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A Pesca

Dende sempre o ser humano estivo moi ligado ao aproveitamento do mar. Ademais 
do peixe e o marisco, hai moitos outros recursos que se extraen do mar, coma as 

algas (tanto para consumo como para fertilizar os campos ou fabricar menciñas), o sal, 
o petróleo... Tamén se aproveita o mar para o transporte de persoas e mercadorías, e 
para o noso lecer, a quen non lle gusta dar un baño na praia no verán? Incluso en moitos 
países extráese enerxía das ondas do mar para xerar electricidade. Como ves, o mar 
é imprescindible para as persoas. Nesta unidade ímonos centrar no aproveitamento do 
peixe e marisco (a pesca), e imos ver como e onde se pesca e que especies son as máis 
comúns.
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Nun principio a pesca era unha actividade orientada a subsistencia (os pescadores o 
facían para comer), pero a medida que evolucionaba a tecnoloxía e aumentaban as 

capturas, foise creando un negocio en torno a ela. Co descubrimento das propiedades 
conservantes da sal, hai uns 4000 anos, comezou o comercio con peixe seco e salgado.

Dende o século XV os barcos de pesca puideron cruzar os océanos en busca de peixe. 
Xa no s. XIX era posible usar grandes barcos e, nalgunhas ocasións, procesar o peixe 

a bordo. A evolución tecnolóxica permite aos barcos actuais realizar longas travesías, 
capturar enormes cantidades de peixe e procesalo e conservalo a bordo ata a súa venda 
(buques factoría). Ao longo do último século, a pesca pasou de ser unha actividade 
tradicional cun mínimo impacto nos ecosistemas mariños a constituír un negocio mundial 
(pesca industrial) que xera moitos beneficios económicos e postos de traballo pero tamén 
pode constituír unha ameaza para a conservación dos mares, no caso de non realizarse 
de forma sostible.
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A Pesca ao Longo da Historia 

A pesca é a actividade que se realiza para extraer peixes e outros animais de auga 
doce ou salgada. Existe dende hai miles de anos, xa na idade de pedra o ser humano 

pescaba para alimentarse. Primeiro usaban as mans e logo inventaron lanzas, frechas e 
arpóns para facilitar a actividade, isto permitíalles ser máis eficientes pero capturaban 
aos peixes un por un. Máis adiante, coa invención das redes os pescadores podían capturar 
grandes cantidades de peixe en menos tempo.
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...a “rede” mais antiga atopada ata agora data do ano 8300 a.C. e estaba feita 
con ramas de salgueiro? Atopouse nas costas do mar báltico, na actual Rusia e 
é coñecida coma a Rede de Antrea. Aínda que hai un par de anos, un grupo de 
arqueólogos de Corea do Sur atoparon indicios que suxiren que o ser humano 
xa pescaba con redes hai case 30.000 anos.

Q
S ab í a s 

ué? 
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Como se pesca: Artes, aparellos e útiles

Chamamos métodos de pesca ás diferentes técnicas que se utilizan para a captura 
das distintas especies de peixes. Están deseñados de acordo co modo de vida e 

alimentación da especie de peixe que se queira capturar (especie obxectivo). En xeral, 
chamamos aparellos aos métodos de pesca que utilizan fío e anzol, artes aos que utilizan 
redes e útiles a aqueles que non usan nin redes nin anzois.

En Galicia utilízanse moitos métodos de pesca distintos, algúns deles se empregan 
dende hai centos de anos e case non cambiaron. O método de pesca ideal debe: 

• Ser selectivo en canto as especies e o seu tamaño, con un impacto mínimo sobre 
os mares e as especies que non se queren pescar.
• Ser efectivo, producindo altas capturas de especies obxectivo ao menor custo 
posible.
• Xerar capturas nas que o peixe teña unha boa calidade. Isto quere dicir, que se 
garanta o mellor aproveitamento e tratamento posible para as capturas.

