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O cultivo do mexillón, mitilicultura, é a actividade de acuicultura mais importante
en Galicia e en España, tanto polo seu volume de produción e de emprego, como pola súa
cifra de facturación.
A mitilicultura galega, que en 2009 supuxo (segundo o Ministerio de Medio Ambiente
Medio Rural y Marino) mais do 78% da produción da acuicultura española, é levada a cabo
por numerosas empresas familiares que a través do desenvolvemento de prácticas de cultivo
tradicionais e “ambientalistas” aportan ao mercado en torno a 250.000 toneladas anuais dun
alimento natural de elevada calidade.
•

É “ambientalista” xa que na medida na que dependemos do medio ambiente, o
respectamos e o defendemos.

•

É tradicional xa que basicamente a filosofía deste cultivo, extensivo e natural,
mantense a través de mais de sesenta anos de historia.

Ademais, un atributo particularmente significativo da mitilicultura galega é a súa
importantísima contribución a escala local en termos económicos e de creación de emprego.
Todo elo fai que podamos situar á mitilicultura galega como exemplo de actividade
humana sustentable, como veremos a continuación.

Sustentabilidade

A sustentabilidade dunha actividade ven definida polos seguintes eixos:
•

eixo económico: a actividade debe ser rendible; falamos pois dunha actividade
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“economicamente viable”.
•

eixo social: a actividade debe xerar equidade tanto inter como intra-xeracional;
polo tanto nos referimos a unha actividade “socialmente equitativa”.

•

eixo ambiental: a actividade debe ser respectuosa co medio ambiente, actuando en
harmonía coa natureza; estamos ante unha actividade “ambientalmente aceptable”.

1. Dimensión económica

Como xa dixemos soamente son sostibles aquelas actividades produtivas que son
economicamente rendibles. Para elo os ingresos deben superar aos gastos, e o beneficio
obtido debe a súa vez superar as inversións requiridas. Esta premisa cúmprese na mitilicultura
galega.
Pero ademais a cría de mexillón en Galicia ten incidencia xeral, xa que os resultados
desta actividade económica benefician a diversos sectores sociais. A mitilicultura galega
xera ao seu redor, nas comarcas produtivas, un efecto económico positivo que non se
limita unicamente ao sector produtor, pois xunto aos produtores e as súas asociacións,
os procesadores, as compañías comercializadoras (centros de depuración, e industrias de
procesado e conserveiras) e os subministradores de insumos -conxunto de sectores que
integran o cluster do Mexillón-, benefíciase da existencia deste cultivo.
A transcendencia socio-económica inducida ao redor do cluster do Mexillón de Galicia,
pódese avaliar polo seu efecto dinamizador do desenvolvemento das comarcas onde ten
presenza, coa xeración neste ámbito local tamén de actividades, de servizos para as familias
e a produción de bens de consumo, dificilmente cuantificables, e só comprensibles se somos
capaces de imaxinar as consecuencias da súa ausencia.
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Doutra banda cando se fala de sustentabilidade, fálase de futuro. E no noso caso
o Mexillón de Galicia é un alimento con futuro que pode dar resposta ao incremento da
demanda de produtos do mar a escala europea.
O mexillón é un alimento san e saudable. Tal como reflexa a Base de Datos Española
de Composición de Alimentos (BEDCA), o mexillón é rico en proteínas, vitaminas (A,
B12, B2, B3...) e sales minerais (ferro, selenio, zinc...). Ademais o seu contido relativo en
graxas é baixo, e as graxas que ten son maioritariamente insaturadas. Por todo elo o seu
consumo, como en xeral o dos produtos do mar, asóciase a efectos beneficiosos para a saúde,
xa que axudan a combater a obesidade e a regular o colesterol, reducen o risco de padecer
enfermidades coronarias, artrite... E aínda que tradicionais na filosofía de produción, o cluster
do Mexillón de Galicia é innovador en canto aos procesos, instalacións, formas de procesado
e conservación, fórmulas de control... o que nos permite adaptarnos ás novas necesidades e
expectativas dos consumidores.

