parte 

coa que o bivalvo se fixa o sustrato. 

• As valvas posúen unha superficie rugosa debido as diversas estrías concéntricas producidas 

polo crecemento. O seu interior é de cor blanquecina brillante. 

 

DATOS SIGNIFICATIVOS SOBRE A PESCA 

ZONA 
XEOGRÁFICA

Atlántico e Mediterráneo ata o Mar Negro. En Galicia cultívanse dende 
fai tempo en bateas e praias. 

HÁBITAT
Habita unida as rocas ou enterradas na area da zona infralitoral.  

ÉPOCA DO 
ANO

Todo o ano. 

ARTES DE 
PESCA 

Mediante recolectas o ser cultivadas en bateas. 

DESCARGA Barreiros, Ribadeo  

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
FICHA 38 

VIEIRA GALEGA 
Nome local: Vieira galega ou europea 

Nome común: Vieira gallega o europea 

Nome científico: Pecten maximus 

Imaxe de PESCADERIASCORUÑESAS.ES 

DESCRICIÓN DA ESPECIE 

• Trata dun molusco mariño pertencente a familia Pectinidae, orden Ostreoida. Teñen unha 

dimensión de entre 10 e 15 cm e un peso de entre 100 e 700 gr. 

• Posúe unha valva superior practicamente plana mentres que a inferior é máis grande e 

convexa. . Os bordes das valvas son afiados e ondulados. Ambas partes posúen na súa parte 

exterior radios que van dende o vértice de cada valva debuxando un abanico. 

• A cor da valva superior é vermella, parda amarelenta e a valva inferior dispón unha cor 

máis pálida e con manchas pardas. 

• Alimentase de fitoplancton e partículas orgánicas en suspensión que filtra a través das súas 

branquias. 

DATOS SIGNIFICATIVOS SOBRE A PESCA 

ZONA 
XEOGRÁFICA

Costa galega. 

HÁBITAT
Habita en fondos de area ou grava cerca da costa, chegando ata 
profundidades de 100 metros para buscar augas limpas. 

ÉPOCA DO 
ANO

Meses de Xaneiro, Febreiro e Decembro 

ARTES DE 
PESCA 

A súa captura faise con rastro. 

DESCARGA Ortigueira 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CRUSTÁCEOS 
  



 

 

 
 
FICHA 39 

CAMARÓN 
 Nome local: Camarón 

Nome común: Camarón 

Nome científico: Palaemon serratus 

Imaxe de PESCADERIASCORUÑESAS.ES 

DESCRICIÓN DA ESPECIE 

• É un crustáceo mariño con corpo comprimido e un coiro pouco resistente. As súas 

dimensións son escasas, de entre 3 e 6 centímetros. 

• Dispón dunha cola moi alongada con respecto o seu corpo. A cor habitual é o gris ou 

transparente con bandas escuras no abdome que delimitan os segmentos nos que se divide 

o seu corpo. A forma da súa cabeza é triangular, alongada e dentada. Os ollos son de cor 

verdosa. 

• As súas patas son pequenas e dispón de dous pares de pinzas e dúas longas antenas. O 

seu abdome e forte e musculoso. En canto a súa alimentación serían as algas e o resto de 

animais cando son adultos, e durante o seu estado de larva comen zooplancton. 

DATOS SIGNIFICATIVOS SOBRE A PESCA 

ZONA 
XEOGRÁFICA

Mar Mediterráneo e Océano Atlántico 

HÁBITAT
Habita tanto en augas doces como salgadas, rexións temperadas , 
tropicais e frías 

ÉPOCA DO 
ANO

Xaneiro, Febreiro, Marzo, Outubro, Novembro e Decembro 

ARTES DE 
PESCA 

Nasas, rastro ou arrastre 

DESCARGA Burela e Cedeira 

 



 

 

 
 
 
FICHA 40 

CENTOLA 
Nome local: Centola 

Nome común: Centolla 

Nome científico: Maja squinado 

Imaxe de MARIÑA ORTEGAL. ES 

DESCRICIÓN DA ESPECIE 

• Trata dunha especie pertencente a familia dos equinodermos cunhas dimensións de entre 

5 e 7 cm. 

• Ten unha cuncha de forma redonda e bombeada. O seu rostro está formado por fortes 

dentes diverxentes dispondo os seus bordes laterais armados de cinco dentes espiñosos. 

A súa cor varía entre marrón-vermella e marrón amarelenta. 

