
 

 

O berberec ho  

 
O berberecho común pro-

porciona importantes servi-

zos de aprovisionamento 

desde a produción de ali-

mento ata a produción de 

subproductos derivados 

das cunchas.  

Ser vi zos  de  

apr ovi s ionam ent o   
 

Pr o po r c io na do s po lo  

ber be re c ho   

COCKLES  
O proxecto COCKLES recom-

pilou evidencias e datos 

dos 5 países socios: Portu-

gal, España, Francia, Irlan-

da e o Reino Unido, para 

demostrar o importante pa-

pel que xoga o berberecho 

común* no aprovisiona-

mento, na regulación e na 

provisión  de servizos cultu-

rais e de apoio. 

 

*O berberecho común é  

Cerastoderma edule 



 

 

Os humanos recolleron berbere-

chos para o seu consumo desde o 

Neolítico. 

A miúdo foi considerado como 

"comida do pobre" no pasado, 

máis o berberecho volve a ser po-

pular de novo polo seu sabor e 

beneficios 

nutricio-

nais.  

 

 

 

 

 

 

Hoxe en día unha economía inter-

nacional creceu en torno ao pro-

cesamento e subministro do ber-

berecho a mercados de países do 

da Europa Atlántica 

Esta economía apoia modos de 

vida ben establecidos nas comu-

nidades costeiras. 

 

As cunchas do berberecho pódense 

utilizar para unha grande varieda-

des de fins; complemento na ali-

mentación de aves de curral, ce-

mentos e usos ornamentais.    

 

 

 

 

 

 

 

 

A diferenza doutros bivalvos, as 

cunchas do berberecho non se rom-

pen en anacos afiados, polo que 

trituradas son útiles para alimentar 

ás galiñas, facilitando a súa dixes-

tión e obténdose ovos máis fortes.   

 

A incorporación de cunchas tritura-

das os material de construción axu-

da a reducir a demanda de auga e 

amplía os tempos de fraguado no 

morteiro. 

As cunchas de berberecho tamén 

se poden usar como cuberta de su-

perficie ornamental para camiños, 

xardíns e muros. 

Unha tonelada de berberecho fres-

co pode variar de  1.000 € a 5.700 

€ dependendo da rexión do merca-

do. 

 

O prezo medio de mercado de con-

cha para facer agregado é de apro-

ximadamente 1.400 € por tonelada 

de cuncha (rango: 400-2400 €).  

 

Este gráfico mostra a media de 

capturas (en toneladas) de berbere-

chos nos 5 países socios do proxec-

to durante o período 2015-2019.   

NB: Os valores para España subestimados 

xa que soamente están representadas as 

capturas en Galicia.  

 


