
Biztanle gazteen kopuruak behera egin du Euskadin 

Araba da 15 eta 29 urte bitarteko gazte proportzio handiena duen Lurraldea (% 
19,7). Bizkaian 65 urtetik gorako biztanleek 15 eta 29 urte bitartekoak gainditzen 
dituzte 

 
 

2005eko udal erroldako datuen arabera, euskdiko 
biztanle kopurua igo egin da (2001eko zentsuko datuekin 
alderatuta, 42.259 pertsona gehiago), 1990eko 
hamarkadaren amaiera aldeko beheranzko joerarekin 
apurtuz. Zehazki, euskadiko biztanleria 2005ean 
2.124.846 pertsonara heldu da. Horietatik % 49 
gizonezkoak dira eta % 51 emakumezkoak. 
 
Euskadiko biztanle gazteakk (15 eta 29 urte bitartekoak) 

biztanleria osoaren % 18,6 dira (396.135 gazte). 2001eko zentsuko datuekin 
konparatuz, biztanle gazteen portzentajea % 2 jaitsi da. Beherakada gehienbat 
gazteenengan (15 eta 24 urte bitartekoengan) somatu da. 
 

 
 

Bai 15 eta 29 urte bitartekoen kopuruak bai 65 urtetik gorakoenak biztanleria 
osoaren % 18 dira; baina biztanle gazteen kopuruak garrantzia galdu du 

 
 



2001etik hona eta 65 urtetik gorakoak, ordea, irabazi. 
 
Datuek adierazten dutenez, 2005ean 65 urtetik gorako 110 pertsona daude 20 
urtetik beherako 100 gazteko. Horrek esan nahi du adineko biztanleriak 
gazteena gainditzen duela Euskadin. 
 

 
 

Biztanle gazteak sexuaren arabera sailkatuz gero, 15 eta 29 urte bitarteko 100 
neskako 106 mutil daudela antzeman daiteke. 
 
2005eko datuak azkeneko zentsukoekin (2001ekoarekin) konparatuta, hiru 
Lurraldeetan biztanleria orokorra handitu da -Gipuzkoa da gehien handitu den 
Lurraldea, 15.145 biztanle gehiagorekin-. Hala eta guztiz ere, horrek ez du esan 
nahi gazteen kopuruak gora egin duenik; areago, gazteen kopurua jaitsi egin da 
hiru Lurraldeetan, bai proportzioari bagagozkio, bai zenbaki absolutuei 
bagagozkio. 
 
Araba da 15 eta 29 urte bitarteko pertsonen proportziorik handiena duen 
Lurraldea (% 19,7). Bizkaia da 65 urteko eta adin horretatik gorako biztanle 
gehien dituen Lurraldea. Era berean, ordezkapen-tasarik altuena Bizkaian dago 
(65 urtetik gorako 117 pertsona 20 urtetik beherako 100 pertsonako). 
 



 
 



 
 



 

 

 
 
Erlazionaturiko datu taulak: 
1. taula. (pdf, 64 kb) 
2. taula. (pdf, 19 kb) 
3. taula. (pdf, 19 kb) 

 

 
 
Erlazionaturiko estekak: 
Gazteen Euskal Behatokiaren estatistikak 

 