 

DATOS SIGNIFICATIVOS SOBRE A PESCA 

ZONA 
XEOGRÁFICA

Zonas rocosas do Mar Caribe e augas do Océano Pacífico 

HÁBITAT
Habita en fondos de roca e area cubertos de algas onde esconderse a 
profundidades próximas os 150 metros 

ÉPOCA DO 
ANO

Todo o ano 

ARTES DE 
PESCA 

Nasas 

DESCARGA Burela e San Ciprián 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
FICHA 41 

LANGOSTA 
Nome local: Langosta 

Nome común: Langosta 

Nome científico: Palinurus elephas 

Imaxe de “Guía de pescado para un consumo responsable”. GUIADEPESCADO.COM 

DESCRICIÓN DA ESPECIE 

• É un crustáceo decápodo cun corpo dividido en dúas partes diferenciadas: cabeza e cola. 

Posúe unhas dimensións de 25 a 50 cm de largo e pode pesar dende 700 gramos ata 7 

quilos. 

• A parte da cabeza está formada por espiñas e rostro escaso, dispondo duns ollos protexidos 

por proxeccións espiñosas. A súa cola ten forma de abanico, non posúe pinzas nas patas 

exceptuando as femias que sí as teñen no seu quinto par. A cor do seu corpo é vermella 

parda ou marrón con manchas amarelas máis abundantes na parte do abdome, patas e 

antenas. Cando son xoves teñen unha franxa amarela na parte superior do corpo. 

• A súa alimentación está baseada en todo o que atopan polo medio mariño, aínda que as 

súas preferencias son: algas, crustáceos, moluscos e miñocas. 

 

DATOS SIGNIFICATIVOS SOBRE A PESCA 

ZONA 
XEOGRÁFICA

Illas Británicas, Costa africana e Cuba 

HÁBITAT
Habita nos fondos rochosos a pouca profundidade (menos de 100 
metros) 

ÉPOCA DO 
ANO

Maio, Xuño, Xullo, Agosto e Setembro 

ARTES DE 
PESCA 

Enmalle ou nasas especiais 

DESCARGA Ribadeo  

 



 

 

 
 
 
FICHA 42 

LUMBRIGANTE 
 

Nome local: Lumbrigante 

Nome común: Bogavante 

Nome científico: Homarus gammarus 

Imaxe de PESCADERIASCORUÑESAS.ES 

DESCRICIÓN DA ESPECIE 

• Trata dun crustáceo de vida nocturna e sedentaria con territorio propio. 

• A súa cuncha é moi forte e dispón de dúas grandes pinzas, a esquerda con bordes cortantes 

finamente denticulados e a dereita trituradora con fortes dentes irregulares. 

 

DATOS SIGNIFICATIVOS SOBRE A PESCA 

ZONA 
XEOGRÁFICA

Este do Océano Atlántico, noroeste de Noruega, Mar Mediterráneo e 
noroeste do Mar Negro 

HÁBITAT
Habita nas costas a profundidades comprendidas entre a ribeira e ata 
150 metros. 

ÉPOCA DO 
ANO

Xullo e Agosto 

ARTES DE 
PESCA 

Diferentes métodos artesanais como as nasas, trasmallo, miños e 
enmalle  

DESCARGA Ribadeo, San Ciprián e O Barqueiro 

 

 
  



 

 

 
 
 
FICHA 43 

NÉCORA 
Nome local: Nécora 

Nome común: Nécora 

Nome científico: Nécora puber 

Imaxe de “Guía de pescado para un consumo responsable”. GUIADEPESCADO.COM 

DESCRICIÓN DA ESPECIE 

• Trata dun crustáceo mariño cun peso de entre 70 e 300 gramos e unhas dimensións de 

entre 7 e 12 cm. A súa cuncha é plana con dimensións máis anchas que largas. Vai mudando 

a súa cuncha o longo da súa vida para ir crecendo, debido a súa dureza. 

• Entre os seus ollos vermellos posúe as pezas dentais non superando as 10 unidades. Todo 

o seu corpo está recuberto de velo o que lle aporta unha textura aterciopelada. O seu 

conxunto de patas dispón de bandas negras, o primeiro par delas son realmente fortes 

pinzas de tamaño maior no caso de ser machos, que empregan para defenderse dos seus 

depredadores e comer, mentres o quinto par de patas son máis cortos e anchos.  

 

DATOS SIGNIFICATIVOS SOBRE A PESCA 

ZONA 
XEOGRÁFICA

Cantábrico, Atlántico e o canal de La Mancha 

HÁBITAT
Habita preto a costa entre as rocas, pedras ou gretas ata profundidades 
non superiores a 70 metros. 

