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Gizartea

EGALUZEA

Iparraldean arrapatutako Egaluzeak, ta Egoaldean zenduak,

6.400 Km ibilli ebazan.(Katsuwonus pelamis. Ozeanikiko EGALUZEA)
Berez 110 zm luzeran ta 34,5 kg pisuan, lortu eikeazanak.

Benezuelan 2013 arrapatuak, 21,8 kg eukezan eta 100 zm luzeran.

Ondarrabin, 2006ko len arrapatu aldian, urte beteko 2,5 kg ta 50 zm luzerakoa zan.

EGALUZE EUKALDUN BATEN, ERREKORRA.
Benezuelan arrapatu eben. Egaluzetako bat, Ondarrabitik urtenda 6.370 kto bidea sei urte barruan
egin ostean.
Munduko egaluzerik bizkorrena euskalduna
dogu. Edo ta izan zan, onezkero mokadu ederretan janda dagoelako. Lenengoz arrapatu eben Ondarrabiko itsaz bazterrean metro erdi luzerakoa ta
2,50 kgkoa zan. Markatu ostean itsasoratu eben
barriro. Egun gitxi dira Benezuelako uretan barriro
arrapatu ebela, andiago eginda 21,8 kg. ta metro
bateko luzeragaz. Onak izanik luzerak, obeak lortu
ebazan errekor arloan.

Eta alan, bide luze artezean lortutako distantziagaitik, Guines liburuan agertuteko gai izatea lortuaz. Eusko ondartzatatik 6.370 km. Egindakoa,
au da, 254.800 ugerlekuko luzaketak. Ez da ibilbide makala, naiz eta ez izan apamenik Ondarrabiko
kaleizenetan.

Zein-zelangoa zala eagututeko Fernando Zapirain
arrantzaleak egoan ipini eutson txartelak diñosku.
arrantzale orrek “Kutxi Kutxi” ontziegaz Azti-Teknalia erakundean leiatu ebanean gertatu zala.
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¿Zenbat millaka metro egin ote ebazan bitarte onetan?.
Jakin eziña da.

Dakiguna da iparraldeko egaluze zuriak urtero
alde egite dauela Bizkaiko Golkotik Sargazos itsasoraño, udabarriko 25 graduko urepeletan errutateko.
Ondarrabikoak bertako angiru taldetik alde eginez
Benezuelako uretara abiatu ta “Black Marlin”eko
mariñelak arrapatua izan zan. Bere egalean arkitutako txartela Benezuelako Ozeanografikoen eskuetan ipiniaz gerta ori Azti-Teknaliari jakinazo
eutsoen.
Aurreneko errekorra Massachusteko (EE.UU)
arrantzale batek 2007 urtean lortu eban 6.170
km. osatutako egaluze bat arrapatu ebanean.

Esan bear egaluzeak ez dirala abere bidelari obenak. Markarik bikañena txori batek, Artiko txarran deritxonak, urtean birriten egiten dauz, joan
etorriko egakadan Artikotik Antartikora dagozan
35.000 kmak.

Itsasoan urregorrizko ikurra gris baleak dauka,
urtero 16.800 km egiten dauzalako.
Egaluzeen arloan eskaldun ale batek daroa txapela.
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