Aparellos de pesca. Pesca con anzol

Aínda que a pesca con anzol é un dos métodos de pesca mais antigos que existe, aínda 
se practica en grande medida en moitas partes do mundo Son aparellos de anzol 

os formados por cabos de fibra e anzois, estas artes de pesca son moi selectivas e as 
capturas teñen moi boa calidade. Podemos distinguir entre:

Liña: A liña consiste nunha 
tanza cun anzol no seu extremo 
e un chumbo para asegurar que 
os anzois vaian para o fondo. 
As liñas pódense armar de 
diferentes formas, desde as 
empregadas para a pesca manual 
ata as usadas para a pesca con 
curricán (arrastradas desde un 
barco).



Aparellos de pesca. 
De arriba a abaixo 
e de dereita a 
esquerda: Esquema 
de diferentes formas 
de montar unha liña; 
curricán; palangre de 
fondo; palangre de 
superficie.

Palangre: O palangre é un 
aparello de pesca no que se 
montan moitas liñas combinadas. 
Clasifícanse segundo a posición 
(horizontais ou verticais) e pola 
profundidade de calado (fondo, 
peláxico, semi-peláxico e de 
superficie). É o método que usan 
os mariñeiros de Celeiro para 
capturar a pescada.
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Artes de Pesca. Pesca con redes

Tamén se utilizan redes para a captura do peixe. Hai moitas variantes segundo a 
forma, a luz de malla, como sexa a manobra de pesca e cales sexan as especies 

obxectivo. 

Artes de enmalle

As artes de enmalle son redes que forman unha parede na que os peixes quedan 
atrapados ao intentar atravesalas. Hai moitos tipos, pero todas están compostas 

por unha liña de flotadores na parte superior e unha liña de chumbos na parte inferior. 
Poden ser fixas (suxeitas ó fondo), como a volanta ou o trasmallo, ou de deriva (suxeitas 
só á embarcación), como o xeito.

Artes de enmalle. 
Arriba:Volanta e 
trasmallo. A diferencia 
entre elas é que a 
volanta é unha soa 
rede e o trasmallo son 
tres, dúas exteriores 
de malla mais grande e 
unha interior de malla 
mais pequena. Abaixo: 
arte do xeito, que vai 
flotando e amarrada por 
unha esquina ao barco. 
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Arte do cerco

A pesca do cerco consiste, como o seu nome indica, en cercar o peixe; sardiña, bocareu, 
xurelo e xarda principalmente. Para logralo primeiro hai que localiza-lo banco ou 

cardume e determina-lo seu rumbo e velocidade. Entón soltase a rede (para esta manobra 
axúdanse da panga, unha lancha pequena de gran motor), trazando un círculo arredor 
dos peixes para logo pechar a rede e atrapalos dentro. Seguidamente péchase o fondo 
da rede capturando a pesca. Empréganse grandes redes, de 250 a 1000 m de lonxitude 
e uns 50 m de ancho.

Arte do arrastre

A pesca de arrastre consiste fundamentalmente no emprego dunha rede lastrada que 
barre o fondo mariño, capturando todo o que atopa ao seu paso. É un tipo de pesca 

na que un ou dous barcos tiran da rede para movela sobre o fondo. Xunto coas redes 
de deriva, é das artes menos selectivas e mais agresivas co medio mariño, pois pode 
destruír algas, corais e outros organismos que viven no fondo. Por este motivo o seu uso 
está mais regulado e incluso está cuestionado por moitos científicos. Esta técnica está 
prohibida nas augas interiores de Galicia. Ademais hai artes mais pequenas, chamadas 
artes de arrastre artesanais, como o Bou de vara, a rapeta o bou de man ou o boliche ou 
chinchorro. Todas son redes de diferentes formas que se arrastran coa axuda dun bote.
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Pesca por trampa. Nasas

As nasas son unhas trampas que se utilizan para capturar, de maneira moi selectiva, 
unha gran variedade de presas (peixe, marisco, polbo, etc.). Habitualmente utilízanse 

varias que van unidas por medio dunha corda, formando o que se coñece coma riseiros 
de nasas. As nasas téñense que cebar con carnada para atraer ás presas, que unha vez 
dentro del xa non poden saír. Son artes de pesca moi selectivas e con capturas de boa 
calidade.

