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Pakea Bizkaia Antarktikara abiatuko da  
 

 Datorren urriaren 7an Unai Basurkoren taldea Hego Hemisferioruntz abiatuko da, 2010ean Cabo 
Nortera eta 2011n Groenlandia-Ternuara espedizioak egin ostean. 

 Tripulatzaileen artean UPV-EHUko 6 ikasle daude, 2011n sinatutako elkarlan hitzarmenari esker. 
Guztira, 19 dira tripulatzaileak. Horiek 8/9 laguneko taldetan banatuta parte hartuko dute 
espedizioaren hiru fasetan. 

 Kepa Acero free surflaria Usuhaian (Argentina) igoko da belaontzira, gaur egungo bere surf 
proiektua den “5 mares” Pakea Bizkaiaren proiektuarekin lotuz.  

 Jasangarritasuna, biodibertsitatea eta geografía gaiak landu dituzte proiektua gertutik ezagutu 
duten  9.000 ikasletik gora, espedizioetan grabatu den materialari esker.  

 Aurten fitxa hezigarriak prestati dira. Interesa duten zentroek www.pakeabizkaia.com 
webgunean deskargatu ditzakete. Itsasontzia espediziotik itzultzen denean, orain arte egiten zen 
bezalaxe, zentroek Getxoko Pakea Bizkaiaren egoitza bisitatzeko aukera izango dute.   
 
Baleak, fokak, itsas otsoak eta orkak dira Pakea Bizkaiaren tripulatzaileek ikusiko dituzten 

animalietako batzuk. Datorren urriaren 7an Bilbotik atera eta sei hilabetez espedizioan abiatuko den Unai 
Basurkoren taldeak Antarktikako ur hotzetan nabigatuko du. Horrela azaldu du Unai Basurkok astearte 
honetan Bilboko Itsas Museoan. Bertan izan dira Ana Churruca, BBKren ordezkaria; zenbait tripulatzaile, eta 
Kepa Acero free surflaria. Hau da Portugaletekoak egiten duen hirugarren espedizioa 2010ean Pakea 
Bizkaia gizarte hezkuntza-proiektuari hasiera eman zionetik. Horrek, beste hainbat helbururen artean, 
gazteak geure ozeanoen zaintzaren inguruan sentsibilizatu nahi ditu, hala nola elkarbizitzak, errespetuak 
eta lan taldeak duten garrantziaz. 

 
Espedizioak aurten berri bat du, izan ere, UPV-EHUrekin sinatutako elkarlan hitzarmenari esker, sei 

ikasle belaontziaren tripulazioaren parte izango dira. Hitzarmena irakaskuntza, ikerkuntza eta garapen 
teknologikoen jarduera zientifikoen bien arteko garapenari buruz dihardu. Baita adituen truke eta 
formakuntzari buruz ere. Ikasleek Unai Basurkorekin, bigarren kapitainarekin eta hezkuntza 
koordinatzailerarekin batera abentura hori partekatuko dute. “Niretzat oso atsegina izan da 
irakaskuntzarekin berriro ongi pasa eta ikastea”, dio Basurkok. Tripulazioaren parte, beste 10 pertsona 
izango dira ere, horien artean, biologa bat, argazkilariak, suhiltzaile bat, irakasleak, eskarmentua duten 
nabigatzaileak eta Kepa Acero surflari profesionala. Bere “5 Mares” proiektuaren barruan Antarktiar 
Penintsulan olatu bat hartuko du eta horrela itsaso, natura, abentura eta beste kulturekiko amodioa 
partekatzen duten bi proiektuak aberastuz. 

 
Abentura honetan parte hartu nahi zuten lagunak 80 ziren eta horiek 6 hilabetez frogatu eta 

baloratu dira. Udaran zehar aurrez aukeratutako zenbait pertsonekin Galiziarantz nabigatu zuen Pakea 
Bizkaiak eta Unai Basurkorekin batera “Rías Altas“(A Coruña) eta “Rías Baixas” (Vigo) estropadetan parte 
hartu zuten.  
 

