
O berberec ho  
O berberecho común ofrece 

importantes servizos de regu-

lación,  desde a filtración da 

auga e o control da erosion, 

ata a eliminación do nitróxe-

no e o fósforo e o secuestro 

potencial de carbono. 

    Ser v izos  de 

regulación        
  

Pr o po r c io na do s po lo  

ber be re c ho  

 

COCKLES  
O proxecto COCKLES recompi-

lou evidencias e datos dos 5 

países socios: Portugal, Espa-

ña, Francia, Irlanda e o Reino 

Unido, para demostrar o im-

portante papel que xoga o 

berberecho común* no apro-

visionamento, na regulación e 

na provisión  de servizos cul-

turais e de apoio. 

 

*O berberecho común é  

Cerastoderma edule 



 

Tanto o nitróxeno como o fósforo son 

utilizados polo berberecho para o cre-

cemento dos tecido e a concha.  

Cando se captura berberecho, o nitró-

xeno, o fósforo e o carbono da súa 

vianda e da súa cuncha retíranse do 

medio mariño, axudando a limpar a 

auga.     

Os bivalvos secuestran o carbono 
en forma de carbonato cálcico du-
rante a formación das cunchas. 

Non obstante, os procesos bioxeoquí-

micos implicados, tamén resultan na 

liberación de dióxido de carbono á at-

mosfera. 

Os berberechos son filtradores, con-

sumen pequenas partículas en sus-

pensión na auga como plancto, res-

tos vexetais e partículas do solo. Os 

produtos de refugallo deposítanse 

no fondo mariño. 

 

Os berberechos saudables e produ-

tivos poden filtrar grandes volumes 

de auga e mellorar a calidade da 

mesma.  

 

Estos procesos poden reducir o ex-

ceso de nutrientes nas augas e re-

ducir as floracións de algas tóxicas.  

 

 

 

O nitróxeno que atopase nos biode-

pósitos do berberecho pode trans-

formarse mediante procesos de 

desnitrificación por parte das bac-

terias (liberados como gases nitro-

xenados non reactivos N2 ou N2O)

 

A influencia dos berberechos na 

dinámica do sedimento é complexa. 

Poden aumentar ou reducir a esta-

bilidade dos mesmos dependendo 

do tipo de sedimento e dos organis-

mos microbianos presentes. 