Marisqueo
 

O marisqueo é a actividade que se realiza para coller marisco nas praias ou moi cerca 
da costa. As mariscadoras collen varias especies de moluscos bivalvos, coma a 

ameixa (fina, babosa, japonica), berberecho ou navalla, pero tamén poden apañar ourizos, 
percebes, algas ou mesmo vermes para cebo. É, polo tanto unha actividade moi diversa 
que utiliza útiles moi variados e moi selectiva xa que se realiza manualmente. En xeral 
podemos diferenciar entre:

Marisqueo a pé:  É a forma mais sinxela e artesanal 
de mariscar. Faise a pé, sen utilizar embarcación 

e se utilizan unha serie de ferramentas, case todas 
derivadas de útiles empregados no campo (sacho, 
angazo, fouciño, salabardo, fisga, rasqueta ou forquita). 

Marisqueo a flote: Para esta modalidade utilízase 
unha embarcación, dende a que se lanza ao fondo 

un raño ou rastro cuxo deseño varía de acordo á especie 
que esteamos a buscar. Estes poden ser arrastrados a 
man ou remolcados pola embarcación.

Adela leiro

Adela leiro

Adela leiro



Os barcos pesqueiros

O vocabulario mariñeiro e moi amplo e complexo. No seguinte debuxo se amosan os 
termos mais básicos para designar as partes dun barco: 

 

Proa

Popa

BaborEstribor

Casco

Liña de flotación

Eslora: lonxitude do buque

Manga: ancho do buque

Arrastreiros: estes barcos 
utilizan redes que arrastran 
polo fondo ou cerca del, 
segundo as especies que 
desexen pescar.

C e r q u e i r o s : Buquesque 
utilizan redes na superficie, e 
pescan encerrando ao banco 
de peixes nun círculo feito coa 
rede. Existen os cerqueiros 
de litoral, e os de altura.

Hai moitísimos tipos de barcos, segundo as súas características e propósito. Entre 
os barcos pesqueiros, segundo o método de pesca que utilicen, o barcos poden ser:
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Liña de flotación

Palangreiros : Son buques que pescan con palangres. 
Podemos diferenciar entre os que traballan no fondo e 
os que traballan na superficie.

Buques para a pesca artesanal: Son barcos pequenos que faenan preto da costa. 
Dentro de este grupo existe unha gran variedade, dependendo do arte, aparello ou útil 
de pesca que empregue. Este tipo de barcos vai alternando o tipo de arte ou aparello 
segundo a época do ano..
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. . .  todos os barcos teñen unha matrícula coma esta?

3ª- LU- 2- 2008

O primeiro número é o tipo de traballo que fai o barco

As letras son as iniciais da capitanía marítima á que pertence o 
barco

O seguinte número indica o porto de orixe 

Ó último número é o ano da botadura

Q
S ab í a s 

ué? 

Activ idade

Investiga  sobre  a  Pesca

Busca en internet os barcos pesqueiros que van ao porto de Celeiro. 

•  Cantos hai?

• Que artes de pesca practican?
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Os peixes  que chegan ao porto de Celeiro

En Galicia comemos moitísimos tipos de peixe diferentes, dependendo da época do 
ano e do que traian os mariñeiros aos portos. No porto de Celeiro a especie máis 

importante é a pescada, que supón mais do 80% do peixe que pescan. 

Pescada  ou pixota (Merluza): Ten un corpo alongado e pode chegar aos 120 cm. 
É de cor cincenta. Posúe uns ollos de gran tamaño así como unha boca grande, con 

dentes afiados. Vive nas proximidades dos fondos mariños, entre os 30 e 500 metros 
de profundidade. Pódese pescar con artes de arrastre ou de anzol, sendo preferida 
a capturada no palangre con anzol (á a que chamamos pescada do pincho). O principal 
caladoiro para a súa pesca é o Gran Sol, situado a uns 600 km ao norte das costas de 
Galicia.

