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Urtero, martxoan, berdela iristen da Bizkaiko Golkoko
ipar-ekialdetik eta han izaten dira Hondarribiko
arrantzaleak zain. Apirilean, berriz, antxoa azaltzen
da eta orduan gure portuetako baxurako baporeei
dagokie lanean hastea. Ekaina datorrenean, ordea,
antxoa utzi eta Bizkaiko Golkora heldu diren
hegaluzea eta hegalaburra izaten dira helburu,
kostaldeko arrantzaleen poltsikoak poztu eta, nola ez,
gu guztion tripak asetzeko.

“EZ OMEN DA OBISPORIK ABADE IZAN EZ

DENIK”. Ez diegu eliz kontuei errepara-
tuko, baina bai esperientziak edo itsas
bizitzak gure arrantzaleen jokamoldean
duen eraginari.

Honen harira, arrantza-zientzia, arrai-
nen migrazioa barne, itsas gizonek
hainbat urtetan ikasitakoaz eta belau-
naldiz belaunaldi bizitako esperientziak
erakutsitakoaz aprobetxatu da. Arran-
tzaleek betidanik jarraitu izan diete
itsaso zabalean beraiei interesatzen
zitzaizkien espezieei, eta, bide batez,

Migrazioa
arrantzaren gidari

Hilario Murua Aurizenea

Itsas biologian lizentziatua eta AZTIko ikertzailea
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eta batzuetan konturatu gabe, espezie
horien migrazio-bideak ezin hobeto
marraztu. Migrazioei buruzko herri
jakinduria zientzia-hipotesi bihurtzea
eta hipotesi hori baieztatzea izan da
itsaso-zientzien benetako erronka. Gu-
re kontakizunak maiz oso erraz apur-
tzen den kate honen azken esteka
izango du helburu: zientzia-lan hori
gizarteratzea hain zuzen.

Zer da migrazioa?
Istorio honen hezurdura mamitu aurre-
tik, saia gaitezen gaia kokatzen. Zer da
migrazioa? Harluxet hiztegi entziklope-
dikoan migrazio terminoa honela defi-
nitua dago: “Zenbait arrain, hegazti,
intsektu eta beste animalia mota ba-
tzuek, inguru (urtaro, klima, janari-auke-
ra, etab.) egokiago baten bila, egiten
duten habitat-aldaketa, bi habitaten ar-
teko aldizkako joan-etorria izaten dena”.

Definizio honek, oso zabala izaki, ja-
rraian datozen arrainen migrazio-mota
gehientsuenak biltzen ditu, eta guretzat
baliagarria izanen da. Definitzen den
habitat-aldaketa burutzeko, zenbaitetan
oso luzeak izaten dira lekualdatze-
-bidaiak, bestetan, aldiz, motzak; batzu-
etan habitat-aldaketa ozeanoen baitan
burutzen da, bestetan, berriz, itsasotik
ibaietara eta alderantziz. Inguru egokia-
goa-ren azpian ezkutatzen diren arra-
zoien artean, janari-aukeraren irizpidea
nagusitzen da batzuetan, bestetan,
aldiz, ugalketarako egokiagoak diren
tokien bilaketa edo ingurumen aldetik
bizi-leku oparoagoak. Batzuetan eta
bestetan...  eta horrela zerrenda luze eta

amaigabea osatu arte. Abiatu gaitezen,
pausoz pauso, gure narrazio laburrean
ondorengo galderei erantzutera.

Zergatik eta zertarako
egiten dituzte
migrazioak?
Migrazioen zergatia esplikatzerakoan,
anitz arrazoi desberdin lehorreratu
behar dugu, ohizkoena ugal-migrazio

bezala ezagutzen duguna bada ere.
Ugal-migrazioan animaliak elikatzen
den eremutik ugal-tokietara bidaia-
tzen du. Ugalketa du helburu, eta ani-
malia helduaren biziraupenerako ego-
kia den eremutik arrautzentzat eta
larbentzat egokiagoa den ingurunera
lekualdatzen da. Hori horrela izanik,
ugalketaren ostean, eta urdaila gida-
ri, itzulerako migrazio-bidea hartzen
du (1. irudia).

