
Ezaugarriak 

Gorputz sendoa, buru oso handia eta aurpegi
estua duen balea da, behe masailezurra oso oker-
tua dauka. 11-18 metroko luzera izaten du, hemeak
zertxobait handiagoak direlarik. Arnas-zuloak , bata
bestearekiko aldenduak dauzka, V itsura hartzen
dutelarik. Hemimasailezur bakoitzeko 200-270 bizar
aurkezten ditu. Balea honek ez du bizkar-hegatsik,
ezta ahopeko tolesdurarik ere. Bular hegatsak han-
diak eta zapalak dira. Buruaren eta kokotsaren gai-
nean  konkor bereizgarriak dauzka.  

7-10 urtekin heldutasun sexuala lortzen du, 15
metroko luzera neurtzen duenean. Erditzeak
neguan izaten dira, urtebeteko haurdunaldiaren
ondoren. Emeak kume bakarra erditzen du 3-5 urte-
ro.

Soilik planktona jaten du, bereziki Calanus
fimarchicus espezieko kopepodoak,  eta noizbehin-
ka krilla. Elikatzeko teknika, ahoa irekia duelarik
urazaleraren orrazketan datza, bizarrekin elikagaia
etengabe filtratzen duelarik.

Munduko ugaztun mehatxatuenetariko bat da.
Erdi aroan kostatik gertu ehizatzen zen baleetako
bat da. XVII garren mendean Bizkaiako Golkoa utzi
eta poloetatik gertu dauden uretan babesten
da,geroztik  Europa iparraldeko bale ehiztariek
arrapatuko dute.

XIX garren mendean amerikarrek ale asko ehi-
zatu zituzten, XX garren mendean populazioa desa-
gertzear zegoelarik 1930ean ehizatzea debekatu
zuten. Gaur egun espeziearen iraupena mehatxupe-
an aurkitzen da.

Euskal balea

Beste izendapenak
Ballena vasca o franca sep-

tentrional (ESP)
Balea vasca  (GAL)
Euskal balea (EUS)
Baleia negra (POR)
Northern Right whale (ENG)
Nordkaper (DAN)
Baleine du nord (FRA)
Nordkaper (DEU) (Alemán)

Bakarka edo 3-6 aleko taldeetan bidaiatzen dute, elikatzeko talde txikitan biltzen direlarik. Igerilari
geldoa da eta ez du itsasuntziengandik ihes egiten. Uretatik kanpo saltoak egiten ditu eta urperatze-
rakoan isatsa erakusten du. Azaleratzerakoan arnaszulo bikoitza erakusten du, ufada aurreruntz
bideratzen duelarik 3-4 metro inguruko altuerara. Bereziki plataforma kontinentaleko uretan bizi da.

Atlantikoko Ipar-Mendebaldean populazio oso
txikia bizi da, Ipar-Ekialdean aldiz ikustapen gutxi
batzuk suertatu dira, Galiziako Estaca de Bareen
1993an gertatu zena adibide. Ameriketako popu-
lazioaren ale ibilkariak direla uste da.

Ufada eta murgiltze-seriea
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Antolatzen dute:

Kolaborazioarekin:

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  “Galzorian” dela

kontuan hartuz, espeziearentzat  Babes Egitarau bat ezartzera ezin-

bestekoa 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.


