08
IKAS
UNITATEA

Herrialdea

frantzia

arrantza
jasangarriaren
jokoa
Landutako gaiak

Kontsumo arduratsua, elikadurarekin loturiko hondakinak, arrantza iraunkorra, bidezko merkataritza, elikaduraren eragina ingurumenean eta elikagaien
katea.

Gomendatutako adina

12 urte edo gehiago.

Ikasgaiak

Historia, geografia, gizarte-hezkuntza eta hiritartasun-hezkuntza, bizitzaren
eta lurraren zientziak, matematika, ekonomia globala.

Metodologiak

Rol-jokoa eta kooperazio-jolasa.

Egilea

Chloé Broggi and Gwec’hen Rohou.

Oinarrizko gaitasunak

1, 3, 6, 7, 8

Ikasketa-helburuak

• Gizakiak itsas ingurumenean duen eraginaz jabetzea.
• Arrantzaren alderdi sozialak, ekonomikoak eta ingurumenari lotutakoak
ikastea.
• Arrantza jasangarriaren garrantzia ezagutzea.
• Arrain-espezieen kontserbazioaren beharra eta arrantza-mugen
garrantzia ulertzea.
• Arrantzaleen bizimodua bermatzea eta arrainen kontserbazioaren arteko
harremana ulertzea.
• Lehia eta lankidetza uztartzeko moduak bilatzea.

ELIKADURA ETA HEZKUNTZA GLOBALA HEZKUNTZA FORMALEAN
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Ikas-unitatearen garapena

Hemen aurkezten den jolas hau garapen iraunkorra lantzen ari diren 12-13 urteko ikasleentzat diseinatu da, ozeanoen kudeaketa atalaren barne. Hortaz, ekintza gehigarri bezala ikus daiteke edo ikas-unitate baten parte bat bezala. Oraingoan jolasa besterik ez da aurkezten.
Behin jolasean hasita, ozeano, laku eta ibaien kudeaketa lantzea gomendatzen da, horretan aditua den pertsona
bat gonbidatuta edo ikasgelan bertan ikasliburuari jarraituz. Behin baino gehiagotan jolastu dezakete jolas honetan
ikasleek, jokaldi bakoitzean aurrekoan egindako akatsetatik ikasiko dute eta.
Sekuentzia landu aurreko betebeharra da hau.

JOLASAREN HELBURU OROKORRA

JOKALARIEN HELBURUAK

Joko honek ikasleak arrantzale bihurtzen ditu. Ziurtatu
behar dute beren jarduerak irabaziak ematen dituela
eta horretarako harrapaketek neurrizkoak izan behar
dute (gehiegi arrantzatzea eta itsas ingurunea suntsitzea eragotzi behar dute) eta eskifaiako kide guztiek
jarraitu behar dute beren arrantza-jardunean (inor lanik
gabe geratu gabe). Oinarrian dagoen auzia garapen
iraunkorra da, alderdi ekonomikoak, ingurumenekoak
eta sozialak aintzat hartuta.

1. Eskifaia aberatsena bihurtzea.
2. Bermatzea, itsasgizon-emakumeen arteko
elkartasunaren izenean, eskifaiarik ez dela jokotik
kanporatua izango arrantzan irabaziak ematen ez
dituelako. Hori gertatuz gero, jokoa amaituko da eta
denek galduko dute.
3. Bi arrain-espezieren desagerpena eragoztea.
Hori gertatuz gero, jokoa amaituko da eta denek
galduko dute.

JOLASAREN ESPARRUA
Honako hau lankidetzazko lehia-jokoa da. Lehia-joko
baten helburua aurkariak garaitzea da. Lankidetza-joko
batean, berriz, jokalariek elkartasuna agertu behar diote
elkarri, eta, gainera, denek batera jokoaren aurka jokatzen dute. Honako joko hau bien arteko nahasketa da.

