
Ezaugarriak

20 metroko luzera eduki dezake, hala ere
Hegoaldeko hemisferioan iparraldean baino handia-
goak dira, emeak arrak baino handiagoak dira.

Gris ilun kolorekoak dira. Bizkar-hegatsa nahiko
handia eta altua daukate, gorputzaren luzeraren
ehuneko herena inguru neurtzen duelarik. Buru gai-
nean zirrikitu bakarra aurkezten dute, arnas-zulotik
kopetaraino. Bizarrak gris ilunak dauzkate.

Espezie kosmopolita da, munduko ozeano
guztietan bizi da bi hemisferioetako uretan,
hala ere beste zereak baino denbora gehia-
go igarotzen du ur epeletan. Bi hemisferio-
etako populazioak ez dira nahasten, ipa-
rraldekoak uda garaian iparralderuntz
abiatzen dira ernalketa garaian, hegoal-
deko populazioa ordez hegoalderuntz
abiatzen da garai berean elikatzera, hor-
taz ez dute topo egiten beraien migrazioe-
tan.

1885 eta 1984 urteen bitartean, 14295
bale ehizatu ziren Iparatlantikoan, Islandia,
Kanada eta Norbeia izan ziren gehien ehi-
zatu zituzten herrialdeak. Espainian 300 ale
ehizatu ziren 1951 eta 1980 artean, guztiak
Galiziako faktorietan.

Ez dago batere argi zein den espezie honen distri-
buzio patroia, bapatean talde handia aurkitzen da toki
batean eta urte asko pasa daitezke bertara itzuli
gabe.Galiziako Bankuan ikustatu daitezke, Bizkaiako
Golkoan eta Penintsularen iparraldean eta iparmen-
debaldean.

Estrategia ezberdinak erabiltzen ditu elikatzeko,
honi esker, beste zere espezieek baino elikagai auke-
ra gehiago ditu, krustazeo, arrain txiki eta zefalopo-
doak barne. 

Ipar zerea 

Beste izendapenak:
Rorcual norteño o balle-

na boreal (ESP)
Balea boreal (GAL)
Baleia sardinheira (POR)
Sei whale (ENG)
Seihval (NOR)
Seiwal (DAN)
Rorqual du Nord (FRA)
Noordse vinvis (DEU)

5-15 urterekin heldutasun sexuala
lortzen dute, arrak 13 m luze direnean
eta emeak 14. Haurdunaldiak 12 hila-
bete irauten du, orduan jaiotzen da
balekumea 4,4 metroko luzerarekin.
Edoskitzaroak 7 hilabete irauten du,
honen ondoren denboraldiko migra-
zioa hasten da elikatzeko eremueta-
runtz. 
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Zetazeo espezieen kontserbaziorako proiektua

Zetazeo espezie babestuen Kontserbazio planak  ezart-

zeko, espezie hauen ekobiologiari buruzko oinarrizko

informazioa lortu beharra dago, hauen portaera eta

jasaten dituzten mehatxuak ezagutu eta hauek babes-

teko beharrezkoak diren neurriak ezarri. Helburu haue-

kin garatu da “Iparatlantikoko Mugaketa Itsastarreko

Zetazeo espezie babestuentzako kontserbazio pla-

nen 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 zetazeoe-

kin lan egiten duten AMBAR, CEMMA, CEPESMA eta

EIBE elkarteekin garaturiko elkarlanari esker burutu da.

Halaber europear hegoaldeko ikertzaile garrantsitsue-

netarikoen 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

bilerarekiko konpromezu gisa sortu zen (1992). 

Zuzentarauaren babesean hartzen diren neurriak garrantzi komu-

nitarioko 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

animalia eta landareria espezieentzat eremu bereziak izendatu behar

dira. Espezie hauen artean hainbat zetazeo espezie 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 mehatxuak honako hauek dira;

Arrantza mota ezberdinek eragiten dituzten heriotzak

Kutsadura kimikoa eta akustikoa

Habitataren suntsipena

Gehiegizko arrantza

Itsas trafikoaren eragina

Mehatxuen eta hauen ondorioen ikerketen arabera,espezie
hauen bizi iraupena ziurtatzeko edo eta kontserbazio egoera
aproposa mantentzeko, beharrezkoak dira aldaketak, bai
mehatxuen behin behineko desagerpena edo hauen murrizke-
ta.
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