
 

CONDICIÓNS ACTUAIS DE ALGAS TÓXICAS E PREVISIÓN
D. ACUTA D. ACUMINATA D. ACUTA D. ACUMINATA D. ACUTA D. ACUMINATA

SEMANA ACTUAL - 2 SEMANA ACTUAL - 1 SEMANA ACTUAL

*Datos obtidos de Intecmar (http://www.intecmar.org). Cada figura representa ós datos de Dinophysis dende o luns ata o venres (data da figura e
día no que se publica o informe de Intecmar completo) 

Resúmen semanal: 

1. Especies tóxicas 

Dinophysis spp. A concentración de D.acuminata disminúe en todas as rías, excepto a de Muros. D.acuta non se atopa no interior das rías de Vigo, Pontevedra
e Arousa, quedando restrinxida as zonas máis externas destas rías. En xeral, a concentración desta especie disminúe con respecto as duas semanas anteriores.
Pseudo-nitzschia spp. sen cambios significativos 

2. Toxinas 

ASP: non se atopa
DSP: aínda permanecen polígonos pechados, pero esta semana abriron varios: en Vigo abriu Cangas E, en Muros-Noia abriu Muros A, en Arousa abriron a A Pobra B, C, E.2
y G y en Vilagarcía abriron A, B1 e B2. 
PSP: non se atopa

Previsión 
O modelo amosa que a circulación nos próximos días será predominantemente hacia o suroeste/oeste. Estas condicións continúan a ser favorables para a renovación de auga nas rías, o que poería ser
favorable a apertura de máis polígonos de marisqueo na semana vindeira. 
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ESTADO ACTUAL DAS CONDICIÓNS OCEANOGRÁFICAS. OBSERVACIÓNS

Fig. 1: Índice de upwelling para o mes de Outubro                                                         Fig. 2: Temperatura superficial de satélite.                                         Fig.3: Clorofila superficial de satélite
(a predicción para os vindeiros 10 días en vermello)

Os datos do índice de afloramiento obtivéronse de http://www.indicedeafloramiento.ieo.es/HFNMOC/, e os datos de temperatura e clorofila de satélite de https://marine.copernicus.eu/

Interpretación: Os ventos de compoñente norte/nordeste son responsables das correntes cara suroeste/oeste que se observan na plataforma e do transporte cara a
fóra nas rías. Baixas temperaturas superficiais e alta concentración de clorofila son o resultado do afloramento de augas profundas frías e cheas de nutrintes. Esta
situación manterase durante os vindeiros días, de acordo coa predicción (ver páxinas seguintes). Estas condicións favorecen a renovación de augas nas rías. 
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1. MODELOS: TEMPERATURA E CORRENTES SUPERFICIAIS. CIRCULACIÓN NA PLATAFORMA

 
Interpretación: O modelo amosa un transporte cara ao suroeste/oeste en frente das rías e da plataforma portuguesa. Deste xeito, as partículas lanzadas na plataforma portuguesa tenden
maioritariamente a ser transportadas lonxe da costa. 
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2. MODELOS: CIRCULACIÓN RÍA DE VIGO

 
Interpretación: A circulación na ría de Vigo é predominantemente cara afora en superficie, intensificándose esta corrente de saida nos seguintes días. A medida que se produce esta intensificación na
corrente de saida na superficie, xunde unha corrente de entrada cara ó fondo. As partículas lanzadas na ría de Vigo son transportadas hacia a plataforma, e unha vez alí, móvense hacia mar aberto. 
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3. MODELOS: CIRCULACIÓN RÍA DE PONTEVEDRA

 
Interpretación: O patrón de circulación é moi similar á ría de Vigo e ao resto das rías. 
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4. MODELOS: CIRCULACIÓN RÍA AROUSA

 
Interpretación: O patrón de circulación é moi similar á ría de Vigo e ao resto das rías 
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5. MODELOS: CIRCULACIÓN RÍA MUROS

 
Interpretación: O patrón de circulación é moi similar á ría de Vigo e ao resto das rías. 
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