Haatik, beste migrazio batzuek, ez dute
ugalketarekin erlaziorik, eta garaian
garaiko elikagai-iturri erabilgarriak edo
bizi-baldintza egokiagoak bilatzeko
asmoz egiten dira.

Bestalde, migrazio horiek burutzeko
orduan ematen den habitat-aldaketa
kontuan hartuz gero, migrazio-moten
beste klasifikazio bat plazaratu deza-
kegu. Honela, migrazioa itsaso eta ibai
artekoa bada migrazio diadromikoa
dela esaten dugu. Lekualdatzea eremu
berean gauzatzen denean, ordea, mi-
grazioak eremuaren araberako izenda-
pena hartzen du: migrazio ozeanodro-
mikoa (lekualdatzea ozeano edo itsa-
soaren baitan ematen da) eta lekual-
datze  potadromikoa (mugimendua
ibaian barna gertatzen da). 

[            ]
“ugal-migrazioan

animaliak
elikatzen den

eremutik
ugal-tokietara
bidaiatzen du”

1. irudia. Arrainen
ugal-migrazioaren

eredua
(ozeanodromikoa).

Irudian azaltzen den
eredua konplexuena

da baina, orokorrean,
helduen negutze- eta

elikatze-eskualdeak
berberak dira. Hala

ere, espeziearen
errute-garaiaren

arabera, arrain
helduek mugimendu

desberdinak egiten
dituzte.
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Aipamen berezia merezi du migrazio
diadromikoak. Migrazio hori burutzen
duten animaliek, garai jakinetan ur
gazitatik gezatarako edo alderantzizko
bidea egiten dute, gehienetan ugalke-
ta izanik helburu. Diadromiak hiru era-
takoak izan daitezke: anadromia, kata-
dromia, eta anfidromia (2. irudia).

Espezie anadromoak ur gezatan jaio-
tzen dira, ale gazteek itsasora migra-
tzen dute bertan bizitzeko, eta gero
ugaltzera berriz ere ur gezatara abia-
tzen dira; era honetako espezie migra-
tzaileen artean lanproiak, izokinak,
gaizkatak, etab. ditugu. Espezie kata-
dromoak, berriz, itsasoan jaio ondoren
ibaietara zuzentzen dira beren bizitza-
ren denbora gehiena ingurune horre-
tan emateko, nahiz eta errutera berri-
ro ere itsasora itzuli; migrazio horien
adibide ezagunenak aingirak eta an-
gulak ditugu. Azkenik, espezie anfi-
dromoak bere bizitzan zehar toki bate-
tik besterako hainbat migrazio bu-
rutzen du, eta ugalketa leku batean
edo bestean gertatzen da. 

Oraingoz, arestian plazaratu ditugun
galderen bi erantzun bakarrik argitu
dugu. Segi dezagun, bada, erantzun
gehiagoren bila.

Migrazioaren
mekanismoak
Arrainek batetik bestera burututako
mugimenduek mendetan txunditu izan
dute gizakia, are gehiago, behin eta
berriz, urtaro beretan leku beretara
itzultzeko milaka kilometro egiten zi-
tuztela ikusteak. Hori horrela, urtetan
iraun duen galdera datorkigu burura:
nola orientatzen1 dira bidean eta zein
mekanismo garatu dute euren jomuga
bilatzeko? 

Zientzilariek arrainen orientazioari
buruzko hainbat azalpen plazaratu
dute: eremu geomagnetikoak eta geo-
elektrikoak, korronteak, usaimena, ten-
peratura-aldaketak, salinitate-aldake-
tak, eguzki-argia eta argi polarizatua,
etab. Arrazoi horiek guztiak esplikatu
eta mekanismo guztiak deskribatzeak
luze joko digunez, ez da gainera arti-
kulu honen xedea, zenbait adibide
xumek mekanismo horiek hobeto uler-
tzea ahalbidetuko du.