JOKALARIAK
• Irakaslea joko-gidaria izango da. Jokalariek arauak
betetzen dituztela segurtatuko du eta baita jokoaren
arauak jarraitzen direla ere. Bera izango da jokoari
buruz informazio guztia duen bakarra.
• Ikasleak jokalariak izango dira eta irabazten
saiatuko dira. Ikasleak hiru jokalaritik bostera arteko
eskifaiatan antolatuko dira; beraz, ikasgela bost
edo zazpi eskifaiatan banatuta egongo da.
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Oharra: ikasleek osatutako eskifaiek ulertu
behar dute arrantzarekin irabaziak lortzen jarraitu ahal izateko eta espezie guztien bizi-iraupena
bermatzeko beharrezkoa dela gehiegi ez arrantzatzea. Horretaz gain, Arrantza Batzordearen
bileretan joko-esparruaren barruan arauak ezartzen ikasi behar dute, baldintza horiekin irabazi
ahal izan dezaten. Beraz, gerta liteke ikasleek
galtzea elkarlanean ez aritzeagatik edo jokoan
zer dagoen ez ulertzeagatik.
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JOKOAREN ARAUAK
Jokoan 7 txanda daude, eta, gainera, Arrantza Batzordearen bi bilera; azken horietan, jokalariek beren jarduerak
eta arauak zehaztu beharko dituzte.

HASIERA-PUNTUA
Eskifaia bakoitzak hurrengoa izango du (egokia izan
liteke txartel horiek jokoa hasi baino lehen banatzea ikasleei, arauak azaltzearekin batera. Horrela denbora aurreztuko da eta ikasleek hasierako estrategia garatu ahal izango dute):
1.	Arrantza-aparailu bakoitzaren txartel bat, bertan
azalduko da arrantza-aparailuek zer ezaugarri dituzten
kostuei, arrantzari eta itsas ingurumenaren suntsiketari
dagokienez (Joko-gidariak ez du zertan xehetasun handirik eman behar. Garbi dago irabazteko eta galtzeko
zer egin behar den. Jokalarien zeregina da gainerako
kontuak ulertzea).

Sei arrain-espezie
egongo dira:

Arrantza-kaxak:
2,3 eta 6

Espezieak:
Buia

Espezieak:
Bakailaoa

Itsas ingurumenaren
suntsiketa: Txikia

Itsas ingurumenaren
suntsiketa: Txikia

5

Kostua:

Kostua:

15

Hondoko
arrastre-sarea

Draga

Arrantza-kaxak:
2 eta 3

Arrantza-kaxak:
4 eta 5

Espezieak:
Lupia

Espezieak:
Bieirak

Arrantza-kaxak:
5 eta 7
Espezieak:
Mihi-arraina eta
Erloju arrain laranja

Itsas ingurumenaren
suntsiketa: Txikia

Itsas ingurumenaren
suntsiketa: Handia

Itsas ingurumenaren
suntsiketa: Txikia

5

Kostua:

2.	Arrain-espezie bakoitzari buruzko txartel bat, eta
horrek laburbilduko du zer
arrain-espezie dauden eskuragarri, non dauden eta
zein den haien kalitate/prezio ratioa.

Arrantza-kaxak:
1 eta 3

Tretzak

Bost arrantza-aparailu
mota dago
(hortaz bost txartel):

Arrastre-sare
pielagikoa

Otarrea

Buia

Cancer pagurus

Arrantza-kaxak:
1 eta 4
Aparailuak:
Otarreak

Prezioa / tona:

x1

Ugaltze-erritmoa:

ertaina

Bieira

Arrantza-kaxak:
4 eta 5
Aparailuak:
Draga

x2

Kostua:

Lupia

Ugaltze-erritmoa:

ertaina

Prezioa / tona:

x2

5

bakailaoa

Dicentrarchus labrax

Arrantza-kaxak:
2 eta 3
Aparailuak:
Tretzak

Peden maximus

Prezioa / tona:

10

Kostua:

Gadus morhua

Arrantza-kaxak:
2, 3 eta 6
Aparailuak:
Arraste-sare pelagikoa

Ugaltze-erritmoa:

ertaina

mihi-arraina
Peden maximus

Prezioa / tona:

x1

Ugaltze-erritmoa:

ertaina

erloju-arrain laranja
Hoplosthesus atlanticus

Arrantza-kaxak:
5
Aparailuak:
Hondoko arraste-sarea

Arrantza-kaxak:
7
Aparailuak:
Hondoko arraste-sarea

Prezioa / tona:

Prezioa / tona:

x2

Ugaltze-erritmoa:

ertaina

x3

ELIKADURA ETA HEZKUNTZA GLOBALA HEZKUNTZA FORMALEAN
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3.	Nabigazio-egunkari bat, eta aparailuetan eta
erregaian egindako gastuak idazteko balio izango du,
bai eta harrapaketekin irabazten duten dirua ere.
Eskifaia bakoitzak 10 puntuko finantza-kapitala du
jokoaren hasieran, ontzia hainbat arrantza-mota egiteko behar den guztiarekin hornitzeko (otarreak, draga,
tretza, arraste-sare pelagikoa edo hondoko arraste-sarea).
Txanda

Dirua
(Txanda
hasieran)

Erositako
ekipamendua
(kostua)

Gastu
orokorrak

Erregaia
(kostua Eremuaren
arabera)

Gastua
guztira

Harrapaketa x
koefizientea
(dado-jaurtiketa x
salmenta-prezioa)

Harrapaketaren
irabaziak

Laguntza
Arrantzalearen
Etxeari
(borondatezkoa)

1

10

-

-3

-

-

…X…

+

-

2

-

-

-3

-

-

…X…

+

-

3

-

-

-3

-

-

…X…

+

-

4

-

-

-2

-

-

…X…

+

-

5

-

-

-2

-

-

…X…

+

-

6

-

-

-1

-

-

…X…

+

-

7

-

-

-1

-

-

…X…

+

-

Guztira

Arrantza Batzordearen bilera

Arrantza Batzordearen bilera

• Kolore gorriak gastuak irudikatzen ditu, eta berdeak, berriz, irabaziak.
• Erdiko zutabeak (“Harrapaketa x koefizientea”) harrapatutako arrain-kantitatea (tonatan) eta haren prezioa adierazten du. Arrain
bakoitzak koefiziente bat du (ikus arrain-mota txartelak (3). Adibidez, mihi-arrainaren koefizientea 2 da. Horrek esan nahi du 10 tona
mihi-arrain harrapatzen badituzu, salmenta-prezioa 20 izango dela.
• 1. txandaren bukaeran lortzen duzun guztizkoa 2. txandako hasierako kopuruari gehituko zaio.
4.	Arrantza-eskaera. Jokoaren txanda bakoitzean
arrantza-eskaera bat bete behar dute, arrantza non
egingo duten eta zer arrain harrapatu nahi duten
jarriz. Arrantza-eskaera bete gabe edo akatsen
batekin ematen duen eskifaiak ezingo du arrantzara
joan.

Arrantza-eskaera zk.:

Joko-gidariak osagai hauek ditu eskuartean:
5. Joko-taula, zazpi arrantza-eremutan banatua.
Eremu bakoitzera iristeko erregai-kostua,
bakoitzean dauden espezieak eta bakoitzean
erabil daitezkeen arrantza-teknikak. Taula hori
proiektore bat erabiliz proiektatzen da. Informazioa
erakusten du, jokoak aurrera egin ahala aldatuz
doana: harrapaketen guztizkoa espezie bakoitzeko,
eskifaientzako elkartasun-funtsa den Arrantzaleen
Aterpeari emandako kopuruak…

Ontziaren izena:

Arrantza-kaxa:
Erabilitako
aparailuak:
Otarrea
Arrastre-sare pelagikoa
Tretza
Draga
Hondoko arrastre-sarea
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ArrantzaKaxa

1

ITSAS eremu BABESTUA

Espeziea

TONA

ArrantzaKaxa

2

4

3

6

Aparailua
Otarrea

Aparailuak
Tretza eta Arraste-sarea

Aparailuak
Tretza eta Arraste-sarea

Arraina
Buia

Arrainak
Lupia eta Bakailaoa

Arrainak
Lupia eta Bakailaoa

ArrantzaKaxa

4

2

ArrantzaKaxa

ArrantzaKaxa

4

5

ArrantzaKaxa

6

8

6

Buia

Aparailuak
Otarrea eta Draga

Aparailuak
Draga eta Hondoko arraste-sarea

Aparailua
Arraste-sarea

Lupia

Arrainak
Buia eta Bieirak

Arrainak
Bieirak eta Mihi-arraina

Arraina
Bakailaoa
ArrantzaKaxa

Bakailaoa

7

Bieirak

10

Mihi-arraina

Aparailua
Hondoko arraste-sarea

Erloju-arrain
laranja

Arraina
Erloju-arrain laranja

Arrain-enkantea
Espeziea
Buia
Lupia
Bakailaoa
Bieirak
Mihi-arraina

TONA

6.	Imanak, 1etik 7ra zenbakituak (eskifaia adina
iman erabili). Arrantza-eskaerak joko-taulan
itsasteko erabil daitezke imanak. Horiek erakusten
dute eskifaiak zer hurrenkeratan aterako diren
arrantza egitera, alegia, arrantza-eskaera bete
eta irakasleari ematen dioten hurrenkera bera
errespetatuz.
7.	Arrantza-erreserben egoera erakusten
duen taula bat, harrapaketa bakoitzaren
ondoren eguneratu behar dena. Funtsezkoa
da arrantza-erreserben jarraipena egitea,
arrain-eskasiak beren jarduna erregulatzera
behartuko baititu eskifaiak. Hori egiten ez badute,
jokoa galduko dute.

Erloju-arrain
laranja

ELIKADURA ETA HEZKUNTZA GLOBALA HEZKUNTZA FORMALEAN
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2D6

Otarreak (5)

20

Lupia (x2)

2D6

Tretza (5)

50

Bakailaoa (x1)

4D6

Arraste-sarea (15)

100

Mihi-arraina (x2)

4D6

Hondoko
arraste-sarea (15)

50

Bieirak (x2)

3D6

Draga (10)

20

Erloju-arrain
laranja (x3)

4D6

Hondoko
arraste-sarea (15)

24

Oharrak

7. txanda: erreserbak

6. txanda: erreserbak

5. txanda: erreserbak

4. txanda: erreserbak

3. txanda: erreserbak

2. txanda: erreserbak

1. txanda: erreserbak

Aparailuak

Hasierako maila

Espezieak
Buia (x1)

Harrapatutako 10 tonako, hurrengo eskifaiak dado bat gutxiago
jaurtitzen du. Txanda amaitzean,
erreserba 10ekora gorantz biribiltzen da.

Harrapatutako 10 tonako, hurrengo
eskifaiak dado bat gutxiago jaurtitzen du. Txanda amaitzean, erreserba hurbilen dagoen 5ekoaren
multiplora biribiltzen da.
Harrapatutako 10 tonako, hurrengo eskifaiak dado bat gutxiago
jaurtitzen du. Erreserbak inoiz ez
dira handitzen, itsas ingurumenaren
suntsiketa eta ugaltze-erritmo motela direla eta.

JOKOAREN BILAKAERA
Jokoan zazpi txanda eta eztabaidatzeko bi une daude
(Arrantza Batzordeak).