Xurelo ou chicharro (Jurel): É un 
peixe alongado e algo comprimido 

polos lados que cando adulto acada de 20 
a 30 cm. O tamaño máximo pode chegar 
até 70 cm de lonxitude e 2 kg de peso. A 
cor do dorso é negro azulado ou verdoso, 
con flancos prateados e ventre branco. 
Os individuos máis novos atópanse a pouca 
profundidade, mentres que os adultos de 
maior idade móvense entre 225 e 300 
m. Excepcionalmente poden achegarse 
até os 1.000 m de profundidade. 
Reúnese en grandes cardumes preto 
da costa durante o verán, e nos fondos 
da plataforma continental en inverno. 
Os individuos novos agrúpanse baixo 
a umbrela de grandes medusas (sobre 
todo da especie Rhizostoma pulmo), na 
que atopan protección, pois son inmunes 
ao seu veleno.

FAO

Aralia
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Lirio (Bacaladilla): A cor do dorso 
é gris azulenta, virando ata a cor 

branca no ventre. Acada unha lonxitude 
duns 22 cm, aínda que se atoparon 
exemplares de 50 cm. A liña lateral é 
continua ó longo de todo o corpo. Trátase 
dunha especie propia das zonas máis 
profundas do mar e migratoria só en 
augas salgadas. Soe vivir entre os 300 
e os 400 m de profundidade. Aliméntase 
fundamentalmente de pequenos 
crustáceos, aínda que os individuos de 
maior tamaño tamén son depredadores 
de pequenos peixes e cefalópodos. 
Percorre os mares en cardumes, chega 
á costa norte de Galicia en febreiro-
marzo, despois vai ó norte de Europa. 
Aínda que lle chaman “bacaladilla”, non é 
a cría do bacallau, senón outra especie.

X    arda, rincha ou verdel (Caballa): O seu corpo é alongado e 
relativamente estreito. Ten o lombo de 
cor azul verdosa escura, con numerosas 
barras ou liñas verticais de cor escura, 
e o ventre prateado. Aparte superior 
da cabeza é negra. Normalmente mide 
entre 25 e 45 cm, aínda que pode acada-
los 60 cm. Aliméntase doutros peixes 
de menor tamaño (sardiñas, bocartes), 
pero tamén de pequenos crustáceos e 
moluscos. Á súa vez, é presa de cetáceos 
e atúns. A xarda é abundante en augas 
galegas. É unha especie migratoria, que 
vive normalmente en augas profundas, 
ata os 200 metros de profundidade, 
pero a finais da primavera entra nas rías 
formando bancos moi numerosos e nada a 
medias augas, para regresar no inverno á 
zonas profundas. Péscase con artes de 
cerco e, ás veces, con redes de arrastre 
ou con liña.

FAO

FAO
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Activ idade

Investiga  sobre  a  Pesca
  
Coa información que aparece nesta unidade didáctica e axudándote de internet 
si fose necesario, deseña 3 fichas con información sobre as especies de peixe 
que mais che gusten. Podes engadir debuxos, fotos, recortes de periódicos/
revistas e información coma o nome común e científico do peixe, de onde ven, 
como se pesca, cal é a mellor tempada para comela, ou incluso una receita que 
che guste. 

Podes guiarte polo exemplo da pescada que deixamos a continuación. 

Corpo alongando e cor 
cincenta.Ollos de gran 
tamaño e boca grande, 
con dentes afiados

En tempada entre marzo e 
setembro

120 cm

A miña receta favorita
Pescada do pincho cocida con patacas 
e allada

- Péscase con palangre no Gran Sol 
(chámanlle pescada do pincho)
- De pesca sostible
- Pódese atopar no Porto de Celeiro

Aralia

Aralia



Onde se pesca?

Os lugares onde se pesca chámanse caladoiros. Son áreas mariñas onde se dan unhas 
condicións especiais que favorecen a abundancia de peixe (augas relativamente 

pouco profundas situadas onde se xuntan correntes mariñas ricas en nutrientes).

Como ves, hai caladoiros por todo o mundo e co fin de organizalos, están agrupados en 
zonas pesqueiras que controlan os diferentes países ou conxuntos de países (coma 

a Unión Europea). A gran maioría da flota pesqueira galega traballa en augas próximas á 
costa española, no que se chama “caladoiro nacional” (mais de 4000 barcos), que abrangue 
a zona entre a costa e as 200 millas (321 Km). O resto o fan en augas comunitarias (da 
Unión Europea) (aproximadamente 70 barcos) ou en augas internacionais (sobre 100 
barcos).