Zerutik datozen estimuluak
Eguzki-orientazioa: arrainak, txoriak
bezala, orientatzeko eguzkiaz baliatzen
direla nahiko garbi dago gaur egun.
Arrainek argi- eta zeru-kondizio onak
aurkitzen badituzte, eguneroko eguzki-
-zikloan gertatzen diren aldaketak
hauteman eta informazio hori uretan
orientatzeko erabiltzen dute. Horreta-
rako, arrainek altitut-ean (eguzki-izpiek

[            ]
“migrazio

diadromikoan ur
gazitatik

gezatarako edo
alderantzizko

bidea egiten dute
arrainek”

2. irudia. Habitat-aldaketaren arabera klasifikatutako migrazio desberdinak. (J): jaiotza,
(U): ugalketa eta (H): hazkuntza.

1Artikulu honetan
orientazio eta

orientatzea hitzak bere
zentzu zabalenean
erabiltzen dira eta

bidaiatzeko animaliek
erabiltzen dituzten hiru
mekanismo (orientazio,
nabigazio eta pilotazio)

bereizi gabe
ordezkatzeko

erabiltzen dira.

Arrantzaleak, eta
oro har gizakiok,
mendeetan zehar
jakin izan du arrain-
-migrazioak badirela
eta, gainera, urtero
urtaro berean, ia
hutsik egin gabe,
elikagai-iturri opa-
roa eskuragarri iza-
tea gertakari arrunta
bilakatu da.
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plano bertikalarekiko sortutako ange-
lua) eta azimut-ean (eguzki-izpiek pla-
no horizontalarekiko sortzen duten
angelua) ematen diren aldaketez jabe-
tu behar dute. Hala ere, eguzkirik ez
dagoen egun lainotsuetan nahiz
gauez, beste mekanismo batzuk tarte-
katzen dituzte uretan orientatzeko.

Eremu magnetikoak
Arrainak konpas magnetiko baten jabe
izateak lurraren eremu magnetikoa
somatu eta horri esker orientatzeko gai
izatea suposatzen du. Sentsibilitate
hori duten arrainak ugari dira, hala
nola, elasmobrankio subklasekoak, an-
giliforme ordenekoak, salmo generoko
izokinak eta tunidoak.

Korronteak
Ur-korronteek arrautzak, larbak eta
arrain helduak garraiatzeko baliagarri
izateaz gain, arrainak hauteman ditza-
keten orientatze-seinaleak eragin di-
tzakete. Behin ur-korrontea topatu eta
gero, arraina korrontean orienta daite-
ke, eta haren alde edo kontra igeri egin.

Usaimena
Arrainek bere bidean orientatzeko
usaimena erabiltzen dute eta hau izan
zen, hain zuzen ere, nola orientatzen
ziren galderari erantzuteko proposatu
zen lehen mekanismoa. Migrazio ana-
dromikoa egiten duten espezieetan
gertatzen da batez ere. Arrainek euren
jaioleku izan den ibaiaren usain be-
reizgarria ikasten dute beren bizitzaren

fase goiztiar batean, eta gerora, usain
hori aurkitzeak zuzentzen du ugal-
-migrazioaren nondik norakoa. Ikasita-
ko usain horrek jaiotako ibaira bultza-
tzen du arraina, kasik hutsik egin gabe,
ugaltzera. 

[            ]
“eguzkirik ez
dagoen egun

lainotsuetan nahiz
gauez, beste

mekanismo batzuk
tartekatzen

dituzte uretan
orientatzeko”

Arrainek, eta oro har animalia-
-multzo askok, batetik bestera
mugitzeko, orientatzeko,
pilotatzeko eta nabigatzeko
gaitasuna dute eta hiru
mekanismo horiek erabiltzen
dituzte migrazioan puntu
batetik abiatuta euren
helmugara ailegatzeko.

