
Ezaugarriak

Tamaina txikiko zerea, 7 eta 10,5
metro ingurukoa, emeak arrak baino
zertxobait handiagoak dira. Gorputz liraina eta aur-
pegi zorrotza, bertatik gandorra hedatzen da arnas-
zuloraino. 230 - 360 bizar txurixka dauzka bi aldeeta-
ko masailezurretan. Ahopeko 50-70 tolesdurak ez
dira zilborreraino heltzen. Bularhegatsek txuri kolore-
ko marra bat daukate.

Heldutasun sexualera 6-8 urtekin iristen dira.
Erditzeak negu garaian eta udaberri hasieran izaten
dira, 11-12 urteko haurdunaldia ondoren. 240-280
cmrekin jaiotzen den balekumearen edoskitzaroak 4-
6 hilabete irauten du.

Sardak eratzen dituzten arrain txikiez elikatzen
da. CEMMAk ikertutako baleen sabeletan, tamaina
ezberdineko arrain espezie ugari aurkitu dituzte.
Krilla ere jaten du.

XX garren mendean ale
asko ehizatu ziren mundo
guztiko arrantzaleen esku-
tik. 

Gaur egun,
Norbegiarrek ehizatzen
dute Ipar atlantikoan eta
Japoniarrek  Ipar
Pazifikoan eta antartikoan.

Bakarka edo 2-3 aleetako taldeetan biltzen
da, elikatzeko eremuetan multzo handiagoak
aurkitu daitezke. 

Arnasa hartzera azaleratzen denean, lehenik
muturra erakusten du, gero arnas-zuloa eta biz-
kar hegatsa plano berdinean. Ur azalean 5-8
arnasketa egin ondoren urperatzen da, isatsa
uretatik atera gabe.

Zere txikia 

Beste izendapenak:

Rorcual o ballena aliblanca (ESP)
Balea alibranca (GAL)
Baleia-anã (POR)
Minke whale (ENG)
Vagehval (DAN)
Balaenoptère 
acutorostrate (FRA)
Zwergwal (DEU) 

Munduko ozeano guztietan bizi da, ur epeletan negu
garaian eta hotzetan uda garaian. Ur tropikaletan ez da oso
ohikoa. 

Poloetan ere ikustatu daiteke. Plataforma kontinentaleko
sakonera txikitan aurkitzen da maiz, kostatik gertu, migrazio
garaian ur hauetatik aldentzen da.

Ufada eta murgiltze-seriea 
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Zetazeo espezieen kontserbaziorako proiektua

Zetazeo espezie babestuen Kontserbazio planak  ezartze-

ko, espezie hauen ekobiologiari buruzko oinarrizko informa-

zioa lortu beharra dago, hauen portaera eta jasaten dituzten

mehatsuak ezagutu eta hauek babesteko beharrezkoak

diren neurriak ezarri. Helburu hauekin garatu da

“Iparatlantikoko Mugaketa Itsastarreko Zetazeo espezie

babestuentzako kontserbazio planen garapenerako

oinarriak” proiektua. 

Proiektu honen helburua , Euskadi eta Galizia arteko eremu

itsastarrean eta Estatu Espainoleko Eremu Ekonomiko

Esklusiboan bizi diren zetazeoei buruzko informazioaren

bilduma osoa egitea da. Espezie hauek, Espainiako

Espezie Mehatsatuen Zerrendan eta 139/2011 Errege

Dekretuan, otsailaren 4koa, Espainiako Natura-

Ondarearen eta Biodibertsitatearen Inbentarioa garatzeko

dena, azaltzen dira.

Proiektu hau CEMMA-INT ek bultzatu du eta zetazeoekin

lan egiten duten AMBAR, CEMMA, CEPESMA eta EIBE

elkarteekin garaturiko elkarlanari esker burutu da. Halaber

europear hegoaldeko ikertzaile garrantsitsuenetarikoen

laguntza ere jaso du.

CEMMA-INT
www.cemma.org
localcemma@arrakis.es

AMBAR
ww.ambarcetaceos.com/

CEPESMA
www.cepesma.org

EIBE
www.eibeh.org

Babes egoera

Habitat naturalak eta basa-landaredia eta fauna zaintzeari buruz

Kontseiluak 1992ko maiatzaren 21ean emandako zuzentaraua,

Europear Batasunaren, biodibertsitatearen babeserako Rio-ko goi bile-

rarekiko konpromezu gisa sortu zen (1992). 

Zuzentarauaren babesean hartzen diren neurriak garrantzi komuni-

tarioko habitat naturalak, eta landaredia eta fauna zaintzeko izango

dira. Aipatutako helburua lortzeko Zuzentarau honek duen tresna

nagusia Europa mailan bereziki babestu beharreko guneen Sare

Ekologikoa da, "Natura 2000" izenekoa.

II garren eranskinean aipatzen diren garrantzi komunitarioko anima-

lia eta landareria espezieentzat eremu bereziak izendatu behar dira.

Espezie hauen artean ainbat zetazeo ezpezie daude. 

Arautegi honen trasposizioaren arabera,  zuzenbide espainol eta

autonomikoetan espezie honen babes maila  “Ahula” dela  kontuan

hartuz, espeziearentzat  Babes Egitarau bat ezartzera ezinbestekoa

da.

Mehatxuak:

Espezie honek jasaten dituen mehatsuak honako hauek dira;

Arrantza mota ezberdinek eragiten dituzten heriotzak

Kutsadura kimikoa eta akustikoa

Habitataren suntsipena

Gehiegizko arrantza

Itsas trafikoaren eragina

Mehatsuen eta hauen ondorioen ikerketen arabera,espezie
hauen bizi iraupena zihurtatzeko edo eta kontserbazio egoera
aproposa mantentzeko , beharrezkoak dira aldaketak, bai
mehatsuen behin behineko desagerpena edo hauen murrizketa.
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