
Ezaugarriak

11-18 metro inguru neurtzen duen gorputz sen-
doa dauka bale honek. Behekaldeko masailezurre-
an eta aurpegian simetrikoki kokatuak dauden
tuberkulo bereizgarriak dauzka buruan. 270 eta 400
bizar dauzka hemimasailezur bakoitzean. Bular-
hegatsak handiak dira, gorputzaren luzeraren here-
na neurtzen dute eta aurrekaldean protuberantziak
dituzte agerian. Bizkar hegatsa txikia eta oinarri
zabalekoa da. Isats-emborra hestua da eta isatsal-
de bakoitzaren kanpoaldea irregularra da.

Heldutasun sexuala 11,5-12m.ko luzerarekin eta
4-6 urterekin lortzen dute. Erditzeak negu garaian
izaten dira tropikoetatik hurbil urtebeteko haurdu-
naldia ondoren. Emeak kume bakarra erditzen du 2
edo 3 urtero. 

Bakarka edo talde txikietan bidaitzen du, naiz
eta elikatzeko eremuetan biltzen den.Maiz uretatik
kanpo saltoka ikustatu daiteke, gorputz osoari buel-
ta ematen dion bitartean bere bular-hegats izuga-
rriak erakusten dituelarik . Urperatzerakoan isatsa
erakusten du.

Xibarta balea

Beste izendapenak:
Ballena yubarta o jorobada (ESP)
Balea xibarte (GAL)
Xibarta balea (EUS)
Baleia de bossas (POR)
Humpback whale (ENG)
Pukkelhval (DAN)
Baleine à bosse (FRA)
Buckelwal (DEU) 
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Historian zehar
etengabe ehizatua izan
den espeziea da, batez
ere XXgarren mende-
an, ondorioz, munduko
populazioa hamarrene-
ra murriztua suertatu
da. Xibarte balearen
ehiza 1966garren urte-
an eten zen. Gaur
egun, munduko popula-
zioa berreskuratzen ari
da, dena dela arrantza
mota ezberdinek
heriotz ugari eragiten
dituzte.

Munduko ozeano
handienetan bizi

da, gehienetan pla-
taforma kontinentaletik

gertu, eta batzuetan ber-
tan ere. Ale batzuk badia eta itsasadarretan
ere sartzen dira. Espezie migratorioa da,
uda garaia aberatsak diren latitude altuetan
igarotzen du eta negu garaian ernalketarako
aproposak diren ur tropikal eta subtropikale-
tan.

Ufada eta murgiltze-seriea

Taldekako arrantza teknika bereziak erabiltzen dituzte. Gehien erabiltzen dutena, urperat-
zerakoan burbuia gortinak sortzean datza, jakia bertan harrapatua geratzen delarik. Xibartek,
ahoa irikita dutelarik gortina zeharkatzen dute, arrapakinak barneratuz.

Kril-ez eta sardak
eratzen dituzten arrain
txikiez elikatzen da.



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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