Demagun arrain bat bere
migrazioaren jatorri-puntuan
dagoela eta ibai baten
bokalea dela bere helmuga.
Arrain horrek, orientazio-
-mekanismo baten bidez
(eguzki izpiak, eremu
magnetikoa, edo dena
delakoa), norabide bat
hartzen du eta bere
helmugarantz abiatzen da.
Arraina A kasuan aurkitzen da.
Orientatzen ari da. Demagun,
orain, korrontearen edo beste
faktore batzuen eraginez
arrain berbera bidean

desplazatu egiten dela
(B kasua); argi dago lehengo
orientazioa mantenduz gero
(marratxodun gezia) galdu
egingo dela. Ondorioz, jaso
duen estimulu batek
lagunduta, helmugara
ailegatzeko nabigatu egiten du.
Nabigatzea orientabide-
-zuzenketari deritzogu
(gezi jarraia). C kasuan,
aldiz, animalia desplazatu egin
da eta zuzenketa burutzeko
estimulua galdu egin du
(gezi okerra). Orduan, galduta,
pilotatzen hasten da
(inguruko marken edo
estimuluen laguntzaz mapa bat
egin dezake) behar duen
estimuluaren bila. Behin
estimulu hori aurkitu eta gero,
helmugara iristeko nabigatzen
eta orientatzen hasiko da.
Beraz, ez da posible
orientatzerik arraina

nabigatzeko edo pilotatzeko
gai ez bada. Mekanismo
bakoitza bestearekin
erlazionatua dago eta hiru
ekintzak aurrera

eramateko gaitasunak
ahalbidetuko du arraina
bere jomugara iristea.

Orientatzea, nabigatzea eta pilotatzea

Arrainek batetik bestera egindako mugimenduek
mendetan txunditu izan dute gizakia.
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roa eskuragarri izatea gertakari arrun-
ta bilakatu da. Kasu askotan, halaber,
kostaldeko komunitateak migrazio
horien menpe daude beraien bizirau-
pena ziurtatzeko. Beraz, hori horrela
izanik, nola ikertu migrazioak? 

Azken mendean migrazioak ikertzeko
metodo zabalduena, erabilgarriena eta,
era berean, baliagarriena arrain-mar-
kaketa izan da, eta egun ere hala da.
Arrainak identifikatzeko marka horien
bitartez, arrainen migrazio-bideak ma-
rrazteko informazio oso baliagarria er-
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Tenperatura
Dirudienez, tenperatura da arrain-mi-
grazioa abiarazten duen ingurumen-
-faktore garrantzitsuena. Gainera, hala
zuzenean nola zeharka, arrainen orien-
tatzeko mekanismoetan eragin handia
du. Espezie migratzaile askoren mugi-
mendua tenperatura-aldaketak bidera-
tzen du, eta gustuko dituzten isotermei
jarraitzen diete euren bidaietan.

Tenperaturarekiko erantzun hau zuze-
na, tenperatura jakin bat dute gustuko,
edo zeharkakoa, elikagaien ugaritasu-
nari loturiko erantzuna, izan daiteke.
Izan ere, planktonaren bloomak eta
tenperatura-aldaketak erlazionatuta
daude, eta, ondorioz, arraina elikagaia
aurkitu nahian tenperatura egokiaren
bila ibiltzen da.

Migrazioen ikerketa
Sarreran aipatu dugunez, arrantzaleak,
eta oro har gizakiok, mendeetan zehar
jakin izan du arrain-migrazioak badi-
rela eta, gainera, urtero urtaro berean,
ia hutsik egin gabe, elikagai-iturri opa-

diesten da. Hurrengo lerroetan, meto-
do hori era xume eta ulergarrian zuen-
ganatzen saiatuko gara: arraina bizirik
harrapatu eta berari buruzko informa-
zioa jaso ondoren (markaketaren data,
posizioa, pisua, luzera, egoera, etab.),
markatu egiten da, eta berriro ere bere
ingurune naturalean, uretan alegia,
uzten da. Arrain-aleari jarritako marka
(3. irudia) horrek kode bat eta marka-
tzen duen pertsona edo erakundearen
izena eta helbidea (marka hori nori
itzuli behar zaion jakiteko) ditu. Horre-
la, arraina berriz arrantzatutakoan,
marka jasotzearekin batera, berriro ere
datu berberak neurtzen dira. Ondorioz,
nahiz eta arrain horren ibilbide osoa ez
ezagutu, badakigu denbora jakin bate-
an zein desplazamendu egin duen eta
denbora horretan izan duen hazkuntza
ezagutzeko ere balio du.