Euskaldunez gain (hamaika bizkaitar, hiru gipuzkoar, bi arabatar) Kataluniako pertsona bat, galiziar 
bat eta Menorkako gazte bat  izango dira Pakea Bizkaian. Batzuk abentura Bilbon hasiko dute, besteek 
Bahia Blanca edo Ushuaian, espedizioko etapa ezberdinetan parte hartuz.  Horiek guztiek beren bidai-
esperientzien berri emango digute www.pakeabizkaia.com webgunean, Pakea Bizkaiaren blogean eta sare 
sozialetan. 
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Espedizioa 

 
Aurreko bi espedizioak ez bezala, hirugarrena Hego 

Hemisferiorantz nabigatuko du. Espedizioaren helburuak 
ondorengoak dira: euskal diasporarekin harreman berriak 
sortzea; Juan Sebastian Elkano, Andrés Urdaneta, Miguel Lopez 
de Legazpi eta bestelako marinelei omenaldia egitea eta horiek 
oroitzea; tripulazioak biziko dituen esperientziak lehenengo 
pertsonan kontatzea; eta, azkenik itsas biodibertsitatea 
aztertzea.  Bidaia hiru fasetan egongo da banatuta. 
Lehenengoak, tripulazioaren 8 lagun Bahia Blancaraino 
eramango ditu. Bilbotik abiatuko dira, Kanariar Uharteak, Cabo 
Verde, Buenos Aires eta Necochea zeharkatuz. Kanariar 
Uharteetan belaontzia alde batetik, Kanaria Handian geldituko 
da. Bertan, Rafael Castillo bisitatuko dute, “La Rueda de 
Navegantes”-en kidea eta Unai Basurkok proiektua aurkeztuko. 
“La Rueda de Navegantes” munduko itsaso eta ozeanoetatik 
dabiltzan nabigatzaileei laguntza ematen dion irabazi-asmorik 
gabeko elkartea da. Horiei meteorologi informazioa ematen 
diete, hala nola mediku laguntza eta jarraitu beharreko ibilbide 

onenak aipatu, etab. 
 
Bestetik, espedizioak Tenerifeko La Lagunako Unibertsitatea ere bisitatuko du. Gero, Cabo 

Verderuntz abiatuko dira, Buenos Airesera iristeko. Hiri horren bigarren sortzailea Orduñakoa izan zen: Juan 
de Garay (1528-1583), esploratzaile eta kolonizatzailea. Necochean tripulazioa herri horretako ikastolako 
lagunekin jarriko da harremanetan. Geroxeago, Bahia Blancan, Panpa eta Patagoniako lurraldeen arteko 
igarobidean dagoen hirian, tripulazioa aldatuko da. 

 
Bigarren etapan, Pakea Bizkaia Valdes Penintsulara abiatuko da. Uneskok gizon-emakume guztien 

ondare naturaltzat jo du Valdes Penintsula. Bale franko australen populazio ugaltzaile handienetakoa 
jasotzen du eta planetan baleak begiztatzeko leku nagusi eta garrantzitsuenetarikotzat jotzen da. Horrez 
gain, beste askoren artean, izurdeak, pinguinoak, itsas elefanteak eta hainbat hegazti ikusi daitezke. 
Hurrengo geldialdia, Punta Arenas izango da, Magallaeseko itsasertzean kokatuta dagoen hiri txiletarra.  
Ondoren Ushuaia, “munduko hiririk australena”, bisitatuko dute. Bertan tripulazioa Antarktiar penintsulara 
saltoa emateko prestatuko da. Argentinako hiri horretan Kepa Acero surflari profesionala igoko da, 
Antarktiar Penintsulan olatu bat hartzeko bere “5 Mares” proiekturen barne. Acero aukera hori izatea 
eskertu du eta hori “amets bat dela” esan du. “5 Mares” proiektua Planetako bost itsasotan inork surfa egin 
ez duen olatuen bilaketa eta esplorazioaz dihardu. 

 
Pakea Bizkaiak Hornos Lurmuturra zeharkatuko du, Txileko hegoaldean. Drake igarobidearen  ipar 

muga markatzen du. Drakek Amerika Antarktidatik banatzen du eta Ozeano Pazifikoa Atlantikoarekin batu. 
Urte askotan zehar Hornos Lurmuturra belaontzien ibilbideen (munduan zehar salerosketan zebiltzanak) 
artean mugarri nagusietako bat izan zen, nahiz eta, lurmuturraren inguruko urak nahiko arriskutsuak diren, 
izan ere, haizea indartsua ibiltzeaz gain, olatu eta icebergen presentzia dago ere.  Panamako Kanalaren 
irekiera dela eta, nabigazioak behera nabarmen egin zuen. Hala ere, gaur egun oraindik, ur horietan 
nabigatzea erronka nautiko handitzat jotzen da. 
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Horrela, Pakea Bizkaia Antarktiar Penintsulara iritsiko da, kontinente zuriko aberastasun biologiko 
handiena duen eskualdera. Tripulatzaileek  elur eta izotzez beteriko mendi paisaiak, ehundaka glaziar eta 
iceberg ikusiko dituzte udarako antarktiar ur hotzetan. Hegazti espezie ezberdinak itsas txakur, itsas otso, 
bale eta orkekin batera bizi dira habitat berean. Antarktiar Penintsulatik Pakea Bizkaia Bilborako itzulera 
bideari hasiera emango dio, lehendabizi Ushuaiara itzuliz. Bertan, bigarren tripulazio aldaketa egingo da.  

Hirugarren etapan, belaontzia Montevideora (Uruguai) abiatuko da. Hiri horretako sortzailea 
Durangoko Bruno Mauricio Zabala, militar eta administratzaile koloniala izan zen. Hurrengo porturatzea 
Punta del Esten (Uruguai) egingo da, gero Brasilera joateko eta azkenik Bilbora itzultzeko.  

Ikerketa zientifikoak  

Hirugarren espedizioa lau ikerkuntza zientifikoekin elkarlanean arituko da; horietako bi UPV-
EHUrenak, zeinak bi erakundeek duten elkarlan hitzarmenaren barne dauden. Tripulatzaileek ur-laginak 
jasoko dituzte Plentziako Itsas-Estazioaren espezimen-bankuarentzat; fitoplanktonaren bilaketarako UPV-
EHUren itsas Ekologi Departamentuarentzat; eta, Azti eta Malaespina espedizioarentzat ozeano azaleran 
dauden plastiko partikulen kontzentrazio bilaketarako. Horrez gain, UPV-EHUko Farmazioa Fakultateko 
Elikadura sailarekin elkarlanean arituko dira tripulatzaileen fisonomia eta fisiologian nabegazio denborak 
dituen ondorioak aztertzeko, horiek jaten dituzten elikagaiak kontutan izanik.  

Gizarte hezkuntza-proiektua  
 
Pakea Bizkaia proiektuaren oinarrizko helburua Bizkaiaren sustapena da, hala nola gizarte 

hezkuntza-proiektua garatzea. Aldi berean, Pakea Bizkaiako taldeak burutzen duen lanak ingurumen 
sentsibilizazioa jorratzeko balio du; ozeanoz bestaldeko hiriekiko harremanak estutzeko; eta, bela kirola 
ezagutarazteko. Gizarte hezkuntza-proiektuan jasangarritasuna, elkartasuna eta elikadura osasuntsua 
bezalako gaiak jorratzen dira. Espedizioetan, ondoren ikastola eta eskoletako ikasleeekin lantzen den 
materiala biltzen da. Horregatik, 95 zentroko 9.000 ikasle baino gehiagok Pakea Bizkaia eta horren 
nabigazioak ezagutu dituzte. Aurten, berri bat dago, izan ere, heziketa fitxak prestatu dira, eta horiek 
www.pakeabizkaia.com web orrian eskuratu ditzakete zentroek. Horrela, nahi dutenek horiek lantzeko 
aukera izango dute. Ondoren, itsasontziak espedizioa bukatu ostean, Getxoko Pakea Bizkaiaren egoitza 
bisitatzeko aukera izango dute. 

 
Espedizio guztietan dokumental bat grabatzen da eta hori, bai gazteenentzat eta bai helduentzat 

prestatzen da. Laster, bigarren espedizioaren dokumentala aurkeztuko da. Proiektuaren barne ere urtero 
“Itsas Ekimena” antolatzen Ereagako hondartza garbituz. Helburutzat hiritarrak geure ozeanoak garbi 
mantentzearen garrantziaz sentsibilizatzea du. Bestalde, “Pakea Bizkaia Kostatik” ekimena dela eta, 
itsasontzia Katauri Kostatik nabigatzen du, proiektua ingurukuko herrietan ezagutzera emanez, bai Bizkaian 
eta bai Gipuzkoan, hala nola Kantauri erlaitzeko beste herritan. 

 
 Azken finean, ozeanoen ezagutza eta bioaniztasuna gizarteari ezagutzera eman nahi dion proiektua 
da, hala nola ingurumenarekin jasangarriak diren jokaerak hartzeak duen garrantzia helarazi. 
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