Lehenengo txanda
1. pausua
Eskifaia bakoitzak txartelei erreparatuta (aparailuak
eta espezieak) bere aukeraketa egingo du: zer aparailu
erabili eta zer espezie arrantzatu.
	Aparailuak aukeratuta (otarrea, tretza, draga, arraste-sare
pelagikoa edo hondoko arraste-sarea) horiek ordainduko
ditu. Joko-gidariaren esku dago erabakitzea jokoan
zehar eskifaiak aparailuak aldatu behar dituen. Jokalariei
erabakitzeko aukera ere eman ahal izango die (erosteko
interesa duen norbait baldin badago, eta prezioaren
arabera). Horrez gain, erabaki dezake eskifaia batek
aparailuak aldatzen baditu txanda galduko duela.
Eskifaiek eskura duten diru-kopurua baino garestiagoak
diren aparailuak eros ditzakete (esaterako, 15 balio
duten arraste-sareak): haien esku dago txandaren
amaieran irabaziak lortzeko adinako harrapaketa bat
egitea zorrak kitatzeko. Gidariak eskifaia bati otarreak
bi aldiz (2D6) erosteko aukera eman diezaioke, baina
ez arraste-sarea, tretzak edo draga: ontziak ez daude
horretarako diseinatuta.
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Oharra: aparailuen aukerak lotura du arrantza-eremuekin eta espeziekin…
Adibidez, tretzarekin arrantzan ari den eskifaia batek ur azalean, plataforma kontinental batean edo
itsas zabalean soilik aurki daitekeen lupia harrapatu beharko du. Horrek erregai-kostu jakin bat du
(4 edo 6, aukeratutako eremuaren arabera), eta
emaitza jakin bat (harrapaketaren guztizkoa bider 2). Informazio hori guztia arrantza-erreserben
egoerari buruzko txartelean eta proiektatutako taulan ageri da. Joko-gidariak informazio hori guztia
du arrantza-erreserben egoerari buruzko bere
txartelean].
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2. pausua
Behin aparailuak aukeratu eta erosita, eskifaiek
beren arrantza-eskaera beteko dute, eta irteera
zenbat kostatuko zaien kalkulatu (aparailuak
+ gastu orokorrak + erregaia). Horretarako,
nabigazio-dokumentua erabiliko dute (3).
Eskifaiako kide batek arrantza-eskaera
joko-taulara (5) eramango du , eta, iman bat
erabiliz (6), dagokion arrantza-kaxan itsatsiko du.
	Abiadura funtsezkoa da: Ekarritako lehenengo
arrantza-eskaera 1 zenbakia duen imanarekin
itsatsiko da, bigarrena 2 zenbakia duenarekin,
eta abar. Joko-gidariak hurrenkerari erreparatu
behar dio, espezieak urritzen joango baitira,
eta, beraz, lehenengo eskifaiak izango baitu
harrapaketa handiena egiteko aukera gehien.

3. pausua
Joko-gidariak arrantza-eskaerak aztertuko ditu,
eta imanen hurrenkeran lehen eskifaiari esango
dio dadoa (D6) jaurtitzeko harrapatutako espezieei
dagokien adina aldiz.
	Adibidez, buietarako, erreserben egoerari buruzko
taulak erakusten duenez, bi dado (2D6) jaurtitzen
dira. Bakailaorako, lau (4D6)…
Txandako 10 tonako muga gainditzen den aldi
oro, erreserba urritu egingo da, eta hurrengo
arrantzaleak aurrekoak baino dado bat gutxiago
jaurtiko du. Adibidez, hiru eskifaia bakailaoa
harrapatzen ari dira: lehenengoak lau dado
(4D6) jaurtitzen ditu, eta 15 puntu lortu. Beraz,
erreserbak hasierako 120 tonatik 105era jaitsiko
dira. 10 tona baino gehiago jaitsi direnez,
hurrengo eskifaiak hiru dado soilik (3D6) jaurti
ditzake. 5 tona baino gehiago lortzen baditu,
azken eskifaiak bi dado soilik (2D6) jaurti ahal
izango ditu, erreserbak beste 10 tona jaitsiko
direlako.
Eskifaia gehiegik erabakitzen badute txanda
berean arrain bera harrapatzea, eta puntu asko
ateratzen badituzte, gerta liteke azkenekoek
ezertxo ere ez harrapatzea, dadoak jaurtitzeko
aukerarik ez dagoelako.