2. Dimension social

Tal vez outras formas de acuicultura ou de produción de alimentos son economicamente
máis rendibles (achegan maiores beneficios) que a mitilicultura, pero cando tratamos de
valorar a sustentabilidade dunha actividade é necesario conxugar esta dimensión económica
coa social. De forma que, son aquelas actividades nas cales se produce unha redistribución
das rendas entre unha base social mais ampla as que orixinan un maior grao de benestar
social, de equidade, polo que comparativamente son máis sostibles.
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A significación social da mitilicultura galega demóstrase, por exemplo, na ampla base
social que integra as numerosas pequenas e medianas empresas familiares dedicadas a esta
actividade.
Unhas 3.300 bateas dedicadas ao cultivo do mexillón que están distribuidas entre 2.400
propietarios.
A mitilicultura galega xoga tamén un importante papel a nivel local como xeradora de
emprego.
En Galicia a cifra de poboación ocupada no sector do mexillón sitúase nas 11.500 persoas, o que supón que máis ou menos un 17,5% da poboación activa dos concellos
produtores de mexillón dedícanse a esta actividade, chegando esta cifra a superar o
40% nalgúns municipios.

3. Dimension medioambiental

Calquera actividade produtiva humana degrada de forma inaceptable o medio natural
cando:
1. os recursos naturais son utilizados a un ritmo maior ás capacidades da natureza de
rexeneralos : Situación de depredación
2. os refugallos son xerados a un ritmo maior á capacidade de absorción da natureza:
Situación de contaminación
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Polo tanto, os problemas ambientais xorden cando se produce un desaxuste entre os
ritmos dos ciclos de produción humana e os ritmos naturais de rexeneración-absorción. É
por iso que unha actividade será ambientalmente sostible na medida na que os seus ritmos
harmonizan cos naturais, non superando a capacidade de carga do sistema.
Así, aquelas actividades nas que se fai uso intensivo de recursos non renovables ou
de recursos renovables pero a ritmos maiores á capacidade dos ecosistemas de repoñelos,
e aquelas actividades que xeran un maior volume de residuos, ou un tipo de residuos máis
persistentes ou perigosos, orixinan un significativo dano sobre o medio ambiente, e polo tanto
son insostibles. Mentres que aquelas actividades humanas nas que se produce acorde coas
capacidades da natureza orixinan impactos limitados e por tanto son ambientalmente sostibles.
Para o caso concreto da mitilicultura, o cultivo do mexillón, e por extensión o cultivo
de moluscos bivalvos, ten unha idiosincrasia propia que o caracteriza como unha forma de
produción de alimentos única.

Ningunha outra forma de produción de alimentos ten, como a mitilicultura, unha
vinculación tan estreita co medio natural onde se desenvolve. O mitilicultor galego non
engade ningunha sustancia allea ao medio para a alimentación e o desenvolvemento dos
bivalvos. Non require do uso de fármacos, nin de produtos zoosanitarios e non realiza
ningunha manipulación das variables ambientais.
De feito, os mexillóns, especie autóctona das nosas costas, crecen e desenvólvense ata o
momento da súa colleita unicamente alimentados polo material nutritivo “renovable” presente no
medio natural (fitoplancto e materia orgánica particulada), por tanto a mitilicultura é un sistema de
produción extensivo no que se explotan os recursos naturais (renovables) co máximo rendemento
e o mínimo deterioro. Un delicado equilibrio no cal o ecosistema regula a produción.
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O cultivo de mexillón en Galicia é unha fórmula 100% natural e moi eficiente de
aproveitamento, para a produción de alimentos, do potencial produtivo natural das áreas
costeiras (ou doutra forma, da enerxía que flúe a través do ecosistema). Non require da
adición de insumos alleos ao medio e os organismos cultivados sitúanse nos primeiros elos
da cadea trófica (os moluscos bivalvos son consumidores primarios).
Por tanto, a mitilicultura rexistra unha eficiencia enerxética e ambiental moi superior á
rexistrada por moitas das outras formas de produción animal, nas cales o aproveitamento da
enerxía natural do sistema é significativamente menor: ben porque se cultivan organismos
situados en elos tróficos superiores, ben porque requiren da adición de insumos extras alleos
ao sistema para manter os volumes de produción.
En canto ao seu impacto sobre o medio, como cabria esperar, é mínimo -en moitos
casos por baixo do límite de detección- e limitado á área de cultivo. É por iso que dentro
dos esquemas da acuicultura multitrófica integrada proponse sempre o cultivo de moluscos
bivalvos para que ao actuar como biofiltros remedien os impactos ambientais producidos
polas outras prácticas de acuicultura non extensiva.
Por outra banda as actividades conquilícolas en xeral, e o cultivo do mexillón en Galicia
en particular, realizan servizos ecosistémicos positivos para o medio natural, xa que:
•