Bistakoa da metodo honen sinpletasu-
na, eta aurrera eramateko ez du zail-
tasun handirik agertzen. Hala eta guz-
tiz ere, hiru dira aipatutako metodoan
aurki ditzakegun eragozpenak: marken
galera, arrainei sortarazten dien kaltea
eta marka berriro berreskuratzeko pro-
babilitate txikia (arraina berriz arran-
tzatu ez delako edo arrantzatu arren
marka ez delako ikertzaileen eskueta-
ra heldu).

Hain metodo erraza eta arrunta izanik
ere, azken hamarkadetan aurrerapen
itzela eman da ikerketa-eremu horre-
tan. Horren kariaz, marken inguruan
izugarrizko dibertsitatea eta barietatea
dago, beste artikulu bat idazteko lain;
guk ordea, gainbegirada bat besterik
ez diegu eskainiko. Oro har, marka-
-mota bi dira:

Kanpo-marka: arrainen azalean txerta-
tzen da eta behatzailearentzat ikusga-
rri da.

Barne-marka: arrainen barnean txerta-
tzen da. Behatzailearentzat ikusgarria
ez denez, bi modutara antzeman deza-
kegu: kanpo-marka berezi bat ezartzen
da edo, bestela, arraina arrantzatu
ondoren hainbat industriak dituzten
sentsoreen bidez hautematen da. 

[            ]
“espezie

migratzaile
askoren

mugimendua
tenperatura-
-aldaketak
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4. irudia. Arrain-
-migrazioen

ikerketan erabiltzen
diren marka-mota

desberdinak.
(A) Marka

konbentzionalak,
(B) Pop-up markak
eta (C) Barneko eta
artxiboko markak.

3. irudia. Sardinzar baten markaketa.
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Barne- zein kanpo-markak era des-
berdinetakoak izan daitezke (4. irudia): 

• Konbentzionala: kode eta helbide
bana daramatzan euskarria.

• Pop-up marka: arrainaren posizioa,
sakonera eta uraren tenperatura
jasotzen ditu orduro. Lortutako infor-
mazioa satelite bidez jasotzen da;
marka, aurretik programaturik dago-
en data jakin batean, azaleratzen
denean (5. irudia). 

• Barneko eta artxibokoa: pop-up-ak
bezala, baina barne-marka da. Ho-
rrek animaliaren eta uraren tenpe-
ratura jasotzen du (kanpora luzapen
bat du).

Haatik, badira migrazioak ikertzeko
beste modu batzuk. Alde batetik, flota
desberdinen harrapaketek informazio
ugari helarazten dute, hala nola, urta-
ro bakoitzeko harrapaketei so eginez,
espezie desberdinek nondik norako
lekualdatzeak burutzen dituzten kon-
turatu gara. Urteko garai desberdine-
tan, arrain-espezie bera ez da leku
berean harrapatzen eta jazoera honek,
kualitatiboki behintzat, migrazio-bideak
marraztea ahalbidetzen du. Bestetik,

animalia batek dituen parasitoek ere
informazio baliagarria eskain dezakete.
Teknika hori arraina toki jakin bateko
parasitoaz kutsatzen denean erabiltzen
da. Honela, behin migrazioa gertatu
eta gero, parasitodun arraina parasi-
toa bizi ez den eremu batean arran-
tzatzen bada, arrainak egin duen des-
plazamendua non hasi eta non amai-
tu den jakin dezakegu.

Eta horrek guztiak ba al
du arrantzan eraginik?
Irakurle bizkorra, tituluan erreparatu
ondoren, jada ohartuko zen erantzuna
baiezkoa dela. Aipatu dugun bezala,
mendeetan zehar kostaldeko hainbat
komunitate arrain migrazioen menpe
geratzen da urtaro jakin bateko sos-
tenguaren zain. Ezagunak ditugu mun-
du zabalean migrazioaz aprobetxatzen
diren arrantzak, eta artikulu honetan
denak aipatzea ezinezkoa bada ere,

hurbileko adibideak laburbiltzen saia-
tuko gara.

Berdelaren kasua
Berdela, udatik negu arterainoko den-
boraldia Europako iparraldean igaro
eta gero, martxoaren hasieran, ugal-
-migrazioari jaramon eginik, Bizkaiko
Golkoko ekialdetik sartzen da Honda-
rribiko kostaldera. Errute-sasoia aurre-
ra doan heinean, Kantauri itsasoan ba-
rrena mendebaldera jotzen du, uda
partean berriro iparralderako bide lu-
zea hasi aurretik (6. irudia). 