ÉPOCA DO 
ANO

Xullo, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Decembro 

ARTES DE 
PESCA 

Mediante nasas, trasmallo ou bou de vara. 

DESCARGA Cedeira, Ribadeo, San Ciprián e O Vicedo 

 

 



 

 

 
 
 
 
FICHA 44 

PERCEBE 
 Nome local: Percebe 

Nome común: Percebe 

Nome científico: Pollicipes cornucopia 

Imaxe de “Guía de pescado para un consumo responsable”. GUIADEPESCADO.COM 

DESCRICIÓN DA ESPECIE 

• É un crustáceo mariño hermafrodita cunha cuncha de cor negra que recubre todo o seu 

corpo, dispondo dunhas patas torácicas que serven como filtros para a súa alimentación. 

• A parte máis extrema do seu corpo finaliza cunha uña formada por placas, polo lado 

oposto fixase nas rocas. Os seus órganos vitais sitúanse na uña e non dispón de ollos. 

• Este crustáceo tende a formar grupos gracias a segregación de glándulas cementais coas 

que se fixan ó sustrato. A súa alimentación é en base a fitoplancton que trae a auga que 

bate nas rocas. 

DATOS SIGNIFICATIVOS SOBRE A PESCA 

ZONA 
XEOGRÁFICA

Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco e Portugal. 

HÁBITAT
Habita en zonas rocosas 

ÉPOCA DO 
ANO

Todo o ano 

ARTES DE 
PESCA 

De forma manual nas rocas das rías, acantilados, illas... 

DESCARGA Ribadeo, San Ciprián, O Barqueiro, Cariño e Cedeira. 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

EQUINODERMOS 
  



 

 

 
 
 
FICHA 45 

OURIZO DE MAR 
Nome local: Ourizo de mar 

Nome común: Erizo de mar 

Nome científico: Paracentrotus lividus 

Imaxe de PESCADERIASCORUÑESAS.ES 

DESCRICIÓN DA ESPECIE 

• Trata dunha especie pertencente a familia dos equinodermos cunhas dimensións de entre 

5 e 7 cm. 

• Pode adoptar unha cor verde, marrón escura ou violeta e as súas espiñas miden ata 3 cm 

sendo de forma lisa e duras. 

• Alimentase principalmente de algas, plancton, caracois e mexillóns.  

DATOS SIGNIFICATIVOS SOBRE A PESCA 

ZONA 
XEOGRÁFICA

Zonas rocosas do Mar Caribe e augas do Océano Pacífico 

HÁBITAT
Habita no litoral ata uns 30 metros de profundidade, entre charcas, 
rocas e buratos existentes 

ÉPOCA DO 
ANO

Todo o ano. 

ARTES DE 
PESCA 

Mergullo profesional 

DESCARGA Cervo 
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Marco A. Amez Antonio Punzón, Instituto Español de Oceanografía, Ministerio de 
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• Guía Visual de Peces de la Costa Gallega, Lino E. Fontán Guiao, BIOLOGÍA FEGAS, 2013 

• Guía Visual de las Especies Demersales de la plataforma continental de Galicia y 
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pesquero-Galicia-Asturias-Cantabria.pdf 

• https://www.marina-ortegal.es/ 

• https://www.pescaderiascorunesas.es/ 

• https://pescadosymariscos.consumer.es/ 

• https://espesca.com/ 

• https://www.asturnatura.com  

• http://www.ictioterm.es 

• https://www.pescadegalicia.gal/ 

• https://www.marina-ortegal.es/ 

• https://www.riasaltas.info/gastronomiacutea.html 

• https://www.mexillondegalicia.org/cultivo/biologia-del-mejillon/ 

• https://tintorero-wwwartesdepesca.blogspot.com/2011/06/vamos-pescar-

mejillones.html 

• https://guiadepescado.com/tintorera/ 

 



 

 

 

 

• https://cram.org/catalogo-de-especies/peces/elasmobranquios/tintorera-tiburon-

azul/ 

• https://www.fecoga.com/noticias/detalle/noticia/excelente-campana-de-la-anchoa/ 

• http://centros5.pntic.mec.es/ies.de.pravia/tia%20carmen/El%20bocarte.htm 

• http://www.agrupesca.com/wp-content/uploads/2018/04/pez-espada.pdf 

• https://opercebeiro.com/blog/2019/04/01/navaja-y-longueiron-sabes-diferenciarlos/ 

• https://pescapalos.foroactivo.com/ 

• https://www.espinaler.com/es/producto-espinaler/berberecho/ 

• http://www.atlantisseafoodsrl.com.ar/ 

 
 
 