axudan a controlar a eutrofización costeira: podemos estimar que a mitilicultura
galega fixa anualmente aproximadamente 3.000 toneladas de nitróxeno e 275
toneladas de fósforo (datos estimados en base ás taxas de fixación de Lindahl et al.,
2005 e Gren et al., 2009).

•

actúan como sumidoiro de CO2 atmosférico: Macías et al. (2005) estiman que
anualmente o mexillón galego fixa 40.000 toneladas de CO2 no proceso de formación
das cunchas.

Ademais o cultivo de moluscos bivalvos, incrementan a biodiversidade local, como se
reflicte na riqueza que se asocia aos sistemas de produción de moluscos bivalvos que dan
acubillo, sustento, e hábitat, a multitude especies, incrementando a capacidade produtiva a
nivel local (Romero et al., 1982; D’Amours et al., 2008).
Este papel positivo que ten o cultivo de moluscos bivalvos (incluído o mexillón) é
recoñecido polas administracións europeas que no Regulamento (CE) nº 710/2009 sobre
produción ecolóxica de animais da acuicultura e algas mariñas, indica no considerando:
“O cultivo de moluscos bivalvos filtradores pode ter un efecto beneficioso na calidade das augas costeiras a través da retirada de nutrintes .../... tendo en conta que
non é necesaria a alimentación complementaria e que, por tanto, o impacto ambiental podería ser menor que noutros sectores da acuicultura a este respecto.”
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Unha breve reflexión sobre o futuro da mitilicultura en Galicia

Visto todo o anterior podemos afirmar que a mitilicultura galega é unha actividade
sustentable. Queda agora por reflexionar brevemente sobre unha cuestión primordial que
marcará o futuro desta actividade na nosa Comunidade: o medio ambiente.
Nun recente documento elaborado pola Comisión Europea “Construir un futuro
sustentable para a acuicultura”-COM(2009)162, indicábase no apartado 4.1.2. Un medio
ambiente respetuoso da acuicultura, que “a acuicultura [de bivalvos] necesita dispoñer de
auga da mellor calidade para garantir a sanidade dos animais acuáticos e a seguridade e
calidade dos produtos.”
Así a sustentabilidade do cultivo de mexillón en Galicia, e a súa capacidade de fornecer
produtos seguros de calidade, están condicionadas fundamentalmente pola dispoñibilidade
dun medio ambiente de elevada calidade, que garde ademais as mellores condicións
hixiénico-sanitarias.
A existencia de ecosistemas sans é a mellor garantía para a continuidade (futuro) do
sector mitilicultor galego. Para elo, as administracións son quen poden, e deben, ditar normas
para protexer as áreas de produción de bivalvos contra a súa contaminación e degradación.
Pero para que a normativa de protección sexa efectiva, hai ademais que facela cumprir e
cumprila. Por tanto as administracións deben adoptar unha actitude preventiva e executiva
na protección das áreas de produción de bivalvos, o que permitirá garantir a sustentabilidade
futura da produción de Mexillón de Galicia.
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En conclusión, a mitilicultura en Galicia é unha actividade sustentable dende os
tres eixos (medioambiental, social e económico) e so o mantemento, a conservación
e a mellora dun medio natural sán facilitará a súa permanencia.
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