Txanda-amaiera
Joko gidaria: Txanda bakoitza amaitzean, joko-gidariak arrain-erreserben maila berrikusiko du. Horretarako, hurrengoak egingo ditu:
1. Hamarrekora gorantz biribilduko du, espezieak
ugaltzen ari direla adierazteko.
[Bakailao erreserba 71 bada, 80ra biribilduko da.
79 bada, hori ere 80ra biribilduko da. Ezingo da
hasierako erreserba-maila gainditu]. Erloju-arrain
laranjek badute ezaugarri berezi bat: haien
ugalketa zikloa oso luzea da. Kasu horretan,
erreserba ez da inoiz birdoituko. Beraz, espezie
hori azkar batean desager liteke.
Kontuan izan: Lehenengo txandatik hirugarrenera bitartean, jokalariek ez dute arrantza-erreserben
egoerari buruzko informaziorik. Beraz, ezin dute jakin
gehiegizko harrapaketak egiten ari diren ala ez. Arrantza Batzordearen bileran eskatu ahal izango dute eskifaiako kideek arrantza-erreserben egoerari buruzko
informazioa.
2.	Arrantza-aparailu batzuek itsas ingurumena
suntsitzen dute, hala nola dragek eta hondoko
arraste-sareek. [Horiek koloretan ageri dira
arrantza-erreserben taulan]. Txanda bakoitza
amaitzean, erreserba horiek ez dira hamarrekora
gorantz biribilduko; 5eko graduazioa erabiliko da (5,
10, 15, 20...).
Eskifaiak: Behin arrantza amaitutakoan, ikasleek irabaziak ebaluatuko dituzte: espezie batzuen balioa harrapatutako kantitatea bera da (buiak eta bakailaoa),
beste batzuek harrapatutakoa halako bi balio dute
(lupia, mihi-arraina eta bieirak). Erloju-arrain laranjak,
berriz, harrapatutakoa halako hiru balio du. Eskifaiek
aparailuak aukeratu baino lehen, horiekin lor ditzaketen irabazien berri emango zaie.
Irabaziak ateratzen dituztenean, Arrantzalearen Aterpea elkartasun-funtsari dohaintza egiteko aukera izango dute.
Txanda bat amaitzean eskifaia batek galerak izaten baditu, elkartasun-funtsaren laguntza eskatu ahal izango
du (baldintzarik gabe), edo beste eskifaia bati eskatu
ahal izango dio laguntza (azken horrek baldintzak ezar
ditzake: laguntza itzultzeko epea, etorkizuneko irabazien zati bat...). Eskifaia batek behar duen laguntza jasotzea lortzen ez badu, jokoa amaituko da eta eskifaia
guztiak galtzaile izango dira.
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Hurrengo txandak
Hurrengo txandetan pauso berberak jarraituko dira baina, hasierako baldintzak bi modutan aldatuko dira:
Dirua: Eskifaiek aurreko txandan zuten guztizko zenbatekoarekin hasiko dute hurrengo txanda: Gutxienekoa 0 da, eskifaia batek galerak baditu jokoa amaitu
egiten baita. Irabaziak lortu dituzten eskifaiek aparailu
gehiago eros ditzakete, irabaziak gorde eta abar.
Arrantza kopurua (dado-jaurtiketa): Txanda bakoitzeko lehenengo eskifaiak arrantza-erreserben txartelean agertzen den gehieneko jaurtiketa-kopurua (D6)
izango du beti. Kopuru hori ontziko aparailuen ahalmenaren araberakoa izango da. Erreserbak murriztuta
ere, aparailuek eragin handia izango dute oraindik.

Hala ere, arazo jakin bat gerta daiteke: erreserbak izugarri urritzen badira eta, ondorioz, dadoak
dagokion kopuruan jaurtiz gero erreserba-muga
gainditzeko arriskua badago, joko-gidariak behar
diren dadoak kenduko ditu, eta egoera azalduko
dio eskifaiari. [Txandaren hasieran itsasoan 16
tona lupia besterik ez badago, lehenengo eskifaiak ezingo ditu hiru dado (3D6) jaurti: 18 puntu
atera ditzake].
Dadoen emaitzak benetan dauden erreserba-mailak gainditzen baditu, arrain-erreserba osoa harrapatu ahal izango da. Erreserba O tonara jaitsiko
da orduan, eta espeziea desagertu egingo da.

