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Oarsoaldeko izurde eta baleakOarsoaldeko izurde eta baleak
Enara Marcos

EIBE (Euskal Izurde eta Balezaleen Elkartea)

Pasaia eta Errenteriako lurretan
babestutako ekosistemak, eta it sasoa?

Errenteria eta Oarsoaldeko eremu lurtarre-
tan ezagunak dira hainbat naturgune babestu: 
Aiako Harria, Jaizkibel, Artikut za, Ulia, San Marko 
eta Txoritokieta, adibidez. Gehienak Natura 2000 
kont serbazio-sare europarrean babestuta. Pasaia, 
Hondarribia eta Donostiako it sasaldean, aldiz, ez 
dago babes legalik jaso duen eremu it sastarrik.

Errenterian, Lezo edo Pasaian it sas nabiga-
zioak, arrant zak edo ont zigint zak tradizio handia 
izan dute mendeetan zehar, it sasoarekin lotura 
estua ekarri zuena. Gaur egun, aldiz, badirudi 
lotura hori hausten joan dela, horren adibide garbia 
dugun it sas ezagupenaren eskasia izanik.

Baleak eta izurdeak
arruntak dira Oarsoaldean 

Nahiz eta gure eskualdeko jende askoren-
gan harridura sortu, zort zi urtez Kantauri it sasoa 
arakat zen ibili ondoren, EIBE Elkarteko kideok 17 
zetazeo edo it sas ugaztun espezie ikustatu ditugu. 
Euskal Herriko kostaldeak alt xor ezezagunak gor-
det zen ditu, hainbat izurde, balea, marrazo, dor-
toka eta hegazti dira alt xor honen adibide.

Ikerketen arabera, gipuzkoar kostaldean 
5 zetazeo mota bizi dira modu arrunt batean. 
Izurde handia, izurde marraduna, izurde arrunta, 
pot zuak edo izurde pilotuak eta Cuvier moko 
baleak dira gipuzkoar it sasoan urte osoan zehar 
aurkit zen ditugun espezieak. Espezie horiek 

Zetazeoen populazioak 
ohikoak dira Oarsoaldean.

Izurde arrunta 
Pasaian.

Izurde pilotuak.

Katxalotea 
Senokozuluan (Puntas).
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hainbat eremu it sastar ustiat zen dituzte, horrela, 
pot zuak ezpondan elikat zen dira, eta Cuvier moko-
baleak Capbreton-go kanoiko ur sakonetan bizi 
dira. Bestalde, izurde marradunak 200 m sakon 
baino gehiago duten ur ozeanikoetan aurkit zen 
ditugu, eta izurde handia eta izurde arrunta, berriz, 
it sas bazterraren pare-paretik it saso zabaleraino 
banat zen dira.

Kaxalotea, xibarta balea,
mazopa,… Pasaian

Espezie horietaz gain hainbat balea mota, 
kaxaloteak, mazopak, Cuvier balea espezie ezber-
dinak eta beste latitudeetako zetazeoak ere ikus-
tatu ditugu Oarsoaldeko bazter honetan. Espezie 
bakoit za bere jakia dagoen lekuan topat zen dugu. 
Lege honi jarraituz, balea hegat szuria eta xibarta 
baleak Ulia edo Jaizkibelen (Turrulla edo Ixkiro 
puntetan) parean ikustatu dira, izurde eta it sas 
t xoriekin batera xardina t xikia jaten; iparralde alde-
rago aurkit zen diren ur sakonetan izurde handiak 
eta pot zuak berdela, t xibia eta legat za harra-

pat zen dituztelarik. Pasaiako portuaren 
sarreran, Senokozuluan, kaxalotea ere ikusi 
izan da.

Bestalde, it saso zabalean urtero ikus-
ten dira izurde arrunta eta izurde marra-
dun talde handiak (800-1.000 ale) eta 
1.000 metro sakon diren uretan Curiel 
balea iheskor eta ezezagunek dute bizileku. 
Kaxaloteak, urpekari ezagun eta trebeak, 
boladaka azalt zen dira gure kostaldetik 
milia gut xitara.

