
Ezaugarriak

23-28 metroko luzerarekin munduan bizi den ani-
malia haundiena da. Emeak handiagoak dira, beste
zere espezieetan bezalaxe. Bi azpiespezie existitzen
dira, B.m.musculus ipar hemisferioan eta B.m.interme-
dia hego hemisferioan.

Gorputz sendoa dauka, buruak U itxura dauka; gan-
dor zabal eta zapala arnas-zuloraino luzatzen da. 270-
395 bizar beltz dauzka. 55-88 Ahopeko tolesdurak, zil-
borreraino luzatzen dira. Bizkar-hegats txikia eta igitai
itxurako gorputzaren atzekaldean kokatzen da. Gila
itxurako isats enbor loditua dauka, isats-hegatsa txikia
eta zuzena da.

21-23 metro luze direnean heldutasun sexualera
iristen dira, gutxi gora behera 8 urte betetzerakoan.
Erditzeak negu garaian gertatzen dira, 10-12 hilabete-
ko haurdunaldia eta gero.600-700 cm neurtzen duen
bale kumeak, amarengandik edoskitzen du 7 hilabe-
tez.

Soilik krilla eta karramarro pelagikoak  jaten ditu. 5
tona inguru pisatu dezake egunero jaten duen elikagai
kopuruak.

XX garren mendean etengabe ehizatua izan zen
mundu guztiko arrantzaleengandik. Gaur egun oze-
ano guztietan babestua dago.

Galizian 20 bale harrapatu zituzten 1924 eta
1985 urteen bitartean, bertako faktorian sinbolo
gisa balea honen masailezurra ipini zuten ate gai-
nean zinzitzilikaturik.

Bakarka edo talde oso txikitan ibiltzen da, beste
espezieekin ere elkartu daiteke. 

Arnastera azaleratzen denean, lehenengo burua
ateratzen du eta gero arnas-zuloa, ufada altuera
handikoa da, konpaktua eta zuzena, ia 9 metro luze.
Arnasa hartu ondoren bizkar-hegatsa agertzen da,
urperatzerakoan  isatsa osoa erakusten du. 

Zere urdina

Beste izendapenak:
Rorcual o ballena azul (ESP)
Balea azul (GAL)
Baleia-azul (POR)
Blue whale (ENG)
Blahval (DAN)
Rorqual bleu (FRA)
Blauwal (DEU) 

Oso zabaldua dago mundu
osoko ozeanoetan. Ipar atlantiko-
ko populazioa oso murriztua aur-
kitzen da, uda garaian
Groenlandiako kostaldean ugaria-
goa da. Bizkaiko Golkoan eta azo-
reetan ale batzuk ikustatuak izan
dira.

Ufada eta murgiltze-seriea
Zere urdina Os Açores
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AMBAR
ww.ambarcetaceos.com/

CEPESMA
www.cepesma.org
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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.

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 ezartzea 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.


