
 

 

Arrano arrantzalea Euskal Herrian 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Espezie enblematiko bat berreskuratzen 
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Arrano arrantzalea, ingurugiroaren ikur  

 

Arrano arrantzaleak modu harrigarrian erakartzen du, bai bere edertasuna eta 

baita duen portaera bereziarengatik ere.  Arrainak harrapatzen ditu goikaldetik 

murgilaldi izugarriak eginez, gainera berak egindako habia sendoak arro erakusten 

ditu eta migrazio bidaia ikaragarriak ere egiten ditu desertu eta itsasoak gainditu 

eta Afrika tropikaleraino iritsiz. Guzti honengatik da espezie hau Europako 

faunaren artean adierazgarrienetakoa, ingurumenarekiko erakarpen tresna 

boteretsua izanik, kontserbazioa, hezkuntza eta ekoturismoa bultzatzeko oso 

baliagarria delako hain zuzen ere. Hala ere, basoen suntsiketek, jazarpenek eta 

kutsadurak desagarrarazi egin zuten bere ugalketa eremuko  zatirik handienean. 

 

zorionez arrano arrantzalea, Europan garai batean zituen jabegoak berreskuratzen 

hasi da pixkanaka, egungo babes legalari, gizartearen kontzientziazioari eta 

herrialde desberdinetan buruturiko berreskurapen egitasmoei esker. Urdaibain 

egiten ari den arrano arrantzalearen berreskurapen proiektuak, iberiar penintsula 

iparraldean kokaturiko hezeguneetako biodibertsitatea berreskuratzeko 

ezinbestekoa den atala berrezartzen lagundu nahi du, eta era berean, ingurumen 

hezkuntza bultzatu, Erreserba Biosfera zoragarri honen kontserbazioa bermatzeko 

ezinbesteko bidea delarik. 

 

  
Arrano arrantzaleak Urdaibai Biosfera Erreserban 

 

Espeziea 

 

Arrano arrantzalea erraz bereiz daiteke Europan bizi diren gainontzeko hegazti 

harraparietatik, besteak beste, arrantzatzeko murgilaldiak egiten dituen bakarra 

delako. Tamaina ertaineko harraparia da (145-180zm-ko hego zabalera eta 1.2-

2Kg-ko pisua) zeinaren gorputzaren goikaldeko lumaia ilunak, azpikaldeko kolore 

zurixkarekin alde nabaria erakusten duen. Burua ere zuria du, bereizgarri duen 

antifaz ilun batek apaintzen dizkiolarik begiak, azken hauek hori kolore bizikoak 

izanik nagusietan eta aldiz laranjak gazteetan. Emeak, orokorrean arrak baino 

handiagoak eta ilunagoak izaten dira.  

 

Arrano arrantzalearen gorputza eboluzioan zehar moldatuz joan da arrainak 

harrapatzeko teknika optimizatzen joan delarik. Hanka luzexkak eta sendoak 

dituzte eta atzapar kurbatu, luze eta zorroztuak arrainak harrapatzeko ezinhobeak 

direnak. Kanpokaldeko atzapar bihurgarriari esker, murgiltzerakoan atzapar bi 

aurrekaldera begira eta beste biak atzekaldera jarriz atzaparrek duten estutzeko 

eraginkortasuna emendatzen dute. Mokoaren goiko barailezurra luze eta 

kakoduna da, arrainak zatitzeko ondo diseinatuta dagoena. Diseinua osotzeko, ura 



 

3 

 

gutxiago metatzen duen lumaia du, ongi garaturiko olio-guruin bati esker lumaia 

garbitu eta iragazkaitz bihurtzen duelarik eta sudurzuloak ixten dituen mintz bat 

ere badutelarik, uraren gainazalaren kontra talka egiten dutenerako. 

 

  
Arrano arrantzalea nahastezina da itxura eta dituen ohiturengatik 

 

Elikadura 

 

Tamaina ertaineko (15-35zm) arrainetaz elikatzen da batez ere, hezegune 

bakoitzean ugariagoak eta harrapatzen errazagoak diren espezieak arrantzatuz.  

Urdaibain ia gehienetan korrokoiak arrantzatzen ditu arrano arrantzaleak, lasunak 

edo mubleak ere deituak. Kantauriar estuarioetan oso arruntak diren arrain hauek, 

sarda handiak osatzen dituzte eta urazaletik hurbil egiten dute igeri, honela, 

arrano arrantzalearen erasoen aurrean ahul azaltzen direlarik.  

 
Arrano arrantzalearen ehiza-teknika 4  une zehatzetan gauzatzen da: 1. Behaketa eta  uraren kontra hegaldi 

bertikala  2. Murgilaldia 3. Arrainaren lotura eta 4. Arraina altzatu uretatik pausaleku baten gainean jateko. 

 

Ugalketa 

 

Habia oso handiak eraikitzen ditu, metro bateko diametroa dutenak gutxi gora 

behera eta 200Kg baino gehiago pisatu dezaketenak. Paisaian nabarmentzen diren 

zuhaitzetan jartzen ditu, gehienetan ale zahar eta ekaitzek mozturikoetan, zeinetan 

errazago eraikitzen dituzten. Kostaldean ere ugaldu daiteke gailur harritsuetan, 

beti ere harrapariengandik urrun mantentzen dituzten amildegietako tontorretan. 