Pasaia edo Hondarribiko uretan bizi 
diren balea eta izurdeek it sasoen egoera 
naturalari buruzko informazio ugari ematen 

digute. Animalia hauek, marrazoekin batera, harra-
pari nagusiak dira, eta, horrenbestez, horien elika-
gaia diren arrain, krustazeo, olagarro eta t xipiroiak 
eta bestelako animalia ugariak diren eremuetan 
bizi dira. Gure kostaldean, izurdeek eta baleek jakia 
aurkit zen dute oraindik ere, baina taldeen egoerak 
adierazten duen modura, geroz eta zailago zaie 
behar den bezala elikat zea.

Kantauri it sasoaren egoera gainbehera

Jakina den moduan, arrain espezie gehienen 
populazioak bortizki murriztu dira azken hamarka-
detan, bestalde, gure ozeano eta it sasoak hainbat 
modutan daude kut satuak, akustikoki, hidrokar-
buroz, plastikoz eta hainbat kut sat zailez. Arrant za 
tresna eta sareetan ere izurde ugari hilt zen dira, 
ont zien aurkako talketan hildakoak ahaztu gabe. 
Zetazeoen arazoak eta it sasoen arazoak berdinak 
dira.

Izurdeen populazioak murrizten joan dira, 
kostaldetik gertu bizi diren espezieetan oso nabar-

mena delarik. Gure kostaldean mazoparen 
populazioa da honen adibide, geroz eta 
kume gut xiago dauzkate, taldeak 3-6 alek 
osat zen dituzte, tamalez, talde t xikiegia 
espezie honen iraupena ziurtat zeko.

Espezieen egoera hauskorra dela eta, 
neurriak berehala ezart zea derrigorrezkoa 
da, animalia horien babesa ezinbestekoa 
da bioaniztasun it sastarra mantent zeko. 
Ozeano guztietako animalia it sastar horien 
egoera larria dela eta, hainbat lege eta arau-
dik babesten dituzte. Europako Batasunaren 
legediaren arabera zetazeo espezie guztiak 
babestuta daude. Legeari jarraituz, eremu 
babestuak behar dira animalia horien ingu-
rua babesteko, eta aldi berean haien etor-
kizuna ziurtat zeko.

Izurde handiak 
jauzika Turrulla eta 
Azabarat za artean.

Xibarta balea 
Oarsoaldeko it sas 
aldean ikusi daiteke.
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Gipuzkoar kostaldeko alt xor berezi hau 
babestea guztion lana da, gobernuen eraba-
teko inplikaziotik hasita, bakoit zaren eguneroko 
ekint zetan ingurumena zaint zeraino.

Natura 2000 Sarea:
Donostia-Miarrit ze it sas korridore 
ekologikoa

Aurtengo apirilean Oceana-COBE Propo-
samena aurkeztu zen Donostiako Aquariumean. 
Horren bidez, Oceana it sas kont serbaziorako 
nazioarteko erakundeak eta Euskadiko Biologoen 
Elkargo Ofi zialak (COBE) eskatu zuten babestu-
tako it sas eremu bat erat zea, Ulia eta Jaizkibelgo 
it sas hondo eta eremu pelagikoetan, Miarrit zeraino 
irit siko dena.

27.300 hektarea inguru izango ditu, eta ber-
tan ehun komunitate eta hainbat habitat edukiko 
lituzke. Gainera, mila espezie inguru izateaz gain, 
Europar Atlantikoko korridore ekologiko anit zetako 
eta garrant zit suetariko bat osatuko lit zateke.

It sas korridore ekologiko honetan hainbat 
eremu sartuko dira: Jaizkibel eta Ulia mendietako 
labarren arteko it sasoa, Bidasoa ibaiaren estua-
rioa, Txingudi eta Hondarribia badia, Hendaia, 
Abadia eta Sokoa aurreko harkait zak eta Donibane 
Lohit zune eta Miarrit ze bitartean dauden labarrak.

Jaizkibelgo eremu 
pelagikoak Euskal 
Herriko biodi-
bert sitate handiene-
takoak dira.

Oceanak eta Biologoen Elkargoak 
Oarsoaldeko it sasoa Natura 2000 
Sarean sart zea proposatu dute.

Kaxalotearen isatsa