Segundo a distancia da costa onde se pesque, podemos clasificar a pesca en:

Pesca de altura e gran altura: os barcos pescan lonxe do litoral (exemplo e distancia) 
ou van a caladoiros moito mais lonxe da costa (exemplo). Son barcos moi grandes e equi-
pados con tecnoloxía para localizar peixes e tamén para procesar as capturas (conxela-
dores). Poden estar ata varios meses no mar.

Pesca de baixura: é a que coñecemos coma pesca artesanal ou litoral, son barcos pe-
quenos que pescan en caladoiros nacionais preto dos portos e normalmente so están un 
día no mar.
Para case todas as artes de pesca existen modalidades para a pesca de altura e de 
baixura.
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Como afecta a pesca aos ecosistemas 
mariños?

Aínda sabendo o importante que é o mar para nos, moitas veces as nosas accións poden 
poñen en perigo aos nosos mares e aos seres que os habitan. Son moitas as actividades 

humanas que poden impactar de forma negativa nos océanos: contaminación con plásticos 
e outros residuos que proveñen das nosas cidades e da industria, o quecemento dos 
mares por mor do cambio climático (xerado polo uso de carbón e petróleo), a construción 
de portos ou diques que gañan terreo ao mar e impiden a circulación natural da auga, ou 
a explotación excesiva dos recursos pesqueiros e marisqueiros, que inclúe as capturas 
accidentais. 

Os principais problemas da pesca son:

A sobrepesca

Sucede cando se pescan máis peixes 
ou mariscos dos que nacen. Isto 

implica que descenden as poboacións 
dalgunhas especies e rómpese o 
equilibrio nos ecosistemas mariños. Os 
grandes buques factoría (coma o da 
imaxe) son en parte responsables da 
sobrepesca.

Os descartes e as capturas 
accidentais

Chamamos descarte  á práctica de 
devolver ao mar as capturas non 

desexadas, vivas ou non. Isto pode ser 
por varias razóns: os pescadores non 
teñen permisos pescar esa especie, 
o tamaño non acada o mínimo legal, a 
especie non ten interese comercial ou 
pode ser unha especie protexida que 
non se pode pescar. Ás veces incluso 
se “pescan” aves mariñas, golfiños ou 
tartarugas por accidente, isto chámase 
capturas accidentais.



 A pesca pantasma

Si os aparellos de pesca caen ao 
mar e non son recuperados, poden 

causar moitos danos no ecosistema. 
Por exemplo, si as redes caen ao 
fondo poden esmagar ás especies que 
viven alí ou arrincar corais, algas e 
demais animais dos fondos mariños. 
Tamén poden seguir pescando, é o que 
chamamos a pesca pantasma.

A contaminación

A perda dos chumbos que se usan 
nas redes e liñas de pesca pode 

provocar a contaminación por metais, 
que se podería acumular nos tecidos 
dos peixes e acabar chegando a nos, os 
consumidores. As redes modernas de 
plástico cando se perden degrádanse e 
eses plásticos tamén poden ser comidos 
polos peixes. Por último, ás veces 
prodúcense vertidos de combustible, 
que poden matar a moitas especies 
mariñas.
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Como salvar os océanos e ao mesmo tempo 
poder seguir pescando?

A pesca industrial debe levarse a cabo con todo o coidado posible, a fin de non provocar 
danos no medio natural. Para evitar que os barcos se concentren en grandes números 

nos caladoiros e evitar o esgotamento das poboacións de peixe existen leis que regulan 
cantos barcos que poden ir, canto poden pescar (cotas de pesca), en que épocas do ano 
se pesca cada especie e o tamaño mínimo que teñen que ter os peixes, entre outras 
cousas. Outra das funcións da normativa é garantir que a pesca sexa unha actividade 
sostible.

Pero iso da pesca sostible, que é?

A pesca sostible implica deixar suficientes peixes no mar, respectar os ecosistemas 
mariños e garantir que as persoas que dependen da pesca poidan manter o seu 

modo de vida. Para conseguir que a pesca sexa sostible as organizacións de pescadores 
traballan cos científicos e os diferentes gobernos para deseñar e testar novas formas 
de pescar. 