Ingurune gizarteratuetara oso ondo moldatzen da, non egitura artifizialak ere maiz 

habia egiteko erabiltzen dituen. Horrela, esaterako, Alemaniako habien erdia baino 

gehiago elektrizitate dorreetan eraikita daude. Hori dela eta, plataforma 
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artifizialak, habia egiteko toki natural murritzak dituzten ingurunetan, ugalketa 

bultzatzen lagundu dezaketen tresna oso eraginkorrak izan daitezke.   

 

Ale gehienak 3 urtetik aurrera ugaltzen dira lehen aldiz. Orokorrean 3 arrautza 

erruten dituzte errutaldi bakoitzean, zeinak gehienetan emeak inkubatzen dituen 

35-37 egunetan zehar, arrak, arrantzatzen eta lurraldea defendatzen diharduen 

bitartean. Txitoak 7-8 astetara egiten dute lehen hegaldia baina ez dira banantzen 

beraien lehen hegalditik hilabete pasatxo pasa arte. Arrantzarako duten sena 

jaiotzatikoa da, honenbestez ez dute gurasoengandik ikasi beharrik arrainak 

harrapatu ahal izateko.  

 
Arrano arrantzalearen habia zuhaitz baten adaburuan kokatzen da normalean, eta Arrak arrainak jateko habira 

ekartzen du, Emeak arrautzak eta geroztik kumeak berotzen duen bitartean.  

 

Berreskuratze-proiektua  

 

Arrano arrantzalea aspaldi desagertu zen penintsula iparraldean. Egun, Urdaibain 

ikusi daitezkeen arrano arrantzaleak, Erresuma Batua, Alemania edo 

Norbegiakoak izan ohi dira, zeinak beraien migrazio bidaian geldialdi bat egiten 

duten gure artean negupasako eremuetara iritsi bitartean. Arrano arrantzaleak, 

jaioterritik hurbil kumatzeko joera handia du eta beraz, oso zaila dirudi epe 

ertainean eta giza eskuhartzerik gabe, Europan garai batean izandako jabegoak 

berreskuratzea. Hori dela eta diseinatu da programa bat Urdaibain, zeinaren 

bitartez arrano arrantzaleak kumatzea lortzeaz gain, kontserbazioa, ingurumen 

hezkuntza eta ekoturismoa ere bultzatu nahi den. Egitasmo hau funtsean, emailea 

den herrialde batetik ateratako txitoak, Urdaibaira ekarri eta aklimatazio denbora 

labur baten ostean Erreserban askatzean datza. Naturan heriotza-tasa oso altua 

denez, guztira 60 arrano kume askatuko dira 5 urtetan zehar, ale gutxi batzuen 

itzulera ziurtatzeko asmoarekin.  

 

Eskoziak emandako aleak dira batez ere, nahiz eta Finlandiaren laguntza ere 

badagoen. Mota honetako proiektuak, arrakasta handia izan dute EEBBetako eta 

Europako beste herrialde batzuetan, arrano arrantzalearen populazioak 

berreskuratu ahal izan direlarik, denen artean Rutland Water (Ingalterra) bihurtu 

delarik europako proiekturik ezegunena.   
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Arrano arrantzale gazteak Girotze-dorretik askatu eta gero 

 

Migrazioa 

 

Arrano arrantzale gehienek udazkenean egiten dituzte milaka kilometrotako 

bidaiak beraien neguko zonaldeetara heltzeko, zeinak batez ere Afrika tropikaleko 

hezeguneetan kokaturik dauden. Bidaia arriskutsua da, mendiak, itsasoak eta 

basamortuak zeharkatu behar baitituzte, eta aldi berean gizakien ekintzen ondorio 

diren oztopo ugari saihestu behar dituztelako, hala nola linea elektrikoak, 

aerosorgailuak edo isileko ehiza. Hori dela eta, heriotza-tasa altua da, batez ere ale 

gazteetan, askotan beraien esperientzia eza, bere biziarekin ordaintzen baitute. 

Arrano helduek urtero egiten dute joan etorriko bidaia, gazteek beraien lehenengo 

bi urteak Afrikan pasatzen dituzten bitartean. 
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Satelite bidezko jarraipena 

 

Urdaibain aske utzi diren zenbait alek, transmisore bat daramate eta igortzen 

duten seinaleak, hain zuzen ere ARGOS sateliteak hartzen duenak, ordu gutxiroko  

bere posizio zehatza ematen du. Honi esker, etorkizuneko kontserbazio 

programetarako hain baliagarria den gure arranoen ekologiari buruzko 

informazioa jasotzeaz gain, sarearen bitartez jendartean zabaldu eta beraien 

gorabeheren berri ere ematen dugu (www.birdcenter.org), honek ingurumen 

kontzientziazioan lagundu eta aldi berean Biosfera Erreserbako irudia ere 

sustatzen duelarik. 