[            ]
“animalia

batek dituen
parasitoek ere

informazio
baliagarria eskain

dezakete”

5. irudia.
Atun bat pop-up

markarekin

6. irudia. Berdelaren migrazio-eredua (populazio
bakarraren hipotesian oinarrituz).
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koko kostaldera itzultzen da. Behin
heldutasunera ailegatzean, Mediterra-
neo itsasora itzultzen da eta han pa-
satzen du urte guztia, nahiz eta zen-
bait alek uda-partean Norvegiaraino
bidaiatu. 
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Antxoaren kasua
Negua non pasatzen duen oso argi ez
dagoen arren, inor gutxi da udaberria
non igarotzen duen ez dakiena. Biz-
kaiko Golkoko urak antxoarentzat ten-
peratura egokia duenean azaleratzen
zaigu baxurako flotaren erregina, bere
ugal-sasoia abian jartzeko.

Hegalaburraren eta
hegaluzearen kasuak
Baxurako euskal flotak ustiatzen dituen
hegaluzea eta hegalaburra migrazio
luzeak burutzen dituzten espezieak
dira. Atlantikoaren alde batetik beste-
ra ibiltzen dira garai eta bizitzako fase
desberdinetan, eurentzat bizitzeko eta
ugaltzeko kondiziorik egokienak bila-
tzeko asmoz. Honela, hegaluze hel-
duek, apiriletik iraila arte Karibe itsa-
soko ugal-eremuan erruten egon on-
doren, negutze-eremuetara (Atlantiko
erdialdera) migratzen dute negua pa-
satzeko asmoz (7. irudia). Bestalde,
hegaluze gazteek bere bizitzako lehe-
nengo lau neguak helduekin pasatzen
dituzte negutze-eremuan. Ugal-garaia
heltzean, oraindik ez dute ugaltzeko
gaitasunik eta elikatzeko asmoz Biz-
kaiko Golkora abiatzen dira uda par-
tean. Hegalaburrak, aldiz (8. irudia),
Mediterraneoko errute-eremuan jaio
eta lehenengo urtea Marokoko kostal-
dean pasatu ondoren, uda partean,
heldutasunera iritsi bitartean, Bizkaiko
Golko aldera migratzen du tripa bapo
betetzera. Negu aldera, berriz, Maro-

Legatzaren kasua
Errute-garaian, baldintza egokien bila,
hego-ipar migrazio bat gertatzen dela
uste da. Honela, errute-garaia hasten
denean, abendua eta otsaila artean,
bai harrapaketa baita legatz-kopuru
handiena Bizkaiko Golkoko hegoalde-
an izaten da. Errute-garaia aurrera
doan heinean, iparrerantz migratzen
du eta ekaina eta uztaila partean Irlan-
dako itsasoan egoten da.

Izokinaren kasua
Aspaldian migrazio honen adibide
gehiegirik ez bada ere, gure aiton-
-amonek gogoratzen dute garai bate-
an ibaian gora saltoka maiz ikusten
zituztela izokinak (Bidasoa, Urumea,
etab). Izokin helduek abendua eta
urtarrila bitartean jotzen dute ibaian
gora euren ugal-tokietara.

Kontuak kontu, Euskal Herriko flota
garaian garaiko espezie migratzaileei
ahalik eta etekin handiena ateratzen
saiatzen da. “Garaian garaikoa” ahol-
katzen digu denok ezaguna dugun
euskal sukaldari batek. Hitz-joko hori
eta gure gastronomia-kultura uztartzen
baditugu, erraz kontura gaitezke euren
migrazio-bideak jarraituz sasoi bakoi-
tzean zein espeziek bisitatzen duen
gure kostaldea. Zahar ele, zuhur ele,
arrantza migrazioak gidatzen du. 

[            ]
“kostaldeko

hainbat
komunitate

arrain-migrazioen
menpe geratzen da,

urtaro jakin
bateko

sostenguaren zain”
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