Para demostrar que a pesca é sostible existen organizacións que levan a cabo a tarefa 
de controlar que se cumpran uns requisitos, é o caso da Organización Mundial da 

Sustentabilidade, que creou un certificado chamado Friend of the Sea (FOS). Este 
certificado danllo aos produtos do mar que compren os seguintes requisitos:

• A especie extraída non pode sufrir sobrepesca
• O método de pesca non pode afectar negativamente aos fondos mariños
• So pode haber un máximo dun 8% de descartes
• Non pode haber capturas accidentais de especies protexidas
• Os pesqueiros teñen que cumprir coas leis en materia de pesca
• Os residuos xerados pola actividade pesqueira deben ser ben xestionados
• A actividade debe desenrolarse con criterios de responsabilidade social

Como ves, son moitas as condicións que 
se deben cumprir para poder poñerlle a 
etiqueta de FOS a un produto. En Celeiro, 
os 22 palangreiros que van á pescada teñen 
esta certificación.



. . .  Hai outras medidas que se poden tomar para protexer os 
océanos, unha delas é a creación de zonas onde non se pode pescar 
chamadas reservas mariñas. 

Sabías que en Galicia xa temos dúas? 

Trátase da reserva dos Miñarzos, en Lira ,Reserva da Ría de 
Cedeira, ámbalas dúas na provincia da Coruña.

Q
S ab í a s 

ué? 
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Polo San Xoán, a sardiña molla o pan!

Comer peixe é moi bo, forma parte dunha dieta equilibrada e está recomendado entre 
3 e 4 veces por semana. O peixe é unha fonte de fósforo (fundamental para os ósos 

e músculos), as súas proteínas son de alto valor biolóxico (conteñen elementos que o 
corpo non pode producir e non están presentes noutras carnes). Ademais, as graxas dos 
peixes conteñen omega-3, que reduce os niveis de colesterol e outras graxas.

Sabías que os peixes, igual que as verduras e as froitas, tamén teñen unha época 
idónea para o seu consumo?

A graxa dos peixes varía ó longo do ano. Estes acumulan graxa para a época de 
reprodución, cando é necesario un gasto extra de enerxía para formar os ovos. Así, 

o contido graxo é máximo antes da reprodución (que soe ser en verán) e mínimo despois 
da posta dos ovos, por iso a maioría das especies teñen moita graxa na primavera e pouca 
no outono. 

Que me importa a min a graxa dos peixes? O contido graxo dos peixes inflúe no 
seu sabor e textura; e cando ten graxa, dise que “está en comida”. Por exemplo, con 

respecto á sardiña dise que “polo San Xoán molla o pan”, dito popular que fai referencia 
ó contido graxo da sardiña e lémbranos que comeza a mellor época para comela.

Mercar peixes cando están en comida é bo por tres razóns:

 1.Saben mellor e teñen mellor textura

 2.Podemos aforrar cartos mercando especies pouco valoradas que cando están en 
comida son excelentes.

 3.Consumindo variedade de peixes segundo a época do ano, reducimos a presión 
pesqueira sobre outras especies mais comúns e por tanto que son mais pescadas.

 



Que podo facer eu?

Agora que xa sabes moito mais sobre o mar e os efectos da industria 
pesqueira sobre a natureza, é o momento de tomar conciencia. Todos 

nós somos consumidores, o que implica que, dunha ou outra forma, somos 
responsables do que se faga para satisfacer as nosas “necesidades”. Por 
sorte, está na nosa man actuar para que as cousas se fagan cada vez mellor. 
Como consumidor responsable debes:

• Merca unicamente produtos con etiquetado oficial (isto asegura que se 
pescaron legalmente)

• Merca peixe e marisco procedente da pesca sostible, recorda buscar 
selos coma o de  Friend of the Sea.

• Aposta polo consumo local, os produtos de proximidade garanten unha 
pesca mais sostible, ademais de contaminar menos ao reducir o transporte.

• Consume peixe de tempada, está mais bo e é o mellor para os ecosistemas 
mariños.
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