 

GPS satelite bidezko trasmisoreak daramaten arrano arrantzale bi. 

 

“Urdaibai” izeneko arrano arrantzalearen bidaia 

 

“Urdaibai” izeneko arranoa, Eskoziako lurralde garaietan kokaturiko bere habiatik 

hartutako eme gaztea, 2013ko irailaren 15ean abiatu zen Urdaibaitik. Hiru egun 

baino gutxiagotan Iberiar Penintsula zeharkatu eta Afrika iparralderantz joan zen, 

Alboran-eko itsasotik Mediterraneoa zeharkatuz. Behin Maroko atzean utzita eta 

Aljeria eta Mauritaniatik Sahara basamortua zeharkatuta, bere negu pasako 

zonaldera iritsi zen azkenean, Senegaleko kostaldera, 3.500 km 12 egunetan 

eginda. 

 
Euskal herritik pasatzen diren arrano arrantzaleek negupasa egiteko nahiago duten herrialdeak dira: Senegal, 

Gambia, Guinea Bissau eta Mauritania, besteak beste. 
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Ingurumen hezkuntza 

 

Arrano arrantzalea Europako faunan aurkitzen den hegazti karismatikoenetarikoa 

da eta beraz, ingurumen hezkuntzarako tresna indartsua da. Gainera, bere 

migrazio ohiturak eta bere distribuzio geografiko zabalak herrialde askotako 

komunitate eta kultura ezberdinak lotuz hezteko aukera ematen digute. 

Urdaibaiko eskola publiko bi, Britainiako Osprey Flyways programako sare 

internazionalaren parte dira; programa honek ingurumena babesteko 

beharrizanaz kontzientziatzea du helburu, eduki hezigarriak ikasi eta hizkuntza, 

arraza eta kultura arteko harresiak botatzen lagunduko duelarik aldi berean.  

 

Era berean, arrano arrantzalearen berreskurapen proiektuaren baitan, Euskal 

Herriko eskolek parte hartzen duten hezkuntza programa bat burutzen ari da. 

Programa honek arrano arrantzalea elementu dinamizatzaile bezala erabiltzen du 

eskolen arteko hartu-emana errazteko, teknologia berrien erabilpena sustatzeko 

eta gai ezberdinak ikasiz unitate didaktikoak lantzeko.  

 

 

  
Urdaibai, Ingalaterra, Italia, eta EE.BB.-etako eskolak arrano arrantzelea hildo nagusia duen ingurumen hezkuntzako 

proiektu baten elkarlanean dihardute. 

 

 

Ekoturismoa 

 

Naturaren babesarekin loturiko turismoa sustatzea du beste helburuetariko bat 

berreskurapen programa honek. Royal Society for the Protection of Birds 

organizazio ospetsuak egindako ikerketa ekonomikoak, arrano arrantzaleak 

kumatzen duen zonaldeetako ekonomia lokaletan sortutako onura frogatu du. 

Adibidez, arrano arrantzalearen behaketari lotutako turismoak urtero 3,5 miloi 

libra ekartzen zituela Erresuma Batuko ekonomia lokaletara kalkulatu zen 2005. 

urtean. Urdaibaik berez eskaintzen dituen natura, historia eta kultura balioei, hain 

berezia eta enblematikoa den espezie honen presentzia baliotsua gehitu behar 

zaio. 
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Ekoturistak arrano arrantzaleak behatzen Urdaibain. 

 

Habia artifizialen eraikuntza 

Arrano arrantzaleek modu gutxi gorabehera isolatu batetan kumatzen dute baina  

baita ale gutxiko kolonietan ere, non habiak ehunka metrotara banatuta egon 

daitezkeen. Ale gazteek kumatze aktiboa duten zonaldeak aukeratzen dituzte lehen 

aldiz ugaltzerakoan eta beste bikote batek eraikitako habiak hartzen ere saiatzen 

dira. Horregatik, habia artifizialak eraikitzeak, espeziearen ugalketa desagertuta 

zegoen toki batean berriz ere hau pizten lagundu dezake eta beraz, harrapari 

honen edozein berreskurapen programatan beharrezko ekintza da berau.  

                                                                                           

Dagoeneko eraiki dira dozena erdi habia artifizial Urdaibain eta berreskurapen 

programaren baitan, askoz gehiago eraikitzea aurreikusita dago. Plataformak 

egurrezko posteen gainean edo paisaian nabarmentzen diren zuhaitzen 

adaburuetan ezartzen dira, beti ere babes bereziko zonalde lasai eta iristen zailak 

direnetan. Plataformen oinarria, metro bateko euskarri metaliko bat da, lehenik 

adarrekin eta gero material bigunez betetzen dena - adar txikiak, orbela, goroldioa 

eta lurra - metro batetako altuera hartu arte eta horrela, arrano arrantzalearen 

benetako habia baten antz handiena izan arte. 

 

 
Habi artifizialek Afrikatik itzultzen diren arrano arrantzaleei gure hezeguneak ugaltzeko aukeratzeko bultzatzen 

dute 


