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“Espainia da Europako Batasuneko 
akuikultura ekoizle nagusia, baina 

gelditu egin da hazkundea”
Akuikulturatik datozen produktuen 
artetik, Galiziako muskuilua izango 
da ezagunena gure inguruan, baina 
badira gehiago ere. Urraburua, lupia 
eta erreboiloa ere, adibidez, halaxe 
ekoizten dira. Europako Batasunean 
(EB) Espainiako Estatuak du ekoiz-
penik handiena, baina hazkundea 
gelditu egin da azken urteetan. 
Halaxe adierazi du Javier Remirok, 
Akuikulturaren Espainiako Behato-
kia Fundazioko zuzendari nagusiak. 
Aditu honen esanetan, Espainiako 
Estatuan hazten eta merkaturatzen 
diren akuikultura-produktuak kon-
fiantzazkoak dira guztiz. “Normalta-
sun eta konfiantza guztiz” jatekoak 
direla dio, bereziki tokian tokikoak, 
zeinak “iraunkorragoak” ere badiren, 
eta “abantaila ugari dituztenak: urte 
guztian eskura daitezke oso modu 
onean, osasungarriak dira (ome-
ga-3 eta -6 ugari ematen dute), beti 
freskoak eta, oso jende gutxik jakin 
arren, ez daukate anisakis parasito-
rik”. 
Zenbait akuikultura ekoizten da Es-
painian? 2010. urtean 253.841 tona 
ekoitzi ziren Espainian, eta 413 milioi 
euroko balioa izan zuen horrek. Gutxi 
gorabehera, 27.907 pertsona aritzen 
dira lanean 5.168 ekoizpen-parke eta 
languneetan, batez ere batea izeneko 
plataformetan, zeinak bereziki garran-
tzitsuak diren Galiziako itsasadarretan. 
Zer ekoizten da gehien, eta non? 
Muskuilua. Galizian 200.000 tona ekoiz-
ten dituzte urtero. Badira beste erkide-
go garrantzitsu batzuk ere, Andaluzia, 
Kanariak, Murtzia, Katalunia, Valentzia 
eta bi Gaztelak, esaterako, non gero eta 
kopuru handiagoetan ekoizten dituzten 
urraburua, lupia, erreboiloa eta burbina. 
Txirla, ostra eta  ere ere aintzat hartze-
ko kopuruetan ekoizten dira 

Espainiako Estatuan kontsumitzen 
diren akuikultura-produktuek ingu-
rumen- eta osasun-berme guztiak al 
dituzte, nahiz eta kontzientzia gutxia-
go duten herrialdeetatik etorri? Gure 
herrialdean kontsumitzen den edozein 
produktuk dauka osasun- eta kalitate-
bermea, baina ez da berdin gertatzen 
ingurumen-bermeekin eta berme sozia-
lekin. Ildo horretan, herrialde batzuekin 
zorrotzago joka dezala eskatzen diote 
Espainiako eta Europako ekoizleek Eu-
ropako Batzordeari. Lan-arriskuen pre-
bentzioa, animalien ongizatea edo ingu-
rumen arloko ebaluazioa eta zaintza ez 
dira berdin lantzen herrialde horietan.
Munduan zer leku dauka Espainiako 
akuikulturak? Txinak, Indiak, Vietna-
mek eta Indonesiak osatzen dute mun-
duko ekoizpenaren % 80, eta EBk, berriz, 
% 2,1 hartzen du. Espainia da ekoizlerik 
handienetakoa, Frantzia, Kanada, Ni-
geria eta Mexikoren mailan, nahiz eta 
hamar urtez geldialdia jasan duen eta 
beste herrialde batzuetako akuikultura 
% 6 handitzen ari den urtero. 
Zergatik gertatu da geldialdi hori? 
Krisiak finantzaketa-arazoak ekarri di-
tu eta proiektuak abian jartzeko beldu-
rra eragin du. Gainera gure produktuak 
ez dira lehiakorrak beste herrialde ba-
tzuetakoekin alderatuta, non araudiak 
ez diren hain zorrotzak; baimenak es-
katu, eta administrazioak egin beharre-
ko tramiteak atzeratu egiten dira; eta 
kontsumitzaileek ezagutza falta dute.
Nola konpon litezke arazo horiek? 
Administrazioak, sektorea eta komuni-
tate zientifikoa elkarlanean aritzea da 
gakoa. Sektorean aukera-berdintasuna 
bultzatu behar da eta beharrezkoa da, 
halaber, legedi espezifiko eta argia 
ezartzea, beste herrialdeetako joko-
arauak gureekin berdintzeko.

Zenbait adituk diotenez, akuikultura 
da elikaduraren etorkizuna. Ikerketa 
zientifikoek esaten dute saltzeko diren 
arrain-espezie nagusien % 80 gehiegi 
ustiatzen direla. Elikadura eta Neka-
zaritzarako Nazio Batuen Erakundeak 
(FAO) esan duenez, akuikultura izan-
go da iturri bakarra datozen urteetan 
munduan izango den biztanle hazkun-
deari erantzuteko eta itsasoko produk-
tuak kontsumitu ahal izateko. Munduan 
kontsumitzen diren ur-produktuen % 45 
akuikulturatik datoz dagoeneko, eta hu-
rrengo urteetan areagotu egingo dela 
aurreikusten da.
Akuikulturak sortzen al du eragin kal-
tegarririk? Ingurumenean egiten edo-
zein jarduerak eragiten dio inguruari, 
baina ingurumen-eragina ebaluatzeko 
planekin eta ingurumenaren zaintza eta 
jarraipena egiteko protokoloekin, mu-
rriztu edo desagerrarazi egin daitezke. 
Ekoizleek gero eta sentiberatasun han-
diagoa dute, eta haiei komeni zaie inori 
baino gehiago ingurua baldintza onetan 
edukitzea, arrainak hobeki hazten dira-
eta kalitatezko uretan.
Zer-nolako eraginak sortzen dira? Ur 
gaineko haztegietan, gorozkien materia 
organikoak eta jan gabe geratzen den 
pentsuak sortzen du eragin handiena, 
horiek itsaso hondoan metatzen dira 
eta. Eragin hori murrizteko, funtsezkoa 
izaten da kokaguneak ongi hautatzea, 
korronte onak edukitzeko eta elikadu-
ra-prozesua ongi kudeatzeko. 
Ba al duzue asmorik beste espezie 
batzuekin lanean hasteko? Ikerketa 
asko ari dira egiten, eta aurreikuspen 
onak eskaintzen dituzten espezie ugari 
daude. Horietako batzuk ekoizten di-
tugu dagoeneko, burbina, mihi-arraina 
eta bisigua, adibidez, eta etorkizunean 
beste asko ere ikusiko ditugu; txitxa-
rroa, muxarra olagarroa edo legatza.
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