
 
Itsas datilen arrantza. 

Urak Huelvako kostaldean isurtzen dituzten ibaiek harea fineko hondartzak osatzen 
dituzte, eta hauek dira bere bedeinkapen eta bere gaitz: hondartzak hozkatzen dituen 
urbanizaziorako deia. 

Baina inoiz ez du lekuko bizitza irensterik lortzen. Ur azpian, ehunaka izakik olatuen 
eta gizakion ekintzaren aurkako gudua irabazten dute: gorgoniak, briozooak, algak... 

Guztiak beharrezko ur armiarma bezalako arrain handiak egon daitezen. 

Eta arrantzaleek beraien sareetan harrapatzeko zerbait aurki dezaten. 

Hondoan sare, soka eta metal zatiak daude lo, hondoratutako ontzien oroigarri. 
Gainalde suntsituak, itsasgizonik gabe, orain mila koloreko epifitoen bizileku. 

Koralak, aszidiak, gorgoniak... 

Anemonak, belakiak... 

Dontzeilak bezalako arrainak... 

Eta krabarroka txiki arantzatsuak. 

Alkatruz deiturikoa olagarroak arrantzatzeko modu tradizionala da. Pegar horietako 
batzuk hondoan daude, galduta edo utzita, plastikozko arinago batzuek ordezkatuta. 

Zeren eta itsas hondoko benetako altxorra bere organismoak baitira. 

Itsas datilek hareatan oso arin ezkutatzeko aukera ematen dien oin gihartsua daukate. 

Andaluziako atlantiar kostaldean itsas datilek, preziatuak izaki, bide eman diote 
irudimenari. Egia esan, hauek harrapatu ahal izateko, gatza besterik ez dugu behar, 
plastikozko botila batean. 

Gatza, urarekin kontaktuan sartzean, gesal bihurtzen da, eta itsas datila hareatan 
lurperatua dagoen zuloaren inguruan isurtzean, moluskuaren erreakzioa eragiten du. 
Aldaketa osmotiko bat sumatu du, eta bere erantzuna irten eta apeu bat  jaurtitzea da. 
Ohiko harrapari bat izango balitz, apeuak nahastu egingo luke. 

Baina harrapari hau besteak baino indartsuagoa da, eta tranpa bat jarri dio bere 
harrapakinari. 

Hala ere ez da lan erraza. Azkarra eta zehatza izan beharra dago animalia preziatua 
harrapatu ahal izateko, bestela, berriz ere berehala ezkutatutako da. Hain azkarrak ez 
balira, itsas datilak, bere maskor ahulekin, harrapari guztien biktima izango lirateke. 

Eta hala ere, itsas datil eskukada bat lortzeko lana ez da gutxi. Sakonera gutxiko 
uretan itsas datilik aurkitzen ez dutenean, gizonak gero eta gehiago jaisten dira, eta 
denbora gehiago diraute urpean, eskukadatxo hori lortzeko. Molusku honek, 
batzuentzat plater fina, besteentzat itsasoko jendearen bizibide prekarioa adierazten 
du. 