Lehenengo txandatik hirugarrenera bitartean, jokalariek
ez dute arrantza-erreserben egoerari buruzko informaziorik izango. Beraz, ezin dute jakin gehiegizko harrapaketak egiten ari diren ala ez. Arrantza Batzordearen
bileran eskatu ahal izango dute eskifaiako kideek arrantza-erreserben egoerari buruzko informazioa. Lehenengo bileran eskatzen ez badute, joko-gidariak bigarren
bileran eman beharko die informazio hori.

Jokoaren amaiera
Hiru modutara amaitu daiteke jokoa:
1. Bi arrain-espezie desagertu bezain laster
(erreserba-maila 0 denean). Orduan denek galduko
dute jokoa.
2. Ontzi batek irabaziak lortu ez eta inork diruz
laguntzen ez dionean. Orduan denek galduko dute
jokoa.
3. Jokoa irabazteko modu bakarra aberatsena
izatea da, baina lehiakiderik kanporatu gabe eta
itsas ekosistema suntsitu gabe. 7. txandaren
ondoren amaituko da jokoa. Orduan eskifaia
aberatsena izango da irabazlea.

Joko-amaierako hausnarketa
Ondorioak ateratzeko saio bat egitea lagungarria izan
daiteke ideia berriak azaleratzeko. Horrela, beste saio
batzuetan ideia horiek erabiltzeko aukera izango da,
hainbat gairen inguruan: kuotak, arrantza-kaxak partekatzea, oso suntsigarriak diren arrantza-aparailuak
kentzea… Gainera, eskifaiak jokoan zehar hartutako
erabakien alderdi sotilagoez hitz egin daiteke, edo nabarmendu daiteke galtzaile izan den eskifaia batek elkartasun handiagoa agertu duela, edo itsas ingurumena gutxiago kaltetu duela...

Arrantza Batzordearen bilerak
3. eta 5. txandak amaitzean, Arrantza Batzordea bildu
egingo da. Arrantza-irteerak etengo dira, jokalariek elkarrekin hitz egin dezaten.
Fase hau oso librea da, eta joko-gidariak gehiago edo
gutxiago esku hartu ahal izango du, jokoaren beraren
bilakaeraren, ikasgelaren mailaren eta lortu nahi diren
helburu pedagogikoen arabera.
Jokalariek hainbat gairen inguruan hitz egin dezakete edota erabakiak har ditzakete: arau berriak sar ditzakete, espezie jakin batzuk harrapatzea galarazi edo
mugatu, oso suntsigarriak diren aparailuak debekatu,
elkarri laguntzeko betebeharra ezarri...
Erabakiak gehiengoz hartu behar dira. Berdinketa egonez gero, dado bat jaurtiko da erabakitzeko. Hartutako
erabakien ondorioz eskifaia batek arauak urratzen baditu, isunak jarri ahal izango dira.
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Joko honen oinarrian bi ideia nagusi daude:
arrain gehiegi harrapatzen direnean arrantza-erreserbak urritu egiten direla erakustea,
eta eskualde bakoitzaren egitura sozioekonomikoa babeste aldera elkartasunez jokatzen
erakustea.
Onenean, eskifaiak ohartzen dira itsas baliabideak babestu behar direla, pertsona guztiek lana
izatea bermatu behar dutela, Arrantzalearen Aterpearen funtsean dirua jarri behar dutela garai txarrak datozenerako, eta harrapaketak partekatu
behar dituztela beren jarduera arriskuan ez jartzeko eta lankideak ez galtzeko. Horrek ideia nagusi batera garamatza: etekina modu iraunkorrean
atera nahi bada, gehieneko muga bat dago, eta
horixe kalkulatzen eta erdiesten saiatzen ari dira,
hain zuzen ere, egoeraz jabetu diren arrantza-eskualde guztiak.
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