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EKONOMIAREN GARAPEN ETA
LEHIAKORTASUN SAILA

Muskuilua (Mytilus edulis eta Mytilus galloprovincialis)

Mejillón (Mytilus edulis y Mytilus galloprovincialis)

Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila eta Euskal Autonomia 
Erkidegoko itsasertzeko molusku-ekoizpeneko eremuak izendatu eta sailkatzeko arduraduna. 
Horretarako, AZTI-Tecnaliak arlo horretako legeriak ezarritako kalitate adierazpenerako 
parametroen laginketa eta jarraipena egiten dihardu 1990. urtez geroztik.

Europako legeriak moluskuen ekoizpen-eremuetan bibalboak ateratzeko jarduera arautzen du 
eta jendeak kontsumitzeko animalia-jatorriko produktuen kontrol ofizialak egin daitezela 
agintzen die agintari eskudunei (852/2004, 853/2004, 854/2004, 2073/2005 eta1881/2006 EE agintzen die agintari eskudunei (852/2004, 853/2004, 854/2004, 2073/2005 eta1881/2006 EE 
Arautegiak). Horrela bada, molusku bibalbo biziak bildu daitezkeen ekoizpen-eremuak 
ondorengo kategoriatan sailkatu behar izaten dira, kutsadura fekal mailaren arabera:

      • A klaseko eremuak: Jendeak zuzenean kontsumitzeko molusku bibalbo biziak bildu 
      daitezkeen eremuak.

      • B klaseko eremuak: Molusku bibalbo biziak bildu daitezkeen eremuak baina kontsumitu 
      aurretik araztegi batean tratatu edo eremu garbi batean utzi behar direnak, A klaseko 
      eremuetarako eskatzen diren osasun arauak bete ditzaten.      eremuetarako eskatzen diren osasun arauak bete ditzaten.

      • C klaseko eremuak: Molusku bibalbo biziak bildu daitezkeen eremuak baina kontsumitu
      aurretik, luzaroan eremu garbi batean utzi behar direnak, A klaseko eremuetarako eskatzen 
      diren osasun arauak bete ditzaten. Euskal Autonomia Erkidegoan gaur egun ez dago 
      moluskuak uzteko izendatutako eremu garbirik; ondorioz, C klaseko eremuak itxi egiten dira
      itsaskilaritzarako.

      • More koloreko eremuak: Ezin da itsaski-bilketan jardun.

Kontroletan lortutako emaitzek moluskuentzako ezarritako osasun arauak ez direla betetzen, Kontroletan lortutako emaitzek moluskuentzako ezarritako osasun arauak ez direla betetzen, 
edo pertsonen osasunerako edozein arrisku egon daitekeela adierazten badute, agintaritza 
eskudunak itxi egin beharko du molusku bibalbo biziak biltzeko ekoizepen-eremua.

Egindako analisietan egiaztatu denez, Hondarribiako eta Plentziako moluskuen ekoizpen-
eremuetan gainditu egin dira Europako legeriak B Klaseko eremuetarako ezarritako mailak. 
Ondorioz, bi eremu horietan itsaskilaritza debekatu egin da aldi baterako eta B eremuak 
C Klaseko eremuetara birsailkatuko dira. Agintaritza eskudunak ekoizpen-eremu horiek berriro 
ireki ahal izateko, ondoren egingo diren kontroletan komunitateko arautegian moluskuentzako ireki ahal izateko, ondoren egingo diren kontroletan komunitateko arautegian moluskuentzako 
ezarritako osasun arauak betetzen direla egiaztatu beharko da.

Debekua itsaskilarientzat eta olgetako arrantzaleentzat izango da eta ondorengo espeizei 
eragingo die: ostrak, datilak, berberetxoak, txirlak eta muskuiluak.

Mundakako moluskuen ekoizpen-eremuari dagokionez berriz (Okako estuarioa), ibai-ahotik 
Sandinderi uhartera bitarteko eremuaren ezkerreko ertza (Portuondo) C eremu gisa sailkatuta 
dago, eta beraz, debekatuta dago eremu horretan moluskuak biltzea.

Estuario horretakoEstuario horretako Arketas eremua (ibai-ahotik Sandinderi uhartera bitarteko eremuaren 
eskuineko ertza) eta Kanala ingurua (Sandinderi uhartetik Muruetako Ontziolara bitarteko aldea), 
B eremu gisa sailkatuta daude. Alde horietan  bildutako moluskuek arazketa-prozesu bat jasan 
behar dute bizirik merkaturatu baino lehen. 

Eremu itxiak: honako eremu hauetan ezin da moluskurik ekoitzi, eta halakoak ateratzea 
debekatuta dago: Itsasadarrean gora, Muruetako Ontziolatik Gernikara bitarteko eremua, 
Txatxarramendi uharteko zupibeko aldea eta Mundakako portua. 



CLASIFICACIÓN DE LAS ZONAS DE PRODUCCIÓN
DE MOLUSCOS BIVALVOS DEL LITORAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO
KOSTALDEKO MOLUSKU BIBALBOEN
EKOIZPEN EREMUEN SAILKAPENA

2013-2014

PLENTZIA 2013 MUNDAKA 2013 HONDARRIBIA 2013

2013 rako Plentziako sailkapena (Butroeko estuarioa).
Calificación de Plentzia (estuario del Butroe) para 2013.

2013 rako Mundakako sailkapena (Okako estuarioa).
Calificación de Mundaka (estuario del Oca) para 2013.

2013 rako Hondarribiako sailkapena (Bidasoako estuarioa).
Calificación de Hondarribia (estuario del Bidasoa